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RESUMO 
 

VENDRAMETTO, L.P. Contabilidade Ambiental dos Sistemas de Produção 
Agrícola e dos Serviços do Ecossistema do Cerrado de Lucas do Rio Verde – 
MT. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção), Universidade Paulista, 2011. 

 
Esta tese aplica a contabilidade ambiental em emergia para avaliar os sistemas de 

produção agrícola e os serviços do ecossistema do Cerrado do município de Lucas 

do Rio Verde, localizado no estado do Mato Grosso. Emergia é a energia solar 

disponível e utilizada direta ou indiretamente para obter um produto ou serviço, 

incluindo as contribuições da natureza e da economia. O estudo apresenta as 

características peculiares da produção agrícola dos cultivos de milho, soja e 

algodão, típicos da região central do Mato Grosso e dos serviços providenciados 

pelo ecossistema. Os serviços avaliados pelas áreas agrícolas foram os da 

produção de alimentos e fibras e das áreas conservadas foram: formação de matéria 

orgânica do solo, energia química dos rios, infiltração, manutenção do ecossistema, 

evapotranspiração e formação de biomassa. Comparando os três sistemas de 

produção agrícolas, milho, soja e algodão e as áreas conservadas de Cerrado, as 

respectivas emergias dos cultivos calculados foram:    4,05E+15 sej/ha, 6,31E+15 

sej/ha e   1,82E+16 sej/ha. O cultivo de milho apresentou os maiores índices de 

sustentabilidade e o de algodão, os mais baixos. A emergia total calculada para a 

área de mosaico (a partir da extrapolação das áreas cultivadas por cada cultura) 

resultou em 1,01E+16sej/ha e a emergia dos serviços prestados pelo ecossistema 

(Cerrado) em 1,96E+16sej/ha, demonstrando que para cada hectare cultivado seria 

necessário aproximadamente 0,30 hectares para equilibrar o sistema. Porém, ainda 

há pouca pesquisa sobre avaliação dos serviços prestados pelos ecossistemas e os 

valores calculados neste estudo comprovam a necessidade de maior compreensão 

sobre as interações entre os serviços, os estoques e os fluxos de energia.  

 

Palavras-chave: emergia, contabilidade ambiental, sistemas agrícolas, 

sustentabilidade ambiental na agricultura e serviços do ecossistema. 

 

 



     

ABSTRACT 
 

VENDRAMETTO, L.P. Environmental Accounting of agricultural production 
systems and environmental services of the Cerrado ecosystem of Lucas do Rio 
Verde – MT. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção), Universidade Paulista, 

2011. 

 

This study applies the emergy environmental accounting to assess the agricultural 

production systems and environmental services of the Cerrado ecosystem of the 

municipality of Lucas do Rio Verde, located in Mato Grosso. Emergy is the solar 

energy available and used directly or indirectly to obtain a product or service, 

including contributions from nature and economy. The study presents the peculiar 

characteristics of agricultural crops; corn, soybeans and cotton, typical of the central 

region of Mato Grosso and services provided by the ecosystem. The service 

considered for the agricultural areas was food production and those of the 

conservation areas were: formation of soil organic matter, chemical energy of rivers, 

infiltration, maintenance of ecosystem, evapotranspiration and biomass formation. 

Comparing the three farming systems, corn, soybean and cotton crops, the value of 

total emergy calculated were: 4.05E+15 sej/ha, 6.32E+15 sej/ha and 1.82E+16 

sej/ha. The cultivation of corn had the highest levels of sustainability and cotton, the 

lowest. The total emergy calculated for the mosaic area services (from extrapolation 

of the areas cultivated by each culture) resulted in 1.01 E+16 sej/ha and the emergy 

of ecosystem services (Cerrado) in 1.96E+16 sej/ha, showing that each hectare 

cultivated would require approximately 0.30 hectares to balance the system. But 

there is still little research on evaluation of services provided by ecosystems and the 

values calculated in this study confirm the need for greater understanding about the 

interactions between services, stocks and flow of energy. 

 

Keywords: emergy; environmental accounting; agricultural systems, environmental 

sustainability in agriculture and ecosystem services. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Em 2011, a população do planeta atingirá cerca de 7 bilhões de pessoas, e 

segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação 

(FAO, 2010), há 1,017 bilhões de famintos. Se pudesse examinar esta tese, talvez 

Thomas Robert Malthus1 não ficasse surpreso, pois a demanda por alimentos tem 

contribuído não somente para a degradação de recursos naturais e ecossistemas – 

provedores de serviços ambientais, como também provocado instabilidade política e 

social em alguns países.  

Os setores de produção/cultivo agrícolas baseados em uso intensivo de 

recursos naturais não renováveis, geralmente, impõem estresse ao meio ambiente, 

dependendo da natureza da atividade e do contexto em que são desenvolvidas – 

utilizam recursos naturais de propriedade comum – florestas, terras, água, solo, ar 

etc. – na grande maioria das vezes sujeitos ao excesso de exploração além dos 

níveis sustentáveis. Também geram resíduos nos processos de produção/cultivo 

que são descartados no meio ambiente, degradando-o e impondo custos à biosfera. 

Na agricultura, em especial, os problemas ambientais são provocados por subsídios 

que estimulam o uso excessivo de produtos químicos ou pela exploração abusiva de 

recursos naturais escassos (SINNOTT et al., 2010). 

De acordo com DUBY (2009), os países são copossuidores e correspon-

sáveis pelos recursos naturais de propriedade comum. Esse domínio é do coletivo e 

inalienável. Conforme preleciona MORE (2002), os elementos na natureza, tais 

como mar, atmosfera, rios, florestas, fauna e flora, são bens de propriedade de 

todos, patrimônio comum a todas as pessoas - pertencem à generalidade dos 

cidadãos, e não de alguns segmentos ou grupos de interesse. 

Não obstante ao uso de recursos de propriedade comum, os impactos ao 

meio ambiente provocados pela produção de commodities agrícolas são 

diversificados, mas tipicamente abrangem poluição do ar, do solo e da água, 

resultantes do cultivo e processamento, além dos decorrentes da utilização 

insustentável de recursos do solo e dos oriundos de perdas de habitats naturais. Os 

danos associados à conversão do uso da terra (por exemplo, de florestas para 

                                                            
1
 Economista  britânico (1766-1834) considerado o pai da demografia por sua teoria para o controle do aumento 

populacional, conhecida como Teoria Populacional Malthusiana, baseia-se no princípio da escassez. A população 
humana tende a crescer mais rapidamente que a produção de alimentos. 
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agricultura) geralmente são provocados por sistemática de cultivo/produção mal 

concebidos e executados. Embora desde o Brasil Colônia haja registro de leis 

visando à proteção do meio ambiente, a começar pela árvore que designou o nome 

do Brasil – o pau-brasil (WAINER, 1991); somente a partir da Política Nacional de 

Meio Ambiente em 1981, se pode de fato considerar a existência de uma legislação 

ambiental pública no Brasil. 

No Brasil, a incorporação de tecnologias tem levado a colheitas recordes 

sucessivas, com ganhos notáveis de eficiência na produção de grãos. No período de 

1977 a 2010 a produtividade média da agricultura avançou 150%, de 1,2 para 3,1 

toneladas por hectare (IBGE, 2011). Isso provocado por um dilema, verdadeiro trade 

off que consiste em ofertar alimentos para a população mundial crescente, 

garantindo condições dignas de trabalho e renda para os agricultores e ao mesmo 

tempo preservar os recursos naturais. Há previsão de risco de um neocolonialismo 

alimentar na medida em que países importadores de commodities agrícolas se 

tornarão cada vez mais vulneráveis aos preços altos e ao fornecimento escasso de 

alimentos (ROBERTSON & PINSTRUP-ANDERSEN, 2010). 

A humanidade levou 3,8 bilhões de anos para atingir uma população de 2,5 

bilhões de pessoas, e apenas em 50 anos, a população do planeta chega à casa 

dos 7 bilhões (U.S. CENSUS BUREAU, 2002). Esse crescimento exponencial tem 

exigido respostas rápidas dos sistemas de cultivo e de produção de alimentos, sem 

contudo, avaliar e mensurar todas as consequências e impactos sobre os 

ecossistemas naturais. 

 O Brasil é um grande produtor mundial de grãos, cuja safra de 2009/2010 

contabilizou 153 milhões de toneladas de grãos, sendo que somente a produção de 

soja com 90 milhões de toneladas, colocou o País como segundo produtor mundial, 

enquanto a produção mundial é de 250 milhões de toneladas (AGRIANUAL, 2009). 

As estatíticas sobre área e produção brasileira ao longo dos últimos 30 anos revelam 

um aumento significativo da produção de grãos no Brasil, enquanto a área plantada 

manteve-se praticamente a mesma (Figura 1.1) - expressivo incremento de 

produtividade.  
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Figura 1.1. Área e produção do Brasil para cereais, leguminosas e oleaginosas (IBGE, 2011b). 

Há uma agenda intensa de discussões nos meios acadêmico, político e 

empresarial sobre o que pode ser considerado um sistema de produção agrícola 

sustentável, quais seriam consideradas boas práticas agrícolas e quais são os 

principais elementos que compõem essas práticas. Uma definição foi apresentada 

em 1987, pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento das 

Nações Unidas no documento intitulado "Nosso Futuro Comum" (COMISSÃO 

MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991). Segundo esse 

documento, desenvolvimento sustentável é a busca do atendimento às 

necessidades presentes sem causar comprometimento às possibilidades das 

gerações futuras atenderem suas próprias necessidades. 

Para MILLER JR. (2007), a vida na Terra depende de três fatores interligados: 

a) fluxo de energia de alta qualidade proveniente do sol, que passa pelos materiais e 

seres vivos nas suas interações alimentares e vai para o meio ambiente na forma de 

energia de baixa qualidade; b) ciclo da matéria (átomos, íons ou componentes 

necessários para sobrevivência de organismos vivos) através de partes da biosfera. 

O fluxo de nutrientes nos ecossistemas é fundamental para sustentar a vida; c) 

gravidade, que permite retenção da atmosfera e possibilita o movimento dos 

elementos químicos entre o ar, a água, o solo e os organismos nos ciclos da 

matéria. 
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O conceito de ecossistema, proposto pela primeira vez pelo ecólogo britânico 

Arthur G. Tansley, em 1935, como unidade que inclui todos os organismos vivos 

(biótico) e ambiente não vivo (abiótico), que se interagem e interrelacionam como 

unidade funcional de suporte à vida, é mais do que uma unidade geográfica - é a 

primeira unidade na hierarquia ecológica da vida (ODUM & BARRET, 2007). A 

produção de alimentos não pode comprometer a sustentabilidade dos ecossistemas, 

sob pena de contribuir para a não sustentabilidade da vida na Terra.  

A noção de sustentabilidade está diretamente relacionada à exploração dos 

recursos naturais disponíveis. DALY (1990) estabelece três condições para o 

Desenvolvimento Sustentável:  a) que a velocidade de uso da fonte renovável não 

deve superar a velocidade de regeneração; b) que a velocidade de uso da fonte não 

renovável não deve superar a velocidade de desenvolvimento do substituto 

renovável e c) a emissão de poluentes (ou de resíduos) não deve superar a 

capacidade de absorção (Carrying Capacity) do ambiente. A característica 

fundamental de um recurso renovável é sua capacidade de produzir fluxos através 

do tempo e seu estoque não ser fixo, podendo ser aumentado ou diminuído, 

dependendo das relações entre as taxas de colheita e de crescimento natural. 

Em se tratando de agricultura, PRETTY (2008) compartilha da mesma opinião 

e discute alguns princípios fundamentais para a sustentabilidade agrícola, entre eles 

a minimização do uso de insumos não renováveis que causam danos ao meio 

ambiente ou à saúde dos agricultores e consumidores, e a integração dos processos 

biológicos e ecológicos. 

Em relação aos sistemas agrícolas pode-se, também, determinar uma regra 

básica que norteia a sustentabilidade na agricultura: a taxa de retirada dos recursos 

naturais do sistema deve sempre ser no mínimo igual à taxa de crescimento ou 

reposição do recurso. Assim, a sustentabilidade agrícola refere-se à função de como 

o homem gerencia e relaciona essas variáveis para satisfazer a regra básica e tornar 

o sistema sustentável. 

A evolução da natureza criou sistemas que apresentam entre si 

singularidades notórias e diferenças radicais. De acordo com as especificidades 

encontradas nos ecossistemas, estes foram agrupados em Biomas.  Na região 

central do Brasil encontra-se o bioma nomeado como Cerrado. 

O conhecimento sobre a agricultura no Cerrado ao mesmo tempo que 

representou um impulso na produção demandou grande utilização de insumos no 
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processo produtivo. Uma característica da agricultura intensiva do Cerrado brasileiro 

é a da utilização das técnicas do Plantio Direto, prática agrícola de plantio das 

sementes sobre uma camada de palhada (matéria orgânica) da cultura anterior, na 

qual o solo é revolvido apenas no sulco onde são depositados sementes e 

fertilizantes. As plantas infestantes são controladas por  herbicidas. Os benefícios 

deste tipo de sistema são: redução da erosão, melhoria das condições físicas e da 

fertilidade do solo, aumento do teor de matéria orgânica, nutrientes e água 

armazenada no solo e diminuição do consumo de combustíveis com a manutenção 

da produtividade das culturas. Além de reduzir a perda de nutrientes para a 

atmosfera, esta sustenta a estrutura do solo e ecologia (FAO, 2002). O sistema de 

plantio direto se constitui como interessante forma de se buscar uma agricultura 

menos impactante ao meio ambiente.  

A contabilidade ambiental dos sistemas de produção agrícola e dos serviços 

do ecossistema do Cerrado, através da metodologia proposta nesta tese, oferece 

subsídios para reflexão sobre a maneira de produzir itens fundamentais para a 

alimentação e suporte de atividades humanas (soja, milho e algodão), assim como 

fundamentação para estrutruração de sistemas de produção, estabelecimento de 

políticas públicas e até legislação pertinente. 

Algumas questões norteiam este estudo: Será possível um sistema de 

produção agrícola sustentável em uma das regiões produtoras de grãos mais 

eficientes do planeta? A legislação ambiental é respeitada e os recursos naturais 

estão preservados? Há equilíbrio entre as áreas plantadas e as áreas preservadas? 

Estes são os pontos de partida desta pesquisa. 

Esta tese tem como objetivo realizar a contabilidade ambiental em emergia 

dos sistemas agrícolas do município de Lucas do Rio Verde, localizado no estado do 

Mato Grosso, e dos serviços provenientes do ecossistema do Cerrado para 

avaliação da sustentabilidade ambiental. 

No Capítulo 2 são apresentados os objetivos desta tese. 

No Capítulo 3 há a descrição dos sistemas de produção agrícola, do Cerrado, 

da área de estudo e dos serviços ambientais. 

No Capítulo 4 é realizada a revisão bibliográfica, na qual são apresentados os 

estudos da literatura sobre os temas presentes neste trabalho. 

No Capítulo 5 são apresentadas a metodologia e os fundamentos que 

norteiam este estudo. 
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No Capítulo 6 são apresentados os resultados e discussões perfazendo a 

análise da contabilidade ambiental em emergia para os sistemas agrícolas e os 

serviços ambientais providos pelo meio ambiente. 

No Capítulo 7 estão descritas as conclusões deste estudo e no capítulo 8 são 

indicados novos estudos e trabalhos que podem ser desenvolvidos para 

complementar esta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo geral 
 

Realizar a contabilidade ambiental em emergia dos sistemas produtivos 

agrícolas do município de Lucas do Rio Verde – MT e dos serviços providenciados 

pelo ecossistema do Cerrado para avaliar a sustentabilidade ambiental do município. 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

- Realizar inventário detalhado de insumos dos produtos agrícolas milho, soja 

e algodão de Lucas do Rio Verde, e dos serviços providos pelo ecossistema, e 

calcular a emergia bem como seus indicadores.  

- Identificar os recursos naturais mais significativos nos cultivos agrícolas e 

verificar sua influência na sustentabilidade ambiental. 

- Comparar os resultados da contabilidade ambiental em emergia dos cultivos 

agrícolas do município de Lucas do Rio Verde (obtidos neste estudo) com os 

resultados pesquisados para os mesmos cultivos em outros países, publicados na 

literatura. 

- Identificar os serviços do ecossistema providenciados pelo Cerrado e 

calcular sua emergia. A partir desse cálculo discutir o cumprimento do atual Código 

Florestal em vigor. 

- Calcular a área necessária para equilibrar/compensar a área utilizada para 

agricultura, de acordo com o cálculo de área de suporte. 

-  Calcular a transformidade das culturas. 

- Converter os valores monetários recebidos aos produtores pelos produtos 

agricolas (milho, soja e algodão) em emergia e compará-los à sua contabilidade 

ambiental. 

- Discutir os resultados obtidos sob a ótica da agricultura sustentável. 
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3. DESCRIÇÃO DO SISTEMA 
 

Neste capítulo são descritas as áreas de produção agrícolas e naturais 

conservadas do bioma Cerrado estudadas (bem como os serviços ambientais).  

            Este capítulo se divide em 5 partes: a primeira parte “Lucas do Rio Verde” 

oferece uma breve descrição do município priorizando as características da 

produção agrícola, que se define como intensiva; “Agricultura intensiva” é a segunda 

parte na qual são apresentados os tipos de cultivos produzidos no local e as 

principais fontes consultadas foram Embrapa, Ministério da Agricultura, IBGE, Conab 

e Agrianual; a terceira parte apresenta uma breve resenha sobre “Agricultura 

sustentável”; a quarta descreve a “Vegetação nativa de Lucas do Rio Verde” 

apresentando o Cerrado e suas características; e a quinta prioriza os  “Serviços 

ambientais”. 
 
3.1 Lucas do Rio Verde  

 
O município de Lucas do Rio Verde desponta como um dos principais pólos 

de desenvolvimento agrícola do Estado do Mato Grosso. O município planta e colhe 

duas safras por ano, com grande estabilidade de produção pela ausência de 

veranicos na estação chuvosa. Embora sua área seja de apenas 0,04% do território 

brasileiro, participa com mais de 1% da produção nacional de grãos – o equivalente 

a 1,5 milhões de toneladas anuais – e é o maior produtor de milho de segunda safra 

do País, e quinto maior produtor de soja no estado (PROJETO LUCAS DO RIO 

VERDE LEGAL, 2007). 

No Estado do Mato Grosso o município se destaca devido, dentre outros 

fatores, à sua localização geográfica (Figura 3.1). Tem o terceiro melhor Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) do Estado. Possui boas condições de infraestrutura 

com escolas, cobertura de serviços de saúde, distribuição de água potável (cobrindo 

100% da população), excedente de energia elétrica, estradas vicinais e 90% de ruas 

pavimentadas na área urbana. 
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Figura  3.1:  Localização  de  Lucas  do  Rio  Verde,  no  interior  do  estado  do Mato  Grosso,  no  canto 

superior direito está  o mapa do Brasil e em destaque o estado do Mato Grosso (IBGE, 2010b) 

 

Lucas do Rio Verde tem uma extensão territorial de 363.189 ha. A agricultura 

teve início nos meados da década de 70, do século passado, quando ocorreu o 

processo de integração da Amazônia através do eixo da rodovia BR 163. A crise 

econômica do setor agrícola estabelecida no início de 2000, aliada à deficiência de 

logística de escoamento forçou o setor a buscar novas alternativas de agregação de 

valor à produção; surgiram, então, os primeiros projetos de criação de suínos que 

alavancaram a produção da safrinha de milho. O potencial produtivo aliado à 

geração de tecnologias de produção proporcionou a expansão da atividade agrícola 

colocando o município entre os principais produtores de milho e soja do país 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE, 2010) 

Apesar da fragilidade e os altos custos para se fazer cumprir a legislação 

ambiental, a regularização das atividades produtivas pode se tornar um aliado do 

empresário rural que não deseja ver sua atividade interrompida devido às 

pendências junto ao sistema de controle ambiental, nem tampouco restringir seu 

mercado consumidor. 

Outro aspecto importante a ser avaliado é que propriedades rurais que 

possuam algum passivo ambiental, em termos de reserva legal e/ou de Áreas de 

Preservação Permanente (APP), tendem a inviabilizar o acesso aos financiamentos 

públicos e privados. Salientando que Reserva Legal é uma determinação do Código 

Florestal brasileiro (BRASIL, 1965), estipulando que no mínimo 20% de cada 

propriedade rural precisa ter a cobertura vegetal nativa preservada e APP são as 

áreas da propriedade especialmente protegidas que não podem ser desmatadas 

(dentre elas margens de rios e topos de morros). 
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A atividade agrícola utiliza certas tecnologias de produção, que permitem ao 

setor primário atingir índices de produtividade de expressão mundial. Na atualidade, 

mesmo com a utilização da alta tecnologia, a atividade está baseada no sistema de 

sucessão de culturas o que, ao longo dos anos, está comprometendo o equilíbrio 

natural do sistema gerando a elevação de práticas de controle.  

 O grande potencial produtivo do município tem atraído grandes investimentos 

industriais na área da transformação de matéria-prima. As oportunidades e as 

ofertas de produtos, serviços e empregos gerados por esses projetos atraem forte 

migração. 

Outro fator relevante é a localização geográfica que insere Lucas do Rio 

Verde na zona de transição da Amazônia e as crescentes barreiras ambientais que 

estão se formando em torno da produção dessa região.  

O município também é rico em rios e nascentes. Há 690 nascentes e 262 

reservatórios no município. A extensão da rede hídrica é de 2.077,03 km (Figura 

3.2). Esse importante recurso merece atenção especial quanto à sua conservação. 

Em se tratando de recursos hídricos, o poço semiartesiano apresenta-se como fonte 

de captação de água em 71,67% das propriedades, seguido de 18,33% de 

barragens e açudes e 6.67% com uso comum de poço PLANO MUNICIPAL DE 

MANEJO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS (2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.2:  Base  hidrográfica  de  Lucas  do  Rio Verde.  (a):  Rios  e  córregos;  (b): Nascentes,  lagos  e 

reservatórios (PROJETO LUCAS DO RIO VERDE LEGAL, 2007). 

 

  As principais oportunidades de crescimento econômico do município são: 

crescente demanda mundial por grãos; instalação de grandes complexos de 

transformação de matéria-prima; desenvolvimento de instituições de pesquisa 

agrícola regional; e apoio de instituições de ensino superior e profissionalizante 
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integradas ao setor produtivo. As principais ameaças a esse crescimento são: 

políticas ambientais conflitantes; pressão internacional por produção social e 

ambientalmente correta; volatilidade de preços das commodities; mão de obra 

qualificada escassa e ausência de políticas públicas adequadas. Os pontos fortes se 

baseiam no perfil dos proprietários/produtores rurais: potencial produtivo das 

propriedades; alta tecnologia de produção à disposição do setor; infraestrutura e 

instalações adequadas; concorrência pela qualidade; e, determinação do produtor 

em regularizar a situação da propriedade. Os pontos fracos são: aumento de pragas 

e doenças; redução do potencial produtivo; globalização dos mercados; resistência 

na mudança de sistemas de produção; e, uso de tecnologias sem critérios técnicos 

(PROJETO LUCAS DO RIO VERDE LEGAL, 2007). 

 

3.2 Agricultura Intensiva 
 

Considera-se Agricultura Intensiva aquela que é praticada no local, tendo em 

vista seu principal objetivo - a produção de cultivos de alto rendimento e de grande 

demanda pelo mercado mundial; para a qual são requeridas grandes áreas e 

grandes quantidades de insumos. 

Em relação à agricultura destacam-se a produção de soja e milho como 

principais culturas (tabela 3.1).  

Nota-se que praticamente a totalidade dos produtores rurais cultivam soja no 

segundo semestre do ano, e milho ou algodão, no primeiro semestre do ano. 

Portanto para o período de um ano há dois ciclos de cultivos. 

 

Tabela 3.1: Principais culturas agrícolas anuais do município de Lucas do Rio Verde 

Cultura Área (ha) Produção (ton) 

Soja 237.000 796.320 

Milho 165.900 746.550 

Algodão em pluma 11.000 36.300 

Feijão 340 898 

Total/área plantada 414.240 1.580.068 

Fonte: Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde2. 

                                                            
2 Informação obtida por comunicação pessoal. Entrevista com Diego Molina, engenheiro agrônomo 

da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 
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Os dados numéricos apresentados nesta parte da revisão bibliográfica de 

Lucas do Rio Verde são baseados nos resultados divulgados no documento PLANO 

MUNICIPAL DE MANEJO ADEQUADO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS (2008)  no 

qual foi realizado um diagnóstico (por meio de questionários) sobre o perfil de 

produção, dos produtores, sistemas de plantio, uso e manejo de defensivos 

agrícolas nas propriedades. 

A estrutura fundiária das propriedades de Lucas do Rio Verde indica que 94% 

das terras são exploradas pelos proprietários, que o fazem de forma empresarial, 

autonomamente ou através do associativismo, seja em associações, condomínios 

ou cooperativas. O tamanho médio das unidades produtivas situa-se entre 400 e 600 

ha, e cerca de 81% das propriedades têm área de até 500 ha, as propriedades com 

mais de 10.000 ha representam apenas 19,7% da área do município. Existem 

atualmente em Lucas do Rio Verde cerca de 1.000 propriedades rurais. 

Os solos da região de Lucas do Rio Verde são do tipo Latossolos Vermelho-

Amarelos e apresentam textura argilosa. São profundos, bem drenados e ácidos. 

Possuem boas condições físicas, que aliadas ao relevo plano ou suavemente 

ondulado, favorecem a mecanização no cultivo de diversas culturas adaptadas ao 

clima da região. Suas principais limitações são a acidez elevada e a baixa fertilidade 

química, requerendo manejo adequado com correção da acidez e pesada adubação 

fertilizante. (SANTOS et al., 2006). 

 A utilização de sistemas consorciados (cultivo simultâneo de duas ou mais 

espécies em uma mesma área de terra, em um período comum) é praticamente 

insignificante se comparada à área total de plantio, apenas 1,31% destas, fator que 

também requer atenção especial para sua utilização pelos benefícios que 

proporcionam. 

O monitoramento de pragas e doenças é método utilizado em 80% das 

propriedades, demonstrando a preocupação de uso de técnicas de controle 

recomendadas para a minimização de perdas e maximização de produtividade. O 

manejo integrado da cultura trata do manejo do sistema de produção e visa otimizar 

o uso dos recursos naturais, reduzir o risco para o ambiente e maximizar a 

produção. Os objetivos de um determinado sistema de manejo são dependentes dos 

recursos naturais, socioeconômicos e tecnológicos e de suas inter-relações (FAO, 

1991). 
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Na opinião dos produtores, as perdas no campo devido ocorrência de pragas 

e doenças para soja são entre 5% a 30%; 10% a 30% para milho e para algodão 

10% a 30%. Já em relação as perdas relacionadas as plantas daninhas, os valores 

são: 2% a 23% para soja, 3% a 40% para milho e 5% a 40,5% para algodão. 

Em relação ao manejo fitossanitário, o controle químico se apresenta como 

principal meio. Este indicador demonstra a necessidade de desenvolvimento e 

difusão de tecnologias que incentivem o uso de técnicas menos agressivas como o 

controle misto ou biológico.  

Sobre o armazenamento e manejo de defensivos e embalagens, as práticas 

adotadas estão na sua maioria corretas, mas necessitam de ações para reforçar 

armazenagem de defensivos e embalagens indicados na legislação.   

Quanto ao conhecimento de normas e das leis sobre manejo de defensivos 

agrícolas, a pesquisa demonstrou a necessidade de orientação aos produtores e 

operadores quanto aos aspectos legais, trabalhistas e segurança do trabalhador. Em 

torno de 70% dos produtores afirmaram utilizar equipamentos de proteção individual 

de forma adequada. Nenhum produtor declarou problemas de intoxicação na 

propriedade. 

O sistema de plantio utilizado no município é o do plantio direto com utilização 

de cobertura vegetal em 85,42% das áreas. Entretanto, este sistema de plantio não 

pode ser considerado como plantio direto verdadeiro haja vista não existir a prática 

de rotação de culturas, fundamental para recompor o equilíbrio natural do solo e 

assim reduzir o impacto dos defensivos. 

O plantio direto é um sistema de implantação de culturas no solo não 

revolvido e coberto por matéria orgânica gerada por resíduos da cultura anterior, 

constitui-se como uma excelente ferramenta para buscar um sistema de produção 

mais equilibrado, no qual existe uma reposição (ao menos parcial) dos nutrientes ao 

solo. A palhada confere melhor conservação do solo, diminui o impacto das gotas de 

chuva (menor arraste de partículas, menor lixiviação dos nutrientes) bem como 

diminui a temperatura da superfície do solo, conseguindo dessa maneira promover a 

atividade microbiológica, contribui para melhoria da porosidade total do solo e 

confere maior tolerância a períodos de estiagem, assegurando maior probabilidade 

de obtenção de rendimentos mais elevados, já que proporciona melhores condições 

para o desenvolvimento vegetal (FIDELIS et al., 2003). 
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3.2.1 Soja 
 

A soja (Glycine max) é uma espécie cuja origem se atribui a região do rio 

Yangtse, na China. A cultura que hoje se planta resulta da evolução de sucessivos 

processos de melhoramento de genótipos ancestrais, ou seja, cruzamentos naturais 

entre as espécies selvagens, depois sua domesticação, e posterior melhoramento 

genético que conferiu ao grão as características  mais  desejadas. Há relatos 

revelando que os plantios de soja remontam há 2838 anos a.C., na China. Foi 

introduzida no ocidente, pela Europa, somente por volta do século XV, para fins de 

ornamentação. As primeiras tentativas de produção de soja na Europa fracassaram 

provavelmente devido aos fatores climáticos e ausência de conhecimento sobre 

suas exigências. Os norte-americanos, entre o fim do século XIX e início do XX 

conseguiram desenvolver o cultivo comercial da soja, criando novas variedades com 

maior teor de óleo. A partir de então, ocorreu expansão do seu cultivo (SINGH et al., 

2007).  

O primeiro registro de plantio de soja no Brasil data de 1914, no Rio Grande 

do Sul. Mas foi somente a partir dos anos 40 que ela adquiriu importância 

econômica. Entretanto, é a partir da década de 1960, que a sua produção 

multiplicou-se por cinco (passou de 206 mil t em 1960 para 1,056 milhões de t em 

1969), sendo que 98% desse volume era produzido na Região Sul, onde prevalecia 

o cultivo denominado dobradinha: trigo no inverno e soja no verão. Apesar do 

significativo crescimento da produção no decorrer dos anos 60, foi na década 

seguinte que a soja se consolidou como a principal cultura do agronegócio brasileiro, 

passando de 1,5 milhões de toneladas em 1970 para mais de 15 milhões de 

toneladas em 1979. Esse crescimento foi atribuído, não apenas ao aumento da área 

plantada (1,3 para 8,8 milhões de hectares), mas, também, ao expressivo 

incremento da produtividade (1,14 para 1,73 t/ha), graças às novas tecnologias 

(EMBRAPA, 2004). 

O grande crescimento da produção de soja no Brasil, de quase 30 vezes no 

transcorrer de apenas três décadas, determinou uma cadeia de mudanças sem 

precedentes na história do País. Foi a soja, inicialmente auxiliada pelo trigo, a 

grande responsável pelo surgimento da agricultura comercial no Brasil. Também, ela 

apoiou ou foi a grande responsável pela aceleração da mecanização das lavouras 

brasileiras; pela modernização do sistema de transportes; pela expansão da fronteira 
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agrícola; pela profissionalização e incremento do comércio internacional; pela 

modificação e enriquecimento da dieta alimentar dos brasileiros; pela aceleração da 

urbanização do País; pela interiorização da população brasileira (excessivamente 

concentrada no sul, sudeste e litoral); pela tecnificação de outras culturas 

(destacadamente a do milho); bem como, impulsionou e interiorizou a agroindústria 

nacional, patrocinando o deslanche da avicultura e da suinocultura brasileira 

(EMBRAPA, 2004).  

O Brasil é o segundo maior produtor de soja em grão e um dos maiores 

exportadores do mundo. A produção da safra 2008/2009 atingiu cerca de 61 milhões 

de toneladas, sendo que a produção mundial total foi de aproximadamente 238 

milhões de toneladas utilizando uma área plantada de cerca de 21 milhões de 

hectares (AGRIANUAL, 2009). Aproximadamente metade da produção agrícola no 

Brasil é representada por esse grão. Os estados que mais produzem são: Mato 

Grosso (17,4 milhões de t em 5,8 milhões de ha) e Paraná (11,6 milhões de t em 4 

milhões de ha). Outros países se destacam na produção de soja, entre eles os EUA 

e Argentina (79,8 e 50,5 milhões de t respectivamente) (AGRIANUAL, 2008). 

Na safra 2009/2010, a produtividade brasileira de soja elevou-se a 2.794 

kg/ha (em média), considerada excelente porque ficou muito próxima da maior 

média mundial, a norte-americana, de 2.843 kg/ha (AGRIANUAL, 2009).  A 

competitividade brasileira se deve ao baixo custo de produção, resultantes do uso de 

alta tecnologia, a grande escala de produção e também ao baixo custo do trabalho 

(MAPA, 2007). Mas também é necessário ressaltar, pois tem grande importância 

nesse índice de produtividade: a disponibilidade de água nos momentos essenciais 

à leguminosa e a abundante energia solar, fatores imprescindíveis para a realização 

da fotossíntese, fonte de energia para seu desenvolvimento. A figura 3.3 ilustra o 

aumento de produtividade no estado do Mato Groso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.3: Área plantada (ha), rendimento médio (kg/ha) e produção (toneladas) da cultura de soja 

no Brasil desde 1990 até 2011 (IBGE, 2011c). 

 

Na figura 3.4 são apresentados os municípios nos quais a produção de soja é 

representativa (acima de 1.000 toneladas) e há uma evidência de municípios de alta 

produtividade principalmente nos estados de Mato Grosso e Goiás. 

 

Figura  3.4:  Produção  brasileira  de  soja  (safra  06/07).  Área  total:  20.686.800  ha.  Produção  total: 

58.391.800 t.Na figura somente foram considerados municípios que colhem mais de 1.000 t. Fonte: 

CONAB (2010a).  
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Muito dos produtos usados em nosso dia-a-dia são derivados da soja: o óleo 

é o mais utilizado, mas também a partir dela são fabricados: farelos, farinhas, 

sabões, cosméticos, resinas, tintas, solventes e biodiesel. O grão é constituído de: 

30% carboidrato (15% é fibra), 18% óleo (85% não saturado), 14% umidade e 38% 

proteína. É a única leguminosa que contém os nove aminoácidos essenciais na 

proporção correta para a saúde humana, também é fonte de fósforo, potássio, 

vitaminas B, zinco, ferro e a vitamina antioxidante E (TACO, 2006).  

A figura 3.5 apresenta os múltiplos usos da soja, a partir do processamento 

dos grãos. 

 
Figura 3.5: Usos da soja. Adaptado de SOYINFO CENTER (2009). 

 

Há uma expectativa de crescimento do comércio e conseqüentemente da 

produção levando em conta as perspectivas da demanda mundial: a tentativa de 
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redução das emissões atmosféricas de automóveis e escassez de petróleo, 

impulsionando a produção de combustíveis alternativos menos poluidores e a 

crescente necessidade de alimento  principalmente para China, Índia e EUA (tanto 

para alimentação humana quanto para animal). O óleo de soja é responsável por 

cerca de 60% de toda produção de biocombustível no mundo (AGRIANUAL, 2008). 

A avaliação rigorosa e ancorada em metodologia científica acerca do modo 

como esse grão é produzido, contextualiza a discussão em torno do que pode ser 

considerado um sistema de produção agrícola sustentável, assim como quais seriam 

as boas práticas agrícolas, e elementos-chave que compõem essas práticas. 

 

3.2.2 Milho 
 

O milho (Zea mays) é um dos cereais mais cultivados em todo o mundo e 

suas principais utilizações finais destinam-se a alimento humano e ração para 

animais, graças as suas qualidades nutricionais. É rico em carboidratos, 

principalmente o amido, portanto sendo considerado como alimento energético, 

também possui quantidades consideráveis de lipídios, fibras dietéticas e vitaminas, 

com destaque para a B1, B2, E e ácido pantotênico, além de alguns minerais, 

principalmente o fósforo e o potássio (FREITAS et al., 2006) 

Serve de matéria-prima para diversos usos na agroindústria e participa de 

maneira indireta na composição de diversos produtos. Um aumento da produção de 

etanol a partir do milho também vem ocorrendo.  A tabela 3.2 apresenta os usos 

múltiplos do milho no Brasil. 
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Tabela 3.2 Os múltiplos usos do milho (planta, espiga e grão) no Brasil. 

Destinação  Forma‐produto final 

Uso animal direto  Silagem;  grãos (inteiro/desintegrado) para aves, suínos e bovinos 

Uso  humano  direto  de 

preparo caseiro 

Espiga;  pamonha;  curau;  pipoca;  pães;  bolos;  broas;  cuscuz; 

polenta; angus; sopas e farofa 

Indústria de rações  Ingredientes preotéicos para  rações para aves;  suínos; bovinos e 

outros mamíferos 

Indústria de alimentos  Amidos;  fubás;  farinhas;  flocadas;  sêmola;  semolina;  canjicas; 

óleo; creme; pipocas; farelo de germe; glicose e dextrose 

Xarope de glucose  Balas;  goma  de  mascar;  doces  em  pasta;  embutidos; 

hambúrgueres;  frutas  cristalizadas;  compotas;  xaropes;  sorvetes; 

cervejas e  para polimento de arroz 

Corantes caramelo  Refrigerantes; cervejas; bebidas alcoólicas e molhos 

Maltodextrinas  Aromas  e  essências;  sopas  desidratadas;  pós  para  sorvetes; 

complexos vitamínicos e produtos achocolatados 

Amidos alimentícios  Biscoitos;  pós  para  pudins;  fermentos;  macarrão  e  produtos 

farmacêuticos 

Amidos industriais  Para papel; papelão ondulado; adesivos; fitas gomadas; briquetes 

de carvão; engomagens de tecidos e beneficiamento de minérios 

Dextrinas  Adesivos;  tubetes;  barricas  de  fibra;  abrasivos;  sacarias; 

estampagem  de  tecidos;  cartonagem  e  beneficiamento  de 

minérios 

Pré‐Gelatinizados  Fundição de peças de metal 

Adesivos  Rotulagem de garrafas e de  latas; sacaria e   tubetes; fechamento 

de caixas de papelão; colagem de papel; madeira e tecidos 

Adaptado de: JORNAL AGROCERES (1994). 

O maior produtor mundial são os EUA e o Brasil está na quarta posição. No 

Brasil, o estado do Paraná se destaca como maior produtor com mais de 50% do 

total da região Sul (AGRIANUAL, 2009). 

É um cultivo de alto potencial produtivo e responde bem as práticas agrícolas 

como adubação de acordo com a análise de solos, uso correto de defensivos  e 

sementes adaptadas as condições climáticas regionais (AGRIANUAL, 2008).  

A produção de milho no Brasil é dividida basicamente em duas épocas de 

plantio. A primeira safra (safra de verão) é realizada na época tradicional, durante o 
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período chuvoso, que varia entre o final de agosto (no Sul), até outubro/novembro, 

no Sudeste e Centro-Oeste; no Nordeste, esse período ocorre no início do ano. A 

segunda safra (ou safrinha) refere-se ao milho de sequeiro, plantado 

extemporaneamente, em fevereiro ou março, quase sempre depois da soja precoce, 

predominantemente na região Centro-Oeste e nos estados do Paraná e São Paulo 

(MATTOSO & MELO FILHO, 2010). 

A produção de segunda safra ocorre em uma época de condição climática 

desfavorável, entretanto atualmente, os plantios estão adaptados a essas condições, 

fato que tem aumentado a produtividade ao longo dos anos e há grande tendência 

de crescimento, a partir da difusão de tecnologias de produção (DUARTE et 

al.,2010). Ao se analisar o cultivo de milho de segunda safra ao longo dos anos, 

percebe-se um grande crescimento da produtividade (figura 3.6). 

 

 
Figura 3.6: Gráfico da série histórica da produção (em mil toneladas), área (em mil hectares) de milho 

de  segunda  safra. Dados das  safras de 1976 a 2011.  Fonte: Dados  compilados a partir de CONAB 

(2011) e IBGE (2011). 

O milho de segunda safra tem sua produtividade afetada pelo regime de 

chuvas e por fortes limitações de radiação solar e temperatura na fase final de seu 

ciclo, devido a sua época de plantio. Além disso, como o milho safrinha é plantado 

após uma cultura de verão, a sua data de plantio depende da época do plantio 
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dessa cultura antecessora e de seu ciclo (SANS et al., 2010). A figura 3.7 ilustra as 

principais localidades onde é produzido milho de 2ª safra no Brasil. 

 

 

Figura 3.7: Produção brasileira de milho de  segunda  safra  (safra 06/07). Área  total: 4.561.000 ha. 

Produção total: 14.843.689 t. Na figura somente foram considerados municípios que colhem mais de 

1.000 t. Fonte: CONAB (2010b). 

 

Nos últimos anos, a cultura do milho no Brasil vem passando por importantes 

mudanças tecnológicas (DUARTE et al.,2010), resultando em aumentos 

significativos da produtividade e produção (uso de sementes de cultivares 

melhoradas, alterações no espaçamento e densidade de semeadura de acordo com 

as características das cultivares, e melhoria na qualidade dos solos, principalmente 

no que se refere ao manejo adequado, com o plantio direto, manejo da fertilidade 

através da calagem etc.). 
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3.2.3 Algodão 
 

As plumas de algodão, importante matéria-prima para as indústrias têxteis, 

pertence à família das Malváceas (gênero Gossypium) e representa 75% das fibras 

naturais utilizadas no mundo. Sua possível origem é atribuída à região da Índia; e, 

também, é o primeiro país do mundo a cultivar o algodão para fabricação de tecidos 

(1500 anos a.C.), sendo introduzido na China, mil anos depois. Foi levado para a 

Europa no século IV a.C. e chegou à América na era Pré-Colombiana. O algodão já 

era usado pelos índios, principalmente na fabricação de redes. No Brasil, quando da 

chegada dos portugueses, já se cultivava o algodão (AZEVEDO et al., 1999) 

A partir da colheita do capulho, da-se a separação em fibras ou sementes. As 

fibras originarão os tecidos e as sementes podem se transformar em óleos, farinhas, 

fibras ou derivados da casca (figura 3.8). 

 

 
Figura 3.8: Produtos derivados do algodão. Adaptado de CROLLE‐REES (2001).  

   

Os maiores produtores mundiais são os EUA, China, Índia, Paquistão, 

Uzbequistão, Brasil, Turquia e Austrália. A produção mundial gira em torno de 19 

milhões de toneladas de fibras, numa área plantada de 33 milhões de hectares 

(AGRIANUAL, 2009). 

A chegada ao Brasil da praga do bicudo, na década de 80, trouxe grandes 

prejuízos à cultura, fazendo com que a demanda interna do produto pela indústria 

têxtil nacional perdesse muito espaço. Como verificado no Nordeste brasileiro, São 

Paulo e Paraná, regiões de cultivo tradicional de algodão que utilizavam técnicas de 
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baixa tecnologia, o surgimento dessa dizimadora praga acarretou em significativa 

diminuição da área plantada, de 700 mil hectares no início da década de 90 para 

menos de 40.000 hectares em 2001 (RICHETTI et al., 2003). 

O algodão surgiu como alternativa na rotação de culturas para os produtores 

de soja e os produtores do Centro-Oeste viram no algodão uma grande 

oportunidade de negócio. A segunda metade da década de 90 significou um marco 

na migração da cultura do algodoeiro, das áreas tradicionalmente produtoras para o 

Cerrado brasileiro (CORREA & SHARMA, 2004).  

Hoje esta região responde por 84% da produção brasileira de algodão, tendo 

o estado de Mato Grosso como maior produtor brasileiro (figura 3.9). O sucesso da 

cultura do algodoeiro no Cerrado tem sido impulsionado pelas condições de clima 

favorável, terras planas, que permitem mecanização total da lavoura, programas de 

incentivo à cultura implementados pelos estados da região e, sobretudo, o uso 

intensivo de tecnologias modernas. Este último aspecto tem feito com que o Cerrado 

brasileiro detenha as mais altas produtividades na cultura do algodoeiro no Brasil e 

no mundo, em áreas não irrigadas (RICHETTI et al., 2003). 

 
Figura 3.9: Produção brasileira de algodão  (safra 06/07)  . Área  total: 1.065.300 ha. Produção  total: 

3.662.600  t. Na  figura  somente  foram  considerados municípios que  colhem mais de 300  t.  Fonte: 

IBGE/CONAB, levantamento Abril 2007.  
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Na atualidade, a cultura do algodão tem grande importância sócio-econômica 

para os setores primário e secundário do Brasil. Entretanto, as pragas constituem-se 

um dos fatores limitantes para sua exploração, caso não sejam tomadas medidas 

eficientes de controle.  

A alteração da rota de produção para os Cerrados ocorreu após a década de 

90, principalmente devido aos fatores: utilização de variedades adaptadas às 

condições locais, tolerantes a doenças e com maior potencial produtivo; as 

modernas técnicas de cultivo; expressiva elevação dos preços internos no primeiro 

semestre de 1997, face ao estreito suprimento do produto no mercado interno e ao 

estímulo dos governos estaduais, através de programas especiais de incentivo a 

essa cultura (RICHETTI, 2007). 

A produtividade também impressiona, enquanto no Sul (Paraná) a 

produtividade em 2002 foi de 2.388 kg/ha e no Sudeste, de 2.448 kg/ha de algodão 

em caroço, a média do Centro-Oeste foi de 3.550 kg/ha, aproximadamente 47% 

maior (AGRIANUAL, 2008). 

O manejo integrado de pragas, segundo KOGAN (1980) se baseia na 

harmonia de vários métodos de controle de pragas, empregados com os princípios 

ecológicos, econômicos e sociais, buscando uma interferência mínima no equilíbrio 

do ecossistema e é recomendado como principal estratégia nos sistemas de 

produção agrícolas.  

O plantio direto e o manejo integrado de pragas são algumas das práticas 

agrícolas que buscam uma utilização racional dos recursos naturais, aspectos 

também  salientados na agricultura considerada sustentável. 

  

3.3. Agricultura sustentável 
 

Há certa dificuldade em se definir agricultura sustentável, pois os sistemas 

agrícolas são muito diversos; muitas práticas são atribuídas às condições 

específicas daquela localidade e os manejos variam de forma impressionante. 

Porém, o que já foi determinado são os impactos negativos associados à utilização 

de sistemas de preparo convencional, no qual há grande revolvimento do solo e 

inversão da camada fértil, acarretando em problemas como erosão do solo, 

lixiviação e escoamento de produtos químicos agrícolas e emissões de carbono (URI 

et al., 1998). 
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Alguns princípios básicos norteadores podem ser explicitados no intuito de 

promover a discussão. A FAO (1995) define Agricultura Sustentável e 

Desenvolvimento Rural como um processo que atenda aos seguintes critérios: a) 

Garanta atendimento às exigências nutricionais básicas das gerações presentes e 

futuras (qualitativa e quantitativamente), proporcionando outra série de produtos 

agrícolas; b) Proporcione emprego a longo prazo (renda suficiente e decente e 

condições de trabalho para os envolvidos); c) Mantenha (e se possível) aumente a 

capacidade produtiva dos recursos naturais como um todo, bem como a  capacidade 

de regeneração dos recursos renováveis, sem interromper o funcionamento dos 

ciclos ecológicos básicos, os equilíbrios naturais, os atributos socioculturais das 

comunidades rurais, ou que cause contaminação ambiental; d) Reduza a 

vulnerabilidade do setor agrícola para fatores naturais adversos, socioeconômicos, 

etc e fortaleça a autossuficiência (FAO, 1995).  

Os princípios norteadores da agricultura sustentável elucidam o cenário 

agrícola e sua complexidade; entretanto, vale a pena destacar que o o objetivo da 

agricultura sustentável é maximizar a rede de benefícios que a sociedade recebe da 

produção agrícola de alimentos e fibras e dos  serviços dos ecossistemas (TILMAN 

et al., 2002). Sendo que a produção de alimentos e fibras é considerada um serviço 

do ecossistema. 

 PRETTY (1995) ressalta a importância da agricultura sustentável ser um  

processo de aprendizagem e inovação permanente, em constante evolução. 

Estudos evidenciaram que o manejo de solos voltados à conservação (plantio 

direto) consequentemente causa diminuição da perturbação do solo resultando em 

melhoria da estrutura e da estabilidade, aumento da retenção de resíduos e da 

macroporosidade do solo (ZHANG et al., 2007); como também, incremento da 

capacidade de retenção de água, redução do risco de poluição das águas 

superficiais com sedimentos, nutrientes e pesticidas, e, ainda, aumenta a quantidade 

de matéria orgânica disponível e sua atividade biológica, favorecendo a reciclagem 

de nutrientes (HOLLAN, 2004) e melhorando a fertilidade (ALTIERI, 2002), 

condições essas, altamente desejáveis.  

 SÉGUY et al. (2001) apresentam as múltiplas funções da cobertura vegetal no 

Plantio Direto (figura 3.10), destacando as funções: alimentar, de controle de 

invasoras, protetora, de “costura” para o sistema radicular, recicladora, 

reestruturadora e de recarregamento em carbono. 
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Figura 3.10: Multifunções das biomassas de cobertura no Plantio Direto (adaptado de SÉGUY et al., 

2001). 

 

OSTERGARD et al. (2009) discutem algumas das mais importantes 

ferramentas para a produção agrícola sustentável: a construção da fertilidade do 

solo através da reciclagem de nutrientes e uso sustentável dos recursos naturais e 

valorização da diversidade biológica.  

Para os sistemas agrícolas permanecerem produtivos, e sustentáveis em 

longo prazo, será necessário reabastecer as reservas de nutrientes que são 

removidos ou perdidos pelo uso do solo. No caso do nitrogênio, ele poderia ser 

aplicado em grande quantidade, via trator, como fertilizante, ou ser inoculado por 

uma bactéria simbiôntica nas sementes antes do plantio. A atividade da bactéria 

simbiôntica é absorver N2 atmosférico e fixar N2 biologicamente no solo; dessa 

maneira, há economia de recursos econômicos e ambientais  (PEOPLES et al., 

1995). 

 FAO (2002) ressalta que se mais métodos de produção sustentável fossem 

usados, os impactos negativos da agricultura no meio ambiente serão atenuados, 

podendo desempenhar impactos positivos como estocar carbono nos solos, 

aumentar infiltração de água e preservar a biodiversidade e paisagem rural.  
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3.4 Vegetação nativa de Lucas do Rio Verde – Bioma Cerrado  
 

Esta parte do texto se baseia no documento: Plano de Conservação e 

Restauração Florestal do Município de Lucas do Rio Verde-MT3, sendo que a etapa 

de diagnóstico da situação e classificação da vegetação contribuiu para o 

entendimento e a redação deste capítulo. 
Segundo a classificação do Zoneamento Ambiental do Estado do Mato 

Grosso, realizada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso, 

parte do município de Lucas do Rio Verde-MT está inserida no bioma Cerrado (93% 

da sua área total), parte no bioma Amazônia e parte em uma zona de transição entre 

esses dois biomas (Figura 3.11).  

 

 
Figura 3.11: Mapa de vegetação do município de Lucas do Rio Verde‐MT, onde há o predomínio do 

bioma Cerrado, embora hajam áreas do bioma Amazônia e de transição entre os biomas Amazônia e 

Cerrado. 

 

                                                            
3 O Plano se refere ao documento desenvolvido pela consultoria NBL Engenharia Ambiental (2007) e 
o LERF  (Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal) com o objetivo de definir um conjunto de 
ações  voltadas  à  regularização  ambiental  e  legal  das  propriedades  do município  de  Lucas  do  Rio 
Verde‐MT. Essa  regularização envolveu as situações protegidas na  legislação ambiental  (Municipal, 
Estadual e Federal)  como as Áreas de Preservação Permanente e a Reserva  Legal, que através da 
adoção de ações de restauração tiveram sua função de conservação ambiental ampliada, podendo, 
por exemplo, atuar como corredores ecológicos interligando os fragmentos florestais remanescentes 
na paisagem. 
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Lucas do Rio Verde está localizado no bioma Cerrado (93% da área total do 

Município está inserida nesse bioma). O Cerrado brasileiro ocupa cerca de 

2.000.000 km2, representando 23% da área do Brasil (Figura 3.12). É um bioma 

antigo, com rica biodiversidade, lar de cerca de 160 mil espécies de plantas, fungos 

e animais. Existem cerca de 800 espécies de árvores e arbustos de grande porte na 

vegetação de Cerrado e várias vezes esse número de espécies de menor porte - 

ervas e subarbustos (RATTER et al.,1997). 

 

 
Figura 3.12. Mapa da vegetação de Cerrado do Brasil (IBGE/IBDF, 1993).   

 

Cerrado 
  

O bioma Cerrado ocorre naturalmente em diferentes fisionomias, desde as 

com predomínio herbáceoarbustivo (Campo limpo de Cerrado), formações 

intermediárias (Campo sujo de Cerrado e Cerrado sensu strictu) e formações 

florestais (Cerradão). 

No Cerrado podem ocorrer diferentes subformações, normalmente 

condicionadas por conjuntos de fatores relacionados às características do solo e ao 

histórico local. Além disso, essas subformações variam quanto à fisionomia (desde 

herbácea até florestal) e na composição florística. Nos campos limpos, por exemplo, 

predomina a fisionomia herbácea, enquanto no chamado Cerradão a fisionomia é 

florestal, existindo um meio-termo nesse gradiente fisionômico que corresponde ao 
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Cerrado típico (Cerrado sensu strictu). Um esquema ilustrativo dessas variações 

pode ser visualizado na Figura 3.13.  

 
Figura  3.13:  Perfis  de  vegetação  ilustrativos  das  subformações  reconhecidas  para  o  Cerrado 

(adaptado de COUTINHO, 1978).  

 

O Cerrado sensu strictu é uma vegetação tipicamente savânica composta por 

um estrato arbóreoarbustivo e outro herbáceograminoso (EITEN, 1972). 

Normalmente, ocorre sobre latossolos profundos, bem drenados, ácidos e 

distróficos. 

 O Cerradão é uma vegetação xeromórfica de dossel fracamente fechado e de 

reduzida fitomassa (RIZZINI, 1979). Difere-se do Cerrado dito sensu strictu 

basicamente pela condição edáfica e de retenção de água no solo, que determinam 

sua fisionomia florestal (RADAMBRASIL, 1981). À medida que a vegetação arbórea 

se adensa, passa a criar condições de sombreamento crescentes e a vegetação 

herbáceossubarbustiva primitiva vai gradativamente desaparecendo. A maioria das 

árvores é ereta, fornecendo uma boa cobertura arbórea. Tal situação deve-se à 

inexistência, à menor quantidade ou frequência de fatores como queimadas 

ocasionais, solos rasos ou com elementos tóxicos, indisponibilidade de nutrientes, 

exposição à eluviação, ação antropogênica, entre outros fatores que poderiam 

causar a formação de campos.  

O Cerradão é uma vegetação que apresenta uma flora com sobreposições 

claras com o Cerrado sensu strictu na composição de espécies, mas com fisionomia 

florestal. Nesse tipo de formação florestal há um estrato superior geralmente com 14 

a 28 m de altura. 

Em áreas frequentemente incendiadas desenvolve-se uma vegetação de porte 

baixo e indivíduos bastante espaçados, com uma fisionomia semelhante à da 

vegetação de Cerrado sensu strictu.  
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Floresta Ombrófila Densa (Floresta Amazônica) 
 

 A Floresta Ombrófila Densa é constituída de árvores perenifólias, geralmente 

com brotos de crescimento desprovidos de proteção contra a seca. Possui 

normalmente três estratos: o primeiro contendo árvores altas (até 30 metros); o 

segundo, pouco definido, é formado pela regeneração das matrizes próximas, 

arbustos e ervas de maior porte; e o terceiro, constituído de ervas baixas e 

subarbustos. 

Na região de Lucas do Rio Verde, pode-se encontrar a Floresta Ombrófila 

Densa Aluvial, a qual está presente, principalmente, ao longo dos cursos d’água.  

 
Floresta Estacional Perenifólia (transição Floresta Amazônica/Cerrado) 
 

 Na borda sul da Floresta Amazônica, onde se insere uma zona de transição 

entre esse bioma e o Cerrado, verifica-se que existe uma variação sazonal na 

quantidade de água armazenada no solo sob a floresta, com valores mais baixos de 

umidade no perfil, nos meses de junho-julho e os máximos em fevereiro-março, 

resultando num período de recarga de 4 meses e num período de depleção de 8 

meses. No período seco, há menos de 60% de água disponível às plantas a até um 

metro de profundidade do solo, e durante todo o ano o lençol freático mantém-se 

abaixo de 2m. Assim, caso as árvores dependessem apenas da água presente na 

superfície, a floresta passaria a sofrer com a seca, mas esse problema é contornado 

através do enraizamento profundo das árvores nos latossolos presentes sob essas 

florestas. 

 

Floresta Ribeirinha 
 

As florestas ribeirinhas ou florestas ciliares ocorrem em áreas restritas, ao 

longo dos cursos de água, em locais de solos úmidos ou sujeitos a inundações 

periódicas. Na sua composição florística, sofrem influência de outras formações 

vegetais através de espécies que se adaptam às condições ambientais presentes 

em sua área de abrangência. Muitas vezes ocorre uma transição brusca para 

formações campestres ou de Cerradão. A maioria das espécies dessa formação não 

apresenta queda de folhas na estação seca, mantendo-se perenifólia. A 
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superposição das copas das árvores em áreas pouco degradadas estabelece uma 

cobertura arbórea espessa, possibilitando que a umidade relativa em seu interior 

seja alta mesmo na época mais seca do ano.  

Sob a ótica da hidrologia florestal, as matas ciliares ocupam as áreas mais 

dinâmicas da paisagem, tanto em termos hidrológicos, como ecológicos e 

geomorfológicos. Quanto à função ecológica (METZGER et al.,1997) indicaram que 

as florestas ao longo dos rios podem propiciar corredores extremamente importantes 

para o desenvolvimento da fauna ao longo da paisagem, assim como para a 

dispersão vegetal. Outro ponto fundamental das floretas ribeirinhas é sua função 

hidrológica, para a manutenção da integridade da microbacia hidrográfica; além 

disso, apresentam vital importância na estabilização de ribanceiras, agem como 

tampão e filtro e estabilização térmica (LIMA & ZAKIA, 2000). 

 

Floresta Paludosa 
 
As Florestas Latifoliadas Higrófilas (LEITÃO–FILHO, 1982) são aquelas 

estabelecidas sobre solos hidromórficos ou aluviais, sujeitas à presença de água 

superficial em caráter permanente. Ocorrem em várzeas, planícies de inundação, 

nascentes ou margens de rios ou lagos (IVANAUSKAS et al., 1997).  

Os solos encontrados sob esse tipo de vegetação apresentam altos teores de 

matéria orgânica. Em função de sua restrição ambiental e fragmentação natural, 

apresenta características florísticas, estruturais e fisionômicas muito particulares, o 

que a diferencia das demais florestas. 

 
Formações Pioneiras (vegetação aluvial) 
 

As comunidades vegetais que recobrem as planícies aluviais são 

influenciadas pelo efeito das cheias dos rios, ou das depressões alagáveis 

anualmente. Estas áreas são, portanto, pedologicamente instáveis, devido ao 

rejuvenescimento do solo ribeirinho, decorrente das deposições aluviais e lacustres.  

A vegetação pioneira pode apresentar fisionomias distintas, de acordo com a 

dominância no ambiente de plantas herbáceas, arbustivas ou de buritis (buritizais ou 

veredas). É importante destacar que a simples presença dos buritis já é suficiente 

para caracterizar uma área ambientalmente protegida pela legislação, gerando uma 
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APP de 100 metros de largura no entorno dos agrupamentos dessa espécie, de 

acordo com a legislação do Estado do Mato Grosso. 

 
3.4.1. Bioma Cerrado 
 

As savanas tropicais são um bioma que ocupa mais de 30 países e mais de 

20 bilhões de hectares. O Cerrado, também chamado de savana brasileira, 

representa aproximadamente 10% das savanas tropicais do mundo (figura 3.14).  

 
Figura 3.14: Localização geográfica das savanas tropicias no mundo (YOUNG & SOLBRIG, 1993). 

 

Nos diversos países nos quais o bioma savânico predomina, o uso e a 

ocupação da terra é bastante diverso, porém as atividades de extração de 

vegetação e madeira, pecuária extensiva e cultivos agrícolas anuais são as 

principais atividades realizadas (GOEDERT et al., 2008). 

O Cerrado tem vastas áreas planas, aptas para a agricultura mecanizada e 

teve seu cenário de produção de alimentos modificado durante os últimos 30 anos, 

de reduzidas atividades econômicas para o local de  “terra promissora”, baseada no 

cultivo de grãos para exportação. A mudança é baseada na construção da fertilidade 

do solo e cultivos adaptados (SPEHAR, 2008). 

Durante os últimos 25 anos a agricultura moderna tem sido desenvolvida no 

Cerrado para a produção de soja, milho etc. e grandes rebanhos de bovinos de corte 

são criados em pastagens artificiais. Em 1994, a área estimada convertida em 

"paisagem antrópica" foi de 700 mil km2 de Cerrado (que representam 35% de sua 

área original). Iniciativas de conservação são necessárias. Apenas 1,5% do bioma 

Cerrado é preservado como Reserva Federal, e esta área deveria ser pelo menos 
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triplicada considerando a questão da conservação do bioma, a longo prazo. O 

Cerrado tem sido destacado como um local de interesse internacional para  

conservação da biodiversidade (MYERS et al., 2000). 

 

3.5 Serviços dos ecossistemas  
  

Os seres humanos e todos os seres vivos habitantes do planeta Terra 

precisam obrigatoriamente de energia para sobreviver e sustentar todo o seu 

complexo metabolismo. A sobrevivência dos humanos está intimamente relacionada 

ao atendimento das suas necessidades básicas principais, como a alimentação e a 

saúde.  

Os Ecossistemas podem ser considerados como o grande sistema de suporte 

à vida para a humanidade. Florestas, mares, cursos d´água e recifes vivos são 

sistemas ecológicos. Eles processam energia, materiais e informação para sustentar 

a surpreendente diversidade de espécies (ODUM, 2007). 

Os serviços dos ecossistemas são os benefícios aproveitados pelo homem e 

produzidos pelas interações dentro do ecossistema, afetam o bem-estar humano e 

todos os seus componentes, incluindo necessidades materiais básicas como 

alimento e abrigo, saúde individual, segurança, boas relações sociais e liberdade de 

escolha e ação (MEA, 2005). A capacidade de fornecimento dos ecossistemas 

depende das complexas interações biológicas, químicas e físicas que afetam e são 

afetadas pelas ações humanas (Figura 3.15). 
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Figura 3.15: Serviços oferecidos ao homem pelos ecossistemas (MEA, 2005). 

 

As publicações MEA - Millenium Ecosystem Assessment4 (2005), UNEP 

(2009) e DE GROOT et al. (2002) dividem os serviços do ecossistema em quatro 

categorias principais: Suporte, Abastecimento, Regulação e Cultura, fornecendo os 

“constituintes do bem-estar”, tais como: segurança, material básico, saúde e 

relações sociais. A Figura 3.16 apresenta a força das ligações entre as categorias e 

os componentes do bem-estar humano, e elas variam de acordo com o ecossistema 

e a região. As setas com maior espessura indicam intensas ligações, no caso dos 

serviços de Abastecimento e Regulação têm grande interação com a Saúde e os 

Materiais Básicos para uma boa vida. As setas escuras significam serviços com 

maior potencial de mediar fatores socioeconômicos. Por exemplo, os serviços de 

Abastecimento e de Regulação, como a produção/provisão de alimentos e regulação 

da água, são serviços essenciais para uma boa qualidade de vida. 

                                                            
4 Este relatório, organizado pela Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente, apresenta 
uma síntese e integração dos resultados das avaliações das consequências das mudanças atuais nos 
ecossistemas e estabelece as bases científicas das ações necessárias para melhorar a conservação e o 
uso sustentável dos ecossistemas e suas contribuições para o bem‐estar humano. 
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Outros importantes fatores, como os ambientais, econômicos, sociais, 

tecnológicos, e culturais influenciam diretamente o bem-estar humano, e as 

mudanças no bem-estar humano afetam os ecossistemas. 

 

 

Figura 3.16: As ligações entre os serviços do ecossistema e o bem‐estar humano (MEA, 2005). 

 

 A partir da classificação da MEA (2005), o Programa das Nações Unidas para 

o Meio ambiente (UNEP, 2009) identificou onze serviços do ecossistema como 

sendo prioritários, baseados na gravidade da degradação, os impactos no bem-estar 

humano e suas implicações para o desenvolvimento sustentável (Figura 3.17). 

Sendo ainda seis desses considerados como mais relevantes: Regulação do clima, 

água e desastres naturais, energia, água doce e ciclagem de nutrientes. 
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Figura 3.17: Onze serviços do ecossistema de fundamental importância (UNEP, 2009). 

 

COSTANZA et al. (1997) definem os serviços ambientais como aqueles nos 

quais os sistemas ecológicos e os estoques de capital natural que os produzem são 

críticos ao funcionamento do sistema de suporte à vida na Terra. Eles contribuem 

para o bem-estar humano, ambos de forma direta e indireta e por essa razão 

representam parte do valor econômico total do planeta. Nesse mesmo artigo, os 

serviços são agrupados em dezessete categorias principais e são incluídos os 

serviços ambientais renováveis, excluindo combustíveis não renováveis e minerais, 

e a atmosfera (figura 3.18).  

Também é importante ressaltar a interdependência das funções do 

ecossistema. Por exemplo, o serviço promovido pelas florestas: fornecimento de 

madeira, contribuição na formação de solo e biomassa, infiltração de água para 

lençol freático, criação de microclima com maior umidade e menor temperatura, 

abrigo e alimento para fauna, entre outros. 

COSTANZA et al. (1997) também ressaltam que caso os serviços do 

ecossistema fossem efetivamente pagos, em termos do seu valor para  

contribuição para a economia global, o sistema de preços a nível global  

seria muito diferente do que é hoje. Por exemplo, o preço das commodities ao se 

contabilizar os serviços do ecossistema, de forma direta ou indireta, teriam seu valor 

monetário em muito aumentado.  
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Figura 3.18: Serviços e funções do Ecossistema. Elaborado pela autora a partir de CONSTANZA et al. 

(1997). 

  

A seguir, são definidas as quatro principais categorias dos serviços dos 

ecossistemas bem como suas funções segundo UNEP (2009), MEA (2006) e DE 

GROOT et al. (2002). 

 
3.5.1 Serviços de suporte 
 

Os serviços de suporte são responsáveis pela manutenção das outras 

categorias: de provisão, de regulação e cultural. Suas alterações causam grande 

impacto no bem-estar humano, durante longo período de tempo. São considerados 

serviços de suporte: Formação de solo: intemperismo de rocha e acúmulo de 

matéria orgânica; Ciclagem de nutrientes: estocagem e reciclagem de nutrientes; e, 

Produção primária: Conversão de energia solar em biomassa.  
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3.5.2 Serviços de abastecimento 
 

Os serviços de abastecimento (ou provisão) são aqueles relacionados à 

produção de estoques de materiais necessários para o bem-estar humano, utilizados 

na produção de outros bens, mercadorias e serviços. São considerados os 

produtos/estoques: Água doce: Filtração, retenção, e armazenamento de água 

fresca resultado do tratamento natural nos ecossistemas; Alimentos e fibras: 

Conversão de energia solar em plantas e animais; Combustível: Substâncias e 

materiais usados como fonte de energia; Recursos Genéticos: Informações 

genéticas dos seres vivos e também usadas para biotecnologia; Produtos 

bioquímicos, medicamentos e fármacos: substâncias e ingredientes ativos extraídos 

dos ecossistemas; e, Produtos ornamentais: materiais naturais usados como 

ornamento (conchas, flores etc.). 

 

3.5.3 Serviços de regulação 
 

Os serviços de regulação são definidos como os benefícios indiretos obtidos a 

partir do equilíbrio do ecossistema; apresentam habilidade em manter as 

características necessárias para a manutenção da vida das espécies. 

São considerados os serviços de regulação: Regulação climática: Influência 

no balanço energético local e global e manutenção de clima favorável; Regulação 

gasosa: Manutenção da qualidade do ar, ozônio (O3) para a proteção ultravioleta 

(UVB) e influência no clima; Regulação da água: Influência nos fluxos hídricos e 

recarga do aquífero; Controle da erosão: Influência na retenção do solo; Purificação 

da água e tratamento de resíduos: Influência na filtração e tratamento dos resíduos 

orgânicos e impurezas; Regulação de doenças humanas: Influência no 

comportamento de patógenos e doenças; Controle biológico: Influência no 

surgimento e controle de pragas; Polinização: Influência na distribuição de 

polinizadores, pela alteração do habitat; Proteção contra tempestades: Influência na 

severidade de danos causados por desastres naturais. 

 

 

 

 



55 

 

3.5.4 Serviços culturais 
 

Serviços culturais se referem ao termo “guarda-chuva” que agrega os 

benefícios não materiais obtidos pelo ecossistema e estão associados às 

experiências concretas e subjetivas como religiosas, intelectuais, sociais e 

recreacionais vivenciadas pelos humanos.  

São considerados bens e serviços culturais: Diversidade cultural: A variedade 

dos ecossistemas influencia a diversidade de culturas; Valores espirituais e 

religiosos: Atributos dos ecossistemas associados aos valores espirituais e 

religiosos; Sistemas de conhecimento (tradicional e formal): Influência no 

conhecimento desenvolvido por diferentes culturas; Valores educacionais: Base para 

a educação formal e informal; Inspiração: Fonte de inspiração para expressões 

artísticas; Valores estéticos: Valor estético e atributos paisagísticos; Relações 

sociais: Influência nas relações sociais estabelecidas nas culturas; Sentido de 

pertencimento: Sentimento de orgulho e de raízes comportamentais; Valores de 

herança culturais: Valorização das paisagens históricas; Recreação e ecoturismo: 

Paisagens naturais ou cultivadas usufruídas pelas suas características. 

DE GROOT et al. (2002) salientam, ainda, a importância das funções 

ecossistêmicas de refúgio e viveiro na promoção de processos como: espaço 

adequado para vida de animais e plantas selvagens e habitat adequado para 

reprodução, respectivamente.  
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
4.1 Estudos da sustentabilidade ambiental nos sistemas agrícolas 
 

Os sistemas de produção agrícola têm uma interação intensa e fundamental 

com o meio ambiente; basicamente, sintetizam dióxido de carbono e água, obtendo 

glicose, celulose e amido através de energia luminosa, e por meio dessa 

transformação, se desenvolvem e frutificam. São sistemas eficientes de conversão 

de energia e altamente dependentes do meio ambiente: água, energia solar, solo, 

etc. 

Estudos sobre sustentabilidade e agricultura requerem uma ferramenta que 

seja capaz de avaliar e quantificar as interações entre o meio ambiente e a 

economia e a contabilidade ambiental em emergia permite essa avaliação.  

Desenvolvida por ODUM (1996), a Contabilidade Ambiental em emergia, 

contabiliza ao mesmo tempo as contribuições da natureza (recursos naturais 

renováveis e não renováveis) e da economia (recursos financeiros) em uma métrica 

comum. É necessário ter pleno conhecimento dos fluxos de massa e energia, pois 

através deles é entendida a relação com o meio ambiente. 

 Da contabilidade em emergia surgem indicadores de sustentabilidade  

inerentes à ferramenta para avaliar a eficiência do uso dos recursos, rendimento, 

carga ambiental e sustentabilidade (ODUM, 1996).  São eles: rendimento de 

emergia (EYR, emergy yield ratio), investimento de emergia (EIR, emergy investment 

ratio), intercâmbio emergético (EER, emergy exchange ratio), carga ambiental (ELR, 

environmental loading ratio) e sustentabilidade ambiental (ESI, environmental 

sutainability index). Informações no capítulo metodologia. 

 A seguir, são apresentados os trabalhos mais relevantes sobre emergia e 

agricultura publicados na literatura e suas conclusões, sendo que os trabalhos sobre 

sistemas agrícolas integrados (baseados em boas práticas agrícolas nos quais há 

maior aproveitamento dos recursos) foram priorizados. 

ORTEGA & SARCINELLI (2004), CAVALETT et al. (2006), DE BARROS et al. 

(2009), e FRUGOLI et al. (2011), pesquisaram sistemas agrícolas de cultivo 

integrado e todos os resultados apresentam índices de sustentabilidade maiores do 

que os sistemas cultivados de forma individualizada.  
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ORTEGA & SARCINELLI (2004), estudaram duas fazendas em Minas Gerais 

(cultivo orgânico) e São Paulo (cultivo convencional). Os resultados mostram que na 

produção orgânica a flora nativa auxilia no controle de pragas e conservação do solo 

e da água. Como a fazenda de café orgânico é policultural  (vários cultivos como 

citrus, banana e mamão) há um melhor retorno financeiro. O sistema convencional 

necessita nove vezes mais de recursos da economia e cinco vezes mais de recursos 

não renováveis do que o sistema orgânico; em contrapartida, o orgânico usa 

dezesseis vezes mais os recursos renováveis que o convencional. 

CAVALETT et al. (2006), avaliaram os sistemas de produção de grãos e 

criação de animais (suínos e peixes) organizados de forma integrada ou em 

separado numa mesma propriedade no estado de Santa Catarina, Brasil.  Os 

resultados mostram que os sistemas integrados têm menor carga ao meio ambiente, 

maior utilização de recursos locais e maior eficiência em conversão de energia. Essa 

conclusão vem ao encontro da percepção de que sistemas integrados aproveitam de 

forma mais eficiente os resíduos gerados dentro do sistema no qual o resíduo  (por 

exemplo, as fezes da criação dos suínos) pode participar como insumo (fertilizante 

orgânico para a produção de grãos). 

DE BARROS (2009) discorre sobre a importância dos sistemas integrados 

aliados a práticas  ambientalmente saudáveis dentro do mesmo cultivo (como 

ciclagem de nutrientes e manejo integrado de pragas, doenças e plantas infestantes) 

com o objetivo de incrementar a sustentabilidade do sistema. Seu estudo foca nas 

plantações de banana com alta utilização de insumos em Guadeloupe (ilha francesa 

no Caribe). Os índices de emergia mostram que a produção de banana tem 

desempenho ambiental extremamente baixo, sendo a razão mais provável o modelo 

de produção agrícola, baseado na utilização de sustâncias sintéticas na forma de 

fertilizantes, pesticidas, máquinas e outros recursos adquiridos associados ao 

investimento financeiro. 

FRUGOLI et al. (2011), também estudaram uma propriedade de produção 

integrada de alimentos (milho, ovos, suínos e leite) em uma fazenda em São 

Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Os resultados indicam que um sistema 

integrado é muito mais eficiente ambientalmente do que os sistemas 

individualizados. Pode-se concluir que isto acontece porque os processos 

compartilham muitos dos insumos. Todo o milho colhido na propriedade é 

transformado em ração; os resíduos orgânicos dos animais são utilizados como 
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adubo. Todos os funcionários participam de todas as atividades, tendo um melhor 

desempenho.  

Sistemas agroflorestais também podem ser considerados sistemas integrados 

pois habitam no mesmo espaço diversos cultivos distintos. LEFROY & RYDBERG 

(2003),  DIEMONT et al. (2006) e  MARTIN et al. (2006) estudaram os indicadores. 

LEFROY & RYDBERG (2003) compararam os recursos usados e o impacto 

ambiental de três sistemas de cultivo no Sudoeste da Austrália: rotação 

Tremoço/Trigo, cultivo na entrelinha de uma plantação perene e plantação de 

forragem do gênero Tagasaste, com ênfase particular na erosão eólica e uso da 

água. Os resultados indicam os dois últimos sistemas, que são agroflorestais, como 

os de maior eficiência e mais rentáveis em transformar recursos naturais em bens e 

serviços 

DIEMONT et al. (2006) estudaram um sistema agroflorestal no México que 

produz mais de 25 tipos de cultivos diferentes sem utilizar fertilizantes sintéticos e 

pesticidas. Os resultados mostram uma baixa carga ambiental e elevados índices de 

sustentabilidade. 

MARTIN et al. (2006) compararam três sistemas agrícolas: a) Milho no 

Kansas (EUA) por três anos, rotacionado com sorgo; b) Amoras em Ohio (EUA) e c) 

Agroecossistema com policultura (60 variedades de plantas). Os resultados mostram 

que o sistema de policultura apresenta o maior índice de sustentabilidade e o menor 

rendimento (14 vezes menor que o de amoras e 53 vezes menor que o de milho). 

A soja tem sido bastante estudada. Os autores PANZIERI et al. (2000), 

ORTEGA et al. (2005), CAVALETT (2008) e CAVALETT & ORTEGA (2009) 

discutem os indicadores em cada sistema.  

 PANZIERI et al. (2000), analisaram a utilização da bactéria (Bradhyrizobium 

japonicum)  como inoculante na soja em substituição à aplicação de fertilizantes 

nitrogenados no campo de cultivo na região italiana da Toscana. Os resultados 

demonstram que áreas inoculadas apresentam menor carga ambiental e maior 

índice de sustentabilidade ambiental quando  comparados ao uso de fertilizantes 

químicos. 

ORTEGA et al. (2005) avaliaram quatro sistemas de produção de soja no 

Brasil, separados em duas categorias: biológicos (orgânicos e ecológicos) e 

industriais (agroquímicos e plantio direto - uso de herbicidas). As opções biológicas 

mostraram melhor desempenho ambiental, indicadores de desempenho econômico 



59 

 

e social. Os resultados indicam que o sistema ecológico é o mais eficiente; o 

biológico tem maior percentual de fontes renováveis e menor carga ambiental. Os 

sistemas industriais, grandes consumidores de energia fóssil, causam pressão no 

ambiente. Em se tratando de troca monetária entre os países, os resultados 

mostram que os fazendeiros do sistema biológico perdem na troca de seus produtos 

com o mercado externo. 

CAVALETT (2008) avaliou o ciclo de vida da soja produzida no Sul do Brasil, 

nas etapas de produção, transporte e processamento. Os resultados indicaram que 

a etapa de produção é a que utiliza maiores quantidades de recursos quando são 

considerados os produtos: farelo de soja exportado para a Europa, biodiesel e óleo 

de soja refinado. Segundo o autor, a produção de biodiesel de soja convencional 

não se mostrou como uma alternativa sustentável (renovabilidade de 31%), e os 

fluxos de farelo de soja exportados para a Europa são responsáveis por grandes 

impactos ambientais. 

CAVALETT & ORTEGA (2009) avaliaram a produção e processamento 

industrial de soja no Brasil e as principais conclusões foram que a etapa agrícola 

utiliza a maior quantidade de recursos. A relação de troca emergética mostra que os 

agricultores estão entregando cerca de seis vezes mais emergia na soja que está 

sendo vendida (ou no valor recebido pelos produtores em dinheiro).  

Os autores CUADRA & RYDBERG (2006) e GIANNETTI et al. (2010) 

estudaram o sistema de produção de café e a relação de troca financeira entre os 

países para exportação. 

CUADRA & RYDBERG (2006) avaliaram o  sistema de produção, 

processamento e exportação de café na Nicarágua. Quanto maior o processamento 

e transformação do grão de café, maior sua transformidade (entre o grão no 

momento da colheita e o café instantâneo, por exemplo) e maior o suporte requerido 

pelo meio ambiente. Há também uma consideração a respeito do comércio justo 

entre países, considerando o uso de recursos locais e que para exportação, o 

produto final não é usufruído no país de origem. Os autores sugerem que a 

metodologia seja utilizada para detectar desequilíbrios no comércio internacional e 

que a Razão de Intercâmbio de emergia (EER) seja avaliada para se alcançar o 

comércio justo e o desenvolvimento sustentável 

GIANNETTI et al. (2010) estudaram a produção de café no Cerrado 

(Coromandel, Minas Gerais) de 1997 a 2006 e avaliaram a área nativa dentro da 
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fazenda para determinar o índice de sustentabilidade ambiental da fazenda, 

composta por uma área produtiva e uma área de preservação. Os resultados 

mostram que a fazenda com 54 ha de área produtiva deve contar com 200 hectares 

de terra nativa para a sustentabilidade a médio prazo. Em relação à  troca de 

emergia (EER), o comércio com o bloco formado por EUA, Alemanha, Itália, Japão e 

Bélgica nos anos de 1998, 1999 e 2004 está abaixo da linha EER = 1 e isso foi 

conseguido através da combinação de alta produtividade e bons preços de mercado. 

Nos restantes anos, a relação de troca de emergia revela que os compradores 

geralmente têm benefício na compra de café verde. Isto significa que a fazenda 

exporta em emergia muito mais do que a emergia contida no dinheiro recebido pelo 

produtor. Em 2001, o valor de EER = 2,69 indica que neste ano a fazenda exportou 

emergia quase três vezes mais para os compradores do que foi pago para o café. 

Neste ano a produtividade foi muito baixa (7 sacas/ha) e o preço de mercado 

também foi baixo em comparação com o preço médio de mercado para os dez anos. 

Os resultados de 1998, 1999 e 2004 mostram que é possível adquirir um preço justo 

para as vendas de café verde, estabelecer uma relação entre as quantidades 

vendidas e o preço de mercado. 

CHEN et al. (2006) realizaram a Contabilidade Ambiental da agricultura 

chinesa durante os anos de 1980 a 2000. O resultado demonstra que o indicador de 

sustentabilidade diminuiu ao longo do tempo (a antiga agricultura chinesa era de 

subsistência) e a carga ambiental aumentou, muito provavelmente devido ao 

crescimento da utilização de recursos financeiros com pesticidas, fertilizantes 

minerais e máquinas e equipamentos. 

Em relação ao cultivo do milho, a evolução do índice de sustentabilidade  foi 

estudada por ULGIATI e BROWN (1998) e a produção orgânica para frangos por 

CASTELLINI et al. (2006).   

ULGIATI e BROWN (1998) estudaram a evolução do índice de 

sustentabilidade no cultivo de milho nos EUA entre os anos de 1945 e 1994. Os 

resultados demonstram uma queda no índice ao longo dos anos, pois há uma menor 

utilização de recursos renováveis e praticamente a mesma proporção e recursos 

financeiros no sistema. 

 CASTELLINI et al. (2006) compararam a produção de frangos orgânica e 

convencional na Itália, com a produção de milho dentro da fazenda para alimentação 

das aves. Os resultados indicam que o sistema orgânico tem melhor desempenho 
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em termos ambientais, pois possui alta eficiência e emprega maior quantidade de 

recursos renováveis. 

BASTIANONI & MARCHETTINI (1996), ORTEGA et al. (2001), TAKAHASHI & 

ORTEGA (2010), PEREIRA & ORTEGA (2010) e YANG et al. (2011) são alguns 

exemplos de estudos sobre produção de biocombustíveis a partir de distintas fontes. 

BASTIANONI & MARCHETTINI (1996) compararam a produção de 

biocombustível produzido a partir de cana-de-açúcar, nos EUA e no Brasil, e a partir 

de uvas, na Itália. Os resultados indicam que estes sistemas, apesar de 

apresentarem resultados considerados positivos (como reduções em emissões de 

CO2) não são sustentáveis a longo prazo. Ressaltam a importância de avaliar o 

impacto ambiental local, como perda de solo. 

ORTEGA et al. (2001) compararam a produção comercial de cana-de-açúcar 

em extensivas e intensivas áreas agrícolas para usinas com grandes capacidades 

de esmagamento, e uma usina integrada e diversificada de tamanho médio, ou seja 

com capacidade para produção de álcool e alimentos, como cereais, legumes, carne 

e leite. A usina integrada apresentou os melhores índices, porém ainda 

considerados baixos. 

TAKAHASHI & ORTEGA (2010) avaliaram a produção de oleaginosas 

(canola, óleo de palma, girassol, soja e algodão) no Brasil, pelo modelo tradicional à 

base de agroquímicos na produção de biodiesel, para determinar qual é o cultivo 

mais sustentável. A canola utiliza 40,41% de energias renováveis e é a oleaginosa 

mais sustentável, porém pouco cultivada no Brasil. O óleo de palma tem indicadores 

contraditórios: a sua relação de troca de emergia (EER) é baixa, mostrando a 

possibilidade de troca justa, e o valor transformidade baixo indica alta eficiência, no 

entanto, ele também tem renovabilidade baixa (28,31%), indicando uma alta 

dependência de agroquímicos (fertilizantes, basicamente). Portanto, o óleo de palma 

é uma fonte de energia potencial devido à sua alta produtividade agrícola, mas é 

necessário manejo correto para aumentar a sua sustentabilidade e reduzir o uso de 

recursos não renováveis. 

PEREIRA & ORTEGA (2010) avaliaram a sustentabilidade do etanol 

produzido em larga escala a partir da cana-de-açúcar e examinaram sua viabilidade 

ambiental através do uso da energia incorporada dos combustíveis fósseis e 

avaliação em emergia. Os resultados indicam que o conteúdo de energia contida no 

etanol é 8,2 vezes maior do que a energia fóssil necessária para produzi-lo e sua 
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renovabilidade é de 30%, valor considerado muito baixo. Os índices de 

sustentabilidade ambiental para cana-de-açúcar e etanol são considerados baixos; 

estes resultados indicam que o subsistema agrícola é um sistema de consumidor e 

embora tenha um índice de rendimento em emergia maior do que um 

(demonstrando a capacidade no fornecimento de emergia para a economia), ocorre 

em detrimento do equilíbrio ambiental. Além disso, os valores EIS diminuem com o 

aumento do tamanho do sistema. No artigo também é apontada a necessidade de 

uma área de suporte estimada em 70% da área total da fazenda, bem como a 

adoção de práticas agrícolas consideradas sustentáveis, entre elas o cultivo 

orgânico, rotação de culturas e cultivo nas entrelinhas. 

YANG et al. (2011) estudaram a produção de etanol a partir da mandioca. 

Comparando-se aos índices de etanol produzidos na China à base de milho e trigo, 

a mandioca mostra-se mais sustentável (pois possui taxa de renovabilidade maior). 

Os recursos renováveis somam somente 10% dos recursos empregados. A carga 

ambiental é considerada moderada. O autor discute a importância de pesquisar 

substitutos para os combustíveis fósseis. 

Outros sistemas de produção agrícolas foram estudados para avaliar sua 

sustentabilidade. LAGERBERG & BROWN (1999) estudaram tomates, BASTIANONI 

et al. (2001) uvas, RÓTOLO et al. (2007) o sistema de pastejo para gado bovino, 

GUARNETTI, (2007) o bambu e NEIS (2008) avaliou as fibras vegetais.  

LAGERBERG & BROWN (1999) estudaram um sistema de produção 

intensiva de tomates em estufa (aquecida por motores a óleo diesel) na Suécia. 

Simulando a substituição de diesel por pó de madeira para o aquecimento, o sistema 

apresenta um aumento da sustentabilidade ambiental, pois o pó é considerado um 

recurso renovável e o diesel é não renovável.  

BASTIANONI et al. (2001) estudaram o cultivo de seis tipos de plantações 

típicas da região de Chianti (Itália): uva, azeitona, milho, girassol, forragem e 

cereais. Os cultivos comparados entre si (exceto a uva) apresentaram menor carga 

ambiental que a média italiana. As uvas viníferas de alta qualidade também 

apresentaram menor carga ambiental quando comparada com as médias de outras 

regiões italianas. 

RÓTOLO et al. (2007) avaliaram a sustentabilidade do sistema de pastejo 

natural e semeado de gado nos Pampas argentinos. Os resultados mostram que, 

para o sistema de pastejo natural, há elevados índice de sustentabilidade e 
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rendimento acompanhados de baixos investimentos e carga ambiental. Esse 

sistema tem alta dependência dos recursos naturais locais (como a chuva). 

Pastagens naturais têm a maior sustentabilidade e menor carga sobre o meio 

ambiente devido a baixas perdas de matéria orgânica do solo. 

GUARNETTI (2007) estudou a produção de bambu gigante e os resultados 

demonstram uma grande variação nos indicadores, principalmente, nos três 

primeiros anos devido ao alto valor dos recursos financeiros empregados investidos 

na preparação da terra e plantios. Para os cultivos irrigados, também, há grande 

variação nos indicadores em razão do aumento do uso da água a partir do terceiro 

ano de cultivo.  

NEIS (2008) apresenta as avaliações da sustentabilidade de fibras vegetais, 

enfocando o sistema de obtenção de fibras de sisal e curauá. O sisal é caracterizado 

como agricultura familiar em pequenas propriedades em Valente-BA. O curauá é 

caracterizado como agricultura industrial em grande propriedade em Santarém-PA. 

Sua conclusão é que o sistema de sisal apresenta maior rendimento e índice de 

sustentabilidade e menor carga ambiental (9 vezes). Para cada hectare plantado 

com sisal a área de suporte é praticamente o dobro, sendo que para cada hectare 

com curauá são requeridos 37 hectares como área de suporte. A análise sobre as 

trocas financeiras evidencia que o Brasil perde ao exportar sisal para China. 

O compêndio Folio 4 (BRANDT-WILLIAMS, 2002) apresenta avaliações em 

emergia para 23 commodities agrícolas na Flórida, EUA, a partir de avaliações das 

commodities publicadas por FLUCK et al. (1992) - compêndio e análise estatística 

da produção comercial na Flórida, de 1974 a 1992. Somente a evapotranspiração foi 

usada para evitar dupla contagem do trabalho atribuído à dispersão de energia solar. 

Os dados publicados para as culturas de milho, soja e algodão indicam que a carga 

ambiental é muito elevada para algodão e o índice de sustentabilidade para milho e 

algodão é considerado a curto prazo, e, para soja, a médio prazo. A porcentagem de 

recursos financeiros é significativa para os três produtos, sendo 80, 60 e 51% 

respectivamente. O sistema de produção de algodão emprega 42% de recursos não 

renováveis, calculado pela sua elevada erosão. 

Em se tratando de serviços providos pela natureza, novos estudos avaliam as 

reservas naturais (LU  et al. 2007), a diferença entre os valores monetários para os 

serviços do ecossistema (WATANABE, 2008), e as bacias hidrográficas (ZENG et 

al., 2010 e  AGOSTINHO et al., 2010).  
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LU  et al. (2007) estudaram as reservas naturais e outros usos da terra sociais 

e econômicos na Reserva da Biosfera Yancheng, na província de Jiangsu, China. 

Foram valorados a conservação de áreas naturais, bem como uma medida da 

viabilidade econômica das reservas naturais. A estrutura da rede de recursos 

naturais, a produção econômica, e as atividades de conservação em Yancheng. A 

Reserva foi analisada e comparada com a Reserva Natural de Maipo em Hong Kong 

e um sistema de um pântano salgado  ecológico, também em Yancheng. Este 

estudo mostrou que há  retorno de 10:01 na emergia investida pelo governo nas 

operações da Reserva da Biosfera Yancheng, que é um local de parada de uma 

espécie de ave ameaçada.  

WATANABE (2008) em sua tese de doutorado, utilizando a metodologia 

emergética, estima as diferenças de valores (em emergia e dinheiro) para os 

sistemas de mata nativa e plantações de cana-de-açúcar no estado de São Paulo 

em relação aos principais processos terrestres derivados do ciclo hidrológico, do 

carbono e do nitrogênio. A comparação entre os valores de serviços ecossistêmicos 

com os estimados por abordagens econômicas neoclássicas revela que os 

processos envolvendo a água e o nitrogênio apresentam valores divergentes, 

enquanto que aqueles relacionados ao carbono proporcionam magnitudes similares. 

Ressalta a importância da valoração de serviços ecossistêmicos na escala local e 

global para determinar valores a serem implementados em políticas públicas de  

pagamento/recompensa por alterações nos fluxos de serviços ambientais causados 

por projetos agrícolas. 

ZENG et al. (2010) estudaram a bacia hidrográfica de Baiyangdian na China  

e avaliaram sua “saúde”. Eles propuseram uma avaliação em emergia para 11 

índices categorizados em 4 grupos (eficiência, estrutura, serviços e carga do 

ecossistema); os resultados mostram que, a função de serviços do ecossistema 

diminuiu drasticamente, enquanto a carga do ecossistema foi melhorada, a auto-

suficiência e o rendimento diminuiram drasticamente. A condição de “saúde” do 

ecossistema deteriorou-se continuamente, especialmente depois de 1985. A falta de 

vazão ecológica, a degradação e a sedimentação se mostram como fatores 

dominantes na piora da “saúde” do ecossistema da bacia hidrográfica Baiyangdian. 

AGOSTINHO et al. (2010) avaliam a bacia hidrográfica de Mogi-Guaçu e 

Pardo (áreas naturais e agrícolas). Os resultados indicam uma baixa renovabilidade 

(porcentagem varia de 20 a 40%), baixa dependência de recursos naturais, 
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moderada carga ambiental e alta dependência de recursos econômicos. A simulação 

do cenário convencional para o orgânico considerando áreas cultivadas com cana-

de-açúcar, pomares e pasto mostram uma taxa de renovabilidade de 38%, maior do 

que os 32% anterior. A dependência de recursos econômicos diminuiu de 54 para 

51% e a carga ambiental também indicou uma redução. Ressalta a possibilidade de 

ser usada como ferramenta para políticas públicas. 
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5. METODOLOGIA E FUNDAMENTOS 
 

5.1 Levantamento dos dados utilizados na Contabilidade Ambiental em 
Emergia de Lucas do Rio Verde 

  
 Para a elaboração desta tese os dados foram obtidos através de diversas 

fontes: a) Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde, b) Projeto 

Lucas do Rio Verde Legal, c) Pesquisa bibliográfica sobre dados de insumos das 

três culturas estudadas e entrevistas a fazendeiros do município para verificação, d) 

Entrevistas a responsáveis técnicos pela outorga da água da Secretaria Estadual de 

Meio Ambiente do Mato Grosso, e) Entrevistas com engenheiros agrônomos da 

Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde; f) Pesquisa 

bibliográfica; g) Consulta à publicação “Plano Ambiental de Conservação e Uso do 

Entorno da PCH Canoa Quebrada“.  

Para melhor entendimento seguem listadas abaixo as fontes de cada informação 

utilizada neste trabalho. 

a) Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde: Informações 

gerais sobre o município, entre elas área plantada para cada uma das três 

culturas. 

b) Documentos do Projeto Lucas do Rio Verde Legal5: Informações sobre áreas 

remanescentes florestais do município bem como lista de espécies arbóreo-

arbustivas identificadas para elaboração do documento intitulado: Plano de 

Conservação e Restauração Florestal do Município de Lucas do Rio Verde-

MT. Também foram utilizados mapas e imagens de satélites e dados 

coletados no diagnóstico do perfil dos produtores e da produção do município. 

c) Pesquisa bibliográfica para elaboração do inventário das três culturas 

estudadas e entrevistas com fazendeiros do município para verificação: Etapa 

1 - revisão bibliográfica a partir de dados publicados pela Embrapa da região, 

bem como estimativas de horas/máquina necessárias por 

máquina/implemento para a realização de todas as atividades de campo na 

                                                            
5 Projeto Lucas do Rio Verde Legal: projeto cujo objetivo era fazer de Lucas do Rio Verde, no estado 
do Mato Grosso, o primeiro município a  ter  todas as propriedades  rurais  regularizadas de acordo 
com  a  legislação  ambiental e  trabalhista brasileira. O projeto  foi  realizado no período 2006‐2010, 
resultado de uma parceria de empresas privadas e entidades governamentais. 
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produção de milho, soja e algodão (correção e preparo de solo, plantio, tratos 

culturais e colheita) e pesquisa junto aos fabricantes para estimativas de 

componentes das máquinas/equipamentos. Etapa 2 - entrevistas com três 

produtores para verificação do tipo de manejo adotado. Para algodão foram 

estimadas algumas informações que não estavam disponíveis nos registros. 

d) Entrevistas com responsáveis técnicos pela outorga da água da Secretaria 

Estadual de Meio Ambiente do Mato Grosso: esta coleta de dados teve por 

objetivo estimar a vazão dos principais córregos do município. 

e) Entrevistas com: a) Engenheiro agrônomo da Secretaria da Agricultura e Meio 

Ambiente de Lucas do Rio Verde, Diogo Molina, sobre os custos e número de 

horas de trabalho com mão de obra para cada um dos três cultivos e perfil 

dos produtores para cada uma das três culturas pesquisadas; b) Engenheiro 

agrônomo responsável pela condução do Projeto Lucas do Rio Verde Legal 

no município, Giovanni Mallmann, para informações adicionais sobre o 

município. 

f) Pesquisa bibliográfica sobre informações a respeito de: 1) erosão -  índices e 

taxas da erosibilidade para sistemas agrícolas com plantio direto; 2) palhada 

de milho - estimativa da quantidade de palhada de milho por hectare; 3) 

máquinas e implementos agrícolas - estimativas dos componentes de cada 

máquina/implemento (para os equipamentos nos quais não foi possível 

identificar os componentes junto aos fabricantes); 3) inoculante -  custos e 

doses estimadas para soja; 4) diesel e lubrificantes - estimativas de consumo 

para as máquinas e implementos agrícolas; 5) pesticidas - componentes das 

formulações dos pesticidas; 6) fertilizantes – componentes das formulações 

dos fertilizantes. 

g) Consulta a publicação: Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno da 

PCH Canoa Quebrada. Rio Verde Energia. Maio, 2008. Rio Verde. Arcadis 

Tetraplan. Essa consulta teve por objetivo coletar  informações sobre a bacia 

hidrográfica do Alto Teles Pires. 

 
5.2 Caracterização da área de estudo 

 
Lucas do Rio Verde é um município da região norte do Mato Grosso, 

localizado na latitude 13º03'01" Sul e na longitude 55º54'40" Oeste, ficando distante 
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350 km da capital do estado, Cuiabá. Tem extensão territorial de 3.645,23 km2 e 

aproximadamente 45.000 habitantes (IBGE, 2007b).  A figura 5.1 apresenta o mapa 

do município de Lucas do Rio Verde; na figura superior está em destaque o 

município e na inferior Lucas do Rio Verde inserido no estado do Mato Grosso e no 

Brasil.  

 

 

 
Figura 5.1: Mapa do município de Lucas do Rio Verde,  localizado na  região Centro‐Oeste do Brasil 

(PROJETO LUCAS DO RIO VERDE LEGAL, 2007). 

 

Possui altitude média de 400 metros, com clima tropical de savana, com duas 

estações bem definidas: estação chuvosa (de setembro a abril) com umidade 

relativa do ar acima de 86% e estação seca (de maio a setembro) com umidade 
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abaixo de 40%. A precipitação pluviométrica média anual e a temperatura média são 

de 2.333 mm e 25ºC, respectivamente. Possui solos do tipo Latossolo vermelho-

amarelo distrófico (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE, 2010). 

Pertence à Bacia hidrográfica do Rio Teles Pires na sub-bacia  Alto Teles Pires. Sua 

hidrografia é composta, principalmente, pelos rios Verde, Cedro, Divisão e o córrego 

Lucas.  O bioma predominante no município é o Cerrado, e ocorre naturalmente em 

diferentes fisionomias, desde aquelas com predomínio herbáceo-arbustivo (Campo 

limpo de Cerrado), como as de formações intermediárias (Campo sujo de Cerrado e 

Cerrado sensu strictu) e formações florestais (Cerradão) (NBL ENGENHARIA 

AMBIENTAL, 2007). 

 

5.3 Descrição dos sistemas estudados 
 

Neste item serão detalhados os sistemas de produção agrícola para milho, 

soja e algodão bem como seu serviço de produção de alimentos e fibras (item 5.3.1), 

a definição de área de mosaico (item 5.3.1.1) e os serviços ambientais das áreas 

remanescentes de Cerrado estudados (item 5.3.2). 

 

5.3.1 Descrição dos sistemas de produção 
 

Os sistemas de produção agrícola para milho, soja e algodão localizados na 

região central do Brasil e no bioma Cerrado constituem-se em fazendas de altos 

índices de produção e produtividade, como é o caso de Lucas do Rio Verde. 

Seguem um modelo de cultivo bem semelhante, no qual se utiliza de um “pacote 

tecnológico” com grande uso de recursos e insumos como fertilizantes e corretivos, 

pesticidas e maquinários, entre outros. A textura dos solos é predominantemente 

arenosa, e a capacidade de retenção de água é relativamente baixa, sendo 

necessárias grandes quantidades de fertilizantes minerais. 

Os tratos culturais utilizados para esses cultivos são: plantio das sementes de 

adubação verde, tratamento das sementes pré-plantio, dessecação com herbicidas, 

preparo de solo, plantio, aplicação de fertilizantes e defensivos agrícolas e colheita 

(mecanizada). 

Todas as etapas citadas no item anterior (tratos culturais) são realizadas por 

máquinas (operadores dos tratores comandam os implementos). Nas várias etapas 
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da aplicação de defensivos nas quais se utiliza água como calda de diluição dos 

pesticidas, há a necessidade de uma carreta tanque e um trator para transporte da 

água até o exato local onde se pulverizará pesticidas na fazenda. Para o cálculo da 

contabilidade em emergia, houve grande dificuldade em encontrar dados na 

literatura sobre a transformidade das máquinas, portanto optou-se por calcular a 

transformidade individual dos componentes (plástico, borracha, aço, vidro, alumínio 

e fibra de vidro) e multiplicá-los pela soma das quantidades de cada material. 

Portanto, as máquinas e equipamentos (tratores, pulverizadores, arados e 

subsoladores, abastecedores e distribuidores de calcário, adubadoras, plantadeiras, 

tratadora de sementes, carretas-tanque, colhedoras, grades-aradoras, picadores e 

aviões de pulverização agrícola) foram divididos entre os componentes principais: 

plástico, borracha, aço, vidro, alumínio e fibra de vidro. Para a cultura de milho não é 

utilizado o avião agrícola nas pulverizações. 

As tabelas da CONAB (2006) e BRASIL (1998) - Instrução Normativa da 

Secretaria da Receita Federal n° 162 foram usadas para calcular a vida útil dos 

equipamentos. Para dimensionar a quantidade de horas empregadas e o custo por 

hora estimado para cada operação, foram consultadas as tabelas da Embrapa sobre 

custo de produção bem como a validação dessas informações pelo engenheiro 

agrônomo da prefeitura, Diogo Molina. Essa ação visou testar se os dados obtidos 

na literatura conferem com a realidade do município pesquisado. 

Fertilizantes são compostos químicos cuja função é fornecer nutrientes para o 

bom desenvolvimento dos cultivos com o objetivo de elevar a produtividade. Para o 

cultivo de milho são fornecidos fertilizantes da fórmula N-P-K (cuja fonte são os 

elementos: nitrogênio, fósforo e potássio), para a soja N-P-K (a fórmula também é 

utilizada mas somente fósforo e potássio são utilizados na forma de adubação) e 

cobalto e molibdênio na fórmula líquida também são usados. Para algodão há 

grande quantidade de fertilizantes consumidos, além do N-P-K nas formulações, tais 

como o  Ácido Bórico e o Starter (nome comercial) cuja fórmula contem, na 

quantidade de Nitrogênio (5%), enxofre (4,9%), cobre (0,3%), manganês (5%), 

molibdênio (0,05%) e zinco (3%). Para os  cálculos dos fertilizantes nitrato de 

potássio, ácido bórico, starter Mn, regulador de crescimento e adjuvante foi utilizada 

a transformidade da rocha hidromineral. 

Em relação as formulações de N-P-K, os número que vem na sequência das 

letras são as porcentagens de N (nitrogênio),P: de P2O5 (porcentagem de fosfato e 
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não de fósforo) e  K: de K20 (de óxido de potássio). Por exemplo, aplicando-se 

1000g/ha de 4-14-8, utiliza-se 4% de N, ou seja, 40g/ha de nitrogênio, 14% de 

fósforo (140g/ha) e 8% de potássio (80g/ha). 

Os três cultivos estudados neste trabalho têm o ciclo de desenvolvimento em 

seis meses, ou seja, entre a preparação do solo até a colheita dos grãos e do 

capulho, são necessários seis meses em média.  

Vários serviços ambientais são providos pelo meio ambiente. Em se tratando 

de sistemas agrícolas, o meio ambiente tem a função de suporte para que seja 

realizada a principal fonte de energia para as plantas, a fotossíntese. O sol e a água 

das chuvas exercem o papel fundamental de prover os elementos essenciais para a 

que a fotossíntese aconteça. 

O serviço ambiental considerado para os sistemas agrícolas foi o de produção 

de alimentos e fibras.  A Figura 5.2 apresenta a seleção do serviço calculado para os 

sistemas de produção agrícola (para milho, soja e algodão). Na esquerda estão os 

estoques/fontes que servem como elementos essenciais para o desenvolvimento 

dos cultivos e após transformações e conversões resultam na produção de 

alimentos e fibras (direita). 

 

 
Figura 5.2: Representação esquemática dos Estoques/Fontes de recursos, Fluxo/Meio e Serviço 

providos pelos sistemas agrícolas. 

 
5.3.1.1 Descrição da área de mosaico 

 

As áreas plantadas no município com as três culturas pesquisadas no ano de 

2007 foram as seguintes: a) 173.000 ha para milho (ou 40,99% da área total do 

município neste ano esteve cultivada com milho); 237.000 ha para soja (ou  56,16% 
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da área do município) e  11.000 ha (ou 2,61% da área do município) para algodão, 

considerando o período de um ano. A partir dessas porcentagens de cada cultivo em 

relação a  área total do município de Lucas do Rio Verde foi criada a área de 

“mosaico” baseada na extrapolação para 1 hectare, visto que toda contabilidade 

ambiental em emergia foi calculada para plantações de 1 hectare.   Os dados sobre 

as áreas cultivadas por cultura para o município foram obtidos na Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde6. A figura 5.3 ilustra a 

participação em porcentagem de cada um dos três cultivos pesquisados. 

 

Figura 5.3: Participação dos cultivos de milho, soja e algodão em Lucas do Rio Verde em 

porcentagem, calculado a partir da área cultivada total do município (considerado 100%) para o 

período de um ano. 

 

5.3.2 Descrição dos serviços ambientais das áreas remanescentes de Cerrado 
 
Diversos são os serviços ambientais fornecidos ou suportados pelo meio 

ambiente, porém para este trabalho foram selecionados alguns deles para cálculo de 

sua contabilidade ambiental em emergia. A Figura 5.4 ilustra com uma 

representação esquemática os serviços ambientais selecionados para este trabalho 

providos pelas áreas remanescentes de Cerrado do município. Na esquerda estão 

os estoques/fontes que servem como elementos básicos fundamentais para a 

                                                            
6   Informação obtida por comunicação pessoal. Entrevista com Diego Molina, engenheiro agrônomo 
da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Lucas o Rio Verde. 
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realização dos fluxos/meios pelos quais após transformações e conversões resultam 

na promoção dos serviços ambientais descritos (direita).  As setas indicam que as 

mesmas fontes podem produzir fluxos e serviços diferentes. 

 

 
Figura 5.4: Representação esquemática dos estoques/fontes de recursos, fluxos/meios e serviços 

pelo Cerrado (elaborado pela autora). 

 
5.4 Contabilidade ambiental em Emergia 

 
Para o desenvolvimento deste trabalho, a contabilidade ambiental em emergia 

foi utilizada como ferramenta para avaliar os cultivos de milho, soja e algodão, bem 

como os serviços ambientais supridos pelo meio ambiente, no município de Lucas 

do Rio Verde. Para os cultivos foram considerados os recursos naturais renováveis, 

naturais não renováveis e econômicos, dentre os quais são renováveis: a energia 

solar, o vento e a chuva; não renováveis: a erosão de solo e econômicos: sementes, 

serviços realizados pelo trabalho humano, máquinas e equipamentos, combustíveis 

e lubrificantes, calcário, fertilizantes, pesticidas e reguladores de crescimento, 

adjuvantes, óleos minerais e inoculante. Para os serviços ambientais foram 

contabilizados os serviços: a) Energia química do rio; b) Evapotranspiração e 

Infiltração; c) Formação de matéria orgânica; d) Formação de biomassa; e) 

Manutenção do ecossistema (Crescimento/Desenvolvimento das árvores). 
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 A contabilidade ambiental em emergia é uma metodologia desenvolvida por 

ODUM (1996) para contabilizar os fluxos de massa e energia que ingressam e saem 

de um sistema sob uma unidade comum - sej - com a possibilidade de calcular 

indicadores que avaliam ecossistemas, naturais e antrópicos, do ponto de vista da 

sustentabilidade dos ecossistemas e dos serviços ambientais. Dessa maneira, a 

contabilidade em emergia é uma alternativa, não mutuamente excludente com as 

demais, complementar e de dimensão diferenciada, cuja amplitude ultrapassa os 

limites da fronteira econômica e dos sistemas de produção, penetrando no ambiente 

dos ecossistemas e dos recursos naturais. 

A emergia tem a vantagem concreta de avaliar de forma consistente os 

impactos das diferentes atividades humanas (produtiva, comercial, consumista, 

econômica e social) sobre a biosfera. 

A metodologia usa essa medida universal, a emergia: energia que a biosfera 

investe, direta ou indiretamente, para produzir bens e serviços, incluindo os bens e 

serviços da sociedade. A unidade de medida é o sej (Solar Emergy Joule). Segundo 

ODUM (1996), a emergia é uma medida universal da riqueza real do trabalho da 

natureza e da sociedade feitas em uma base comum.  

A contabilidade em emergia requer que se determine a transformidade solar 

dos elementos que serão mensurados, ou seja, a quantidade de energia solar 

diretamente ou indiretamente necessária para produzir um Joule de produto. A 

transformidade é dada pela emergia de um produto dividido por seu conteúdo 

energético. A unidade de medida é o sej/J (para alguns bens pode também ser 

calculado em emergia por unidade no caso específico de sej por grama de produto).  

A transformidade provê uma medida da concentração de emergia e é  

considerada um indicador de qualidade. A tabela 5.1 apresenta os valores das 

transformidades e emergia/unidade utilizadas neste trabalho, bem como suas 

referências. 

A contabilidade ambiental em emergia, conforme afirma ODUM (1996), tem se 

mostrado de grande utilidade para avaliar as implicações ambientais dos sistemas 

humanos nos sistemas que fornecem a sustentação da vida no planeta.  

A contabilidade em emergia é uma ferramenta fundamentada na 

termodinâmica de sistemas abertos e na teoria de sistemas, cujo objetivo é 

contabilizar, em uma “moeda” comum, a produção de um produto ou a geração de 

um serviço. Contabilizam-se, além dos recursos pagos, os recursos “gratuitos” que 
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são fornecidos pelos serviços do meio ambiente. Estes últimos são conhecidos 

como recursos livres fornecidos pela ecosfera e não são considerados nos balanços 

tradicionais.  

As etapas da contabilidade ambiental em emergia são: 

I) Conhecimento em profundidade do sistema a ser estudado bem como 

seus limites, sua janela no tempo e o contexto no qual está inserido; 

II) Elaboração de um diagrama de energia. O diagrama representa os 

fluxos que fazem parte do sistema estudado, ou seja, os recursos naturais 

renováveis (R), os recursos naturais não renováveis (N) e os recursos provenientes 

da economia (F) que entram no sistema, as interações (transformação ou 

processamento) e a saída na forma de produtos e resíduos (figura 4.6). 

III) Construção do inventário (produtos ou serviços que garantem que a 

atividade/processamento seja desenvolvida) que subsidia o diagrama de energia. 

IV) Seleção dos valores e unidades das transformidades 

(emergia/unidade) adequadas. 
 

Da contabilidade em emergia surgem indicadores de sustentabilidade, com o 

objetivo de quantificar a eficiência no uso dos recursos, a produtividade, a carga 

ambiental e a sustentabilidade global. 

É necessário empregar a mesma unidade funcional, e o mesmo período de 

tempo. Para este estudo foram utilizados o hectare e o período de 6 meses, 

respectivamente. 
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Tabela  5.1:  Referências  bibliográficas  das  transformidades  e  emergia/unidade  utilizadas 

neste trabalho para os cálculos dos cultivos de milho, soja e algodão 

Item  Unidade Emergia/unidade Referência

Energia solar  J 1,00E+00 ODUM (1996)

Energia cinética do vento  J 2,52E+03 ODUM (1996)

Energia geopotencial da chuva  J 1,76E+04 ODUM (1996)

Energia química da chuva  J 3,06E+04 ODUM (1996)

Erosão  J 7,38E+04 ODUM (1996)

Palhada do milho  J 4,40E+04 RÓTOLO et al.(2007) 

Semente milheto  J 1,13E+05 COHEN et al. (2006) 

Semente milho  J 1,82E+04 RÓTOLO et al.(2007) 

Semente soja  g 9,23E+08 PANZIERI et al. (2000) 

Semente algodão  J 3,72E+05 COHEN et al. (2006) 

Mão de obra  J 7,53E+07 Calculado neste trabalho1 

Plástico (máquinas)  g 3,15E+09 BURANAKARN (1998) 

Borracha (máquinas)  g  4,30E+09 
ODUM & ODUM, 1993 apud ULGIATI et 

al., 1994  

Aço (máquinas  g 1,48E+09 BURANAKARN, 1998 

Vidro (máquinas)  g  8,40E+08 
BROWN & ARDING, 1991 apud 

LAGERBERG & BROWN, 1999 

Alumínio (máquinas)  g 1,77E+10 LAGERBERG & BROWN, 1999 

Fibra de vidro (máquinas)  g 3,00E+09 ULGIATI & BROWN, 2002 

Calcário  g 1,00E+09 ODUM (1996)

Uréia (fertilizante)  g  6,62E+09 
ODUM & ODUM, 1983 apud CUADRA, & 

RYDBERG, 2006 

Fosfato (fertilizante)  g 3,90E+09 ODUM (1996)

Potássio (fertilizante)  g 1,74E+09 ODUM (1996)

Rocha hidrotermal2  g 2,00E+09 ODUM (1996)

Inoculante  R$ 6,39E+12 Calculado neste trabalho3 

Inseticida biológico  R$ 6,39E+12 Calculado neste trabalho3 

Pesticidas  g  1,48E+10 
BROWN & ARDING, 1991 apud BRANDT‐

WILLIAMS, 2002 

Produto químico4  g 1,00E+09 ODUM (1996)

Óleo vegetal  J  2,02E+05 
ODUM, & ODUM, 1983 apud COHEN et 

al., 2006 

Diesel5  J 6,60E+04 ODUM (1996)
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1: Conforme descrito nos anexos A (item 7), B (item 8) e  C (item 6). 

2: Para os cálculos dos fertilizante CoMo (Cobalto e Molibdênio), Starter (Manganês, Enxofre, Zinco, 

Cobre e  Molibdênio) e Ácido Bórico (Boro), foi admitida a transformidade da rocha hidrotermal. 

3: Para os itens inoculante e inseticida biológico foi utilizado o EMR (Emergy Money Ratio) do Mato 

Grosso calculado neste trabalho (anexo B item 22 e anexo C item 16, respectivamente) 

4: Para os cálculos dos espalhantes adesivos, reguladores de crescimento, adjuvantes e óleo mineral 

foi admitida a transformidade dos produtos químicos. 

5: Para os cálculos dos lubrificantes, gasolina e óleo mineral foi admitida a transformidade do Diesel. 

 

Para os cálculos dos serviços ambientais do Cerrado foram utilizadas as 

transformidades e emergias/unidade descritas na tabela 5.2. 

 

Tabela  5.2:  Referências  bibliográficas  das  transformidades  e  emergia/unidade  utilizadas 

neste trabalho para os cálculos dos serviços ambientais do Cerrado. 

Item  Unidade 
Emergia/ 

unidade 
Referência 

Energia química dos rios  J  1,86E+04 ODUM (1996) 

Evapotranspiração  J  2,75E+04 CAMPBELL (2003) 

Infiltração  m3  6,85E+11 BUENFIL (2001)   

Biomassa (Cerrado)  J  1,67E+04 ULGIATI & BROWN  (2009)

Manutenção das espécies arbóreas (do Cerrado) espécie  6,43E+17 Calculado neste trabalho* 

Matéria orgânica do solo  J  7,40E+04 ODUM (1996) 

*: Os cálculos estão descritos no anexo E item 5. 

 

A contribuição total de emergia para a Geobiosfera (15,83E+24sej) foi 

baseada em um novo cálculo das contribuições de energia realizadas no ano 2000. 

Para o período anterior a 2000, considerava-se que a contribuição de emergia para 

a Geobiosfera era de 9,44E+24sej. Portanto, em decorrência da alteração do valor 

de referência da emergia global, os valores de emergia calculados anteriormente por 

ODUM et al. (2000) foram multiplicados por 1,68, que é a relação entre 15,83 e 9,44 

(BROWN & ULGIATI, 2004). 

Os indicadores empregados nesse trabalho são: Investimento em Emergia 

(Emergy Investment Ratio), Rendimento em Emergia (Emergy Yield Ratio), Índice de 
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Carga Ambiental (Emergy Loading Ratio), Índice de Sustentabilidade (Emergy 

System Index). As descrições dos cálculos e equações estão na tabela 5.3. 

O Indicador de Investimento em Emergia é a relação entre a emergia dos 

recursos vindos da economia e a emergia dos recursos naturais  (renováveis e não-

renováveis). Este indicador permite avaliar as alternativas mais economicamente 

competitivas, confrontando os recursos pagos e não-pagos. 

O Indicador de Rendimento em Emergia é a relação entre a emergia total do 

produto e a emergia cuja entrada vem da economia. Este indicador mostra a 

capacidade do processo de utilizar recursos locais (renováveis e não-renováveis), 

mas não diferencia esses recursos (ODUM, 1996). 

O Indicador de Carga Ambiental (ELR) é a relação entre a soma da emergia 

de entrada proveniente da economia e do recurso local não-renovável e a emergia 

do recurso local renovável. Este indicador mostra se há um estresse no meio 

ambiente. Um valor alto de ELR pode indicar um estresse de utilização dos recursos 

renováveis locais (ODUM, 1996), bem como maior pressão do sistema econômico 

no meio ambiente natural (PANZIERI et al.,2003).  

O Indicador de Sustentabilidade (ESI) é calculado através da relação entre o 

rendimento de emergia (EYR) e o índice de carga ambiental (ELR). Este indicador 

foi definido por BROWN & ULGIATI (1998) e pode ser considerado um indicador 

chave no caminho ao desenvolvimento sustentável. O conceito de sustentabilidade 

está intimamente ligado à maximização do rendimento e a minimização de utilização 

da carga ambiental, ou seja, aproveitar o máximo do investimento, estressando o 

mínimo dos recursos ambientais locais. 

Segundo BROWN & ULGIATI (2002) valores de ESI menores que 1 indicam 

que  produtos ou processos não são sustentáveis a longo prazo. 

Sistemas com valores maiores que 1 indicam produtos e processos que 

contribuem de forma sustentável para a economia. Já a sustentabilidade a médio 

prazo pode ser caracterizada por valores de ESI entre 1 e 5. Para ser considerado 

um sistema sustentável a longo prazo, o ESI deve ter valores maiores que 5.  

O Indicador de Intercâmbio Emergético (EER) é a relação da emergia 

produzida pelo poder de compra do dinheiro pago (ODUM, 1996). O indicador avalia 

quanto o produtor recebe na venda dos produtos em termos de emergia usada para 

a produção. Valores maiores do que um significa ganho em emergia dos 

compradores. 
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Tabela 5.3: Quadro  ilustrativo dos  indicadores de emergéticos (indicadores/descrições de 

cálculo/equações). 

Indicador Descrição do cálculo Equação 

EYRa 
Rendimento em 

emergia 

Relação da emergia da saída (Y), dividida pela 

emergia da entrada vinda da economia 

 

 
EIRa 

Investimento em 

emergia 

Relação entre a emergia vinda da economia e a 

soma dos recursos naturais (renováveis ou não)     

ELRa 
Carga ambiental 

Relação entre a soma da emergia de entrada 

proveniente da economia e do recurso local não-

renovável e a emergia do recurso local renovável  

ESIa 
Índice de 

sustentabilidade 

Relação entre o rendimento de emergia (EYR) e o 

índice de carga ambiental (ELR) 

EERb 

Intercâmbio 

Emergético 

Relação entre a emergia cedida no produto e a 

emergia correspondente ao volume em dinheiro 

recebido na venda do produto.  

Fonte: a: GIANNETTI et al. (2007b), b: ODUM (1996). 

 
5.4.1 Diagrama de fluxos de energia 

 
O diagrama de fluxos de energia tem a função de representar graficamente 

todas as relações e interações dos sistemas pesquisados para facilitar a 

compreensão do mesmo. Apresenta as relações são entre os recursos naturais 

renováveis e não renováveis e os econômicos, como também estes e os recursos e 

serviços providos pelo ecossistema. Essas interações são condições básicas que 

suportam a transformação/processamento dos recursos (da entrada) em bens ou 

serviços (na saída).  

ODUM (1996) descreve uma metodologia para elaboração de um diagrama 

de fluxos, no qual cada elemento gráfico é representado com um símbolo específico, 

conforme ilustrado na figura 5.5. 
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Figura  5.5  ‐  Símbolos  utilizados  neste  trabalho  para  elaboração  dos  diagramas  de  fluxo  de 

energia. Adaptado de ODUM (1996). 

 

Nos diagramas, recursos são ordenados da esquerda para a direita, em 

ordem crescente de transformidade. São construídos por blocos que representam os 

principais componentes e as entradas e as saídas de matéria e de energia. Os 

limites de um retângulo indicam as fronteiras estabelecias.  

A Figura 5.6 apresenta a representação de um diagrama de fluxos de energia. 
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Figura 5.6: Representação esquemática de um diagrama de sistemas (BROWN & ULGIATI, 2003). 

 

Para cada uma das três culturas pesquisadas foi elaborada uma tabela com o 

inventário de materiais e produtos necessários para cada cultivo.  

Na tabela 5.4 há o exemplo da tabela do inventário de recursos, matérias-

primas necessárias e utilizadas para o cultivo das três culturas pesquisadas. Para a 

construção da tabela dos serviços ambientais, foram pesquisados e calculados os 

recursos naturais empregados para a existência daquele serviço, como por exemplo 

a chuva para os rios.  

Cada fluxo (desenhado como setas no diagrama de fluxo) representa uma 

linha da tabela do inventário. Todos os cálculos dos fluxos de emergia, recursos, 

materiais e serviços estão descritos nos memoriais de cálculo (anexo A,B e C). 

Os fluxos de energia são convertidos em fluxos de emergia quando 

multiplicados pela transformidade (sej/J) ou pela emergia por unidade 

correspondente (sej/unidade). 
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Tabela 5.4: Contabilidade ambiental do sistema agrícola 

Notaa  Itemb  Classec  Unidaded  Transformidadee  Quantidadef  Emergiag  %h 

 

Legenda:  a:  Nota:  número  de  referência  do  item  (conforme  sequência  nos  anexos);    b:  Item: 

descrição do recurso utilizado; c: Classe: de renovabilidade dos recursos (R para renováveis, N para 

não renováveis e F para pagos; d: Unidade: unidade do recurso expressa em Joules (J), ou gramas (g), 

ou  em  R$,  etc;  e:  Transformidade:  valores  de  emergia  expressos  em  emergia  por  unidade 

(sej/unidade) ou em de  transformidade  (sej/J). Os valores utilizados  foram obtidos na  literatura;  f: 

Quantidade: quantidades dos recursos utilizados; g: Emergia: valores de emergia solar (sej/unidade). 

Este item é calculado multiplicando os valores das colunas d e e; h: Porcentagem: Porcentagens dos 

recursos  empregados  (valores  em  emergia)  comparados  em  relação  a  emergia  total. A  soma  dos 

valores desta coluna totaliza 100% sej/sej. 

 

5.4.2 Diagrama Ternário de Emergia 
 
O diagrama ternário de emergia é uma ferramenta gráfica, ilustrada por meio 

de um diagrama triangular eqüilátero com três variáveis associadas a porcentagens 

de cada recurso, a soma dos Recursos Renováveis (R), Não-Renováveis (N) e 

Recursos Financeiros (F) que será sempre 100%. Dessa maneira é possível 

representar três variáveis em duas dimensões (Barrela et al, 2005). O diagrama 

permite o melhor entendimento da real contribuição dos recursos ambientais e 

econômicos de um sistema e, com isso, avaliar e identificar tendências e diferenças 

em relação a sustentabilidade dos sistemas. Dessa maneira também é possível 

“verificar variáveis que podem ser trocadas, rearranjadas para melhorar o 

desempenho ambiental de um sistema”. (GIANNETTI, et al. 2007a). 

 “A ferramenta também fornece informações adicionais sobre a dependência 

do sistema a um determinado tipo de fluxo, sobre a (eco) eficiência do sistema 

quanto ao uso de reservas e sobre a eficiência do suporte do ambiente, necessário à 

sua atividade, permite também comparar e acompanhar e performance do sistema 

ao longo do tempo” (GIANNETTI, et al. 2007b). 

ALMEIDA, et al. (2007) sugere o uso da ferramenta no processo de tomada 

de decisão para estabelecer políticas e escolher alternativas considerando o meio 

ambiente, a sustentabilidade do desenvolvimento econômico. 
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A ferramenta permite estabelecer as linhas de sustentabilidade e essas linhas 

possibilitam comparar processos e identificar sistemas de produção mais amigáveis 

ao meio ambiente. A figura 5.7 ilustra o diagrama ternário e suas linhas de 

sustentabilidade. 

 
Figura 5.7: Diagrama ternário emergético e as linhas de sustentabilidade. 

 
5.5 Cálculo da área de suporte 

 

Para o cálculo da área indireta (também denominada de área de suporte ou 

capacidade de carga) foi usada a metodologia de cálculo descrita por BROWN & 

ULGIATI (2001) que também foi utilizada por BONILLA et al. (2010). 

A área de suporte indireta pode ser considerada a área necessária para 

fornecer a emergia renovável suficiente para reduzir o indicador de carga ambiental 

(ELR - Emergy Loading Ratio) a valores comparáveis aos da região geográfica do 

empreendimento (BROWN & ULGIATI, 2001). O memorial de cálculo está descrito 

no anexo F. 

BROWN & ULGIATI (2001) estudaram dois resorts turísticos, com objetivo de 

determinar a área de suporte ambiental. Um dos resorts se caracterizava como 

pequeno, localizado na Papua Nova Guiné e voltado principalmente a prática de 

mergulho e o outro como um grande empreendimento hoteleiro no México. Os 
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resultados indicam que a relação entre a área de suporte ambiental em relação a 

área dos empreendimento é a seguinte: para o resort  mexicano aproximadamente 

1.800 vezes sua área e para o resort da Papua Nova Guiné é de cerca de 835 vezes 

a sua área. 

ULGIATI & BROWN (2002) calcularam a capacidade de carga a partir do 

indicador de carga ambiental para determinar a área de suporte necessária para o 

serviço ambiental de diluição de poluição. Este serviço pode ser considerado como 

um serviço gratuito promovido pelo meio ambiente e fundamental para os sistemas 

de produção.  

  

5.6 Cálculos da contabilidade ambiental dos serviços do meio ambiente 
 
Os serviços providos pelo meio ambiente nas áreas de remanescentes 

florestais calculados e analisados neste trabalho são a contabilidade ambiental em 

emergia para: corpos d´água, evapotranspiração, infiltração, formação de biomassa, 

formação de matéria orgânica e vegetação arbórea. 

O memorial de cálculo dos itens: corpos d´água, evapotranspiração, infiltração 

e biomassa  e vegetação arbórea estão descritos no anexo E. 

 

5.6.1 Corpos d´água 
 

A metodologia de cálculo da emergia total dos corpos d´água de Lucas do Rio 

Verde seguem a metodologia utilizada no artigo: CHEN et al. (2009). Segundo esse 

artigo, a emergia do rio pode ser calculada pela emergia da precipitação do curso 

d´água. 

A precipitação é a principal fonte de água de uma região ou de uma bacia, e o 

fluxo de energia e de conversão no processo de precipitação para o escoamento 

segue a 1ª e 2ª leis da termodinâmica.  

Para o cálculo da contabilidade ambiental dos serviços dos corpos d´água 

(rios, córregos e ribeirões) foram identificados os principais corpos d´água que tem 

sua nascente dentro do município.  

Os dados de Lucas do Rio Verde sobre: Curso de água, área de drenagem 

(m2), precipitação (m/ano), Q95 (m³/s) e Vazão média (m³/s) foram obtidos na 
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Secretaria de Meio Ambiente do estado de Mato Grosso7 (pela Gerente de Outorga 

da SEMA-MT, Ellen Kenia Kuntze Pantoja). Os valores de vazão média (Qm) e 

vazão em 95% do tempo (Q95) foram calculados com os dados da regionalização de 

vazão. 

 

5.6.2 Evapotranspiração, infiltração e biomassa 
 

Para os cálculos de: evapotranspiração, infiltração e formação de biomassa 

foi seguida a metodologia de cálculo utilizada por GIANNETTI at al.  (2010) no artigo 

“Emergy accounting of a coffee production farm in the Brazilian savannah”  e 

apresentada na 6th Biennial Emergy Research Conference.  

 

5.6.3 Vegetação arbórea  
 

O cálculo da emergia das árvores foi realizado segundo metodologia utilizada 

em ODUM (1996), na qual a emergia das árvores pode ser calculada através da sua 

transpiração diária, e multiplica-se a energia de uma árvore por sua transformidade.  

A diversidade de espécies da vegetação arbórea foi estimada a partir da 

publicação “Plano de conservação e restauração florestal do município de Lucas do 

Rio Verde–MT.” Os dados numéricos foram obtidos pelo diagnóstico das áreas 

remanescentes. 

 

5.6.4 Matéria orgânica  
  

O cálculo da emergia das árvores foi realizado segundo metodologia utilizada 

em ODUM (1996). 

                                                            
7 Contato pessoal. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados deste trabalho, os 

sistemas de produção de soja, milho e algodão e dos serviços ambientais das áreas 

remanescentes de Cerrado do município de Lucas do Rio Verde. No item 6.1 será 

apresentada a Contabilidade Ambiental dos sistemas agrícolas e no item 6.2 dos 

serviços ambientais. 

 

6.1 Contabilidade Ambiental em Emergia dos sistemas de produção de soja, 
milho e algodão do município de Lucas do Rio Verde 

 
6.1.1 Diagrama de fluxos de energia 

 

Na figura 6.1 é apresentado o diagrama de fluxos de energia referentes aos 

sistemas agrícolas de soja, milho e algodão do munícipio de Lucas do Rio Verde, 

Mato Grosso. Nele são retratados os fluxos de energia e materiais.  

 

Figura 6.1: Diagrama dos sistemas de produção agrícola de soja, milho ou algodão do município de 

Lucas do Rio Verde. 
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As entradas localizadas na área à esquerda do retângulo são consideradas os 

recursos naturais renováveis, ou seja, fornecidos pela natureza e que se renovam 

naturalmente. Na parte superior estão alocados os insumos decorrentes de 

transformações industriais ou outros, agregados por  recursos financeiros, ou seja, 

comprados, vindos da economia. Todos os fluxos localizados fora da área do 

retângulo são considerados fontes externas. A área do retângulo delimita a janela 

pesquisada. 

O uso do solo foi considerado um recurso local não renovável e é indicado 

pelo símbolo reservatório, inserido no sistema (dentro do retângulo).  

O limite de tempo definido para análise dos sistemas pesquisados foi de seis 

meses pois esse é o período, em média, empregado no ciclo da produção de soja, 

milho e algodão. Este ciclo está definido desde a preparação da terra e semeadura 

das culturas de adubação verde, até a colheita no campo dos grãos ou capulho.  

As entradas para os sistemas agrícolas são: sementes (de milheto e das 

culturas em questão: milho, soja e algodão), diesel e lubrificantes, mão de obra,  

reguladores de crescimento, adjuvantes, óleos vegetais,  calcário, fertilizantes, 

máquinas e equipamentos, pesticidas,  inoculantes (para o caso da soja) e inseticida 

biológico (para o algodão). Sendo que os produtos finais são: grãos de soja, grãos 

de milho e fibras e caroço de algodão. 

 

6.1.2 Tabelas das avaliações em Emergia  
 

Para as três culturas pesquisadas (soja, milho e algodão) foram avaliadas as 

fases de pré-plantio (plantio adubo verde, incorporação dos adubos verdes e 

aplicação de herbicidas pré-plantio), plantio da cultura em questão, cultivo (tratos 

culturais) até a colheita. 

Os três cultivos pesquisados neste trabalho possuem um sistema de 

produção muito semelhante, sendo que somente alguns itens específicos são 

adicionados devido às peculiaridades de cada cultivo. Por exemplo: para milho não 

se usa plantio de adubos verdes, nem aplicação de pesticidas por via aérea, nem 

dessecação da cultura com herbicidas a fim de obter uma secagem homogênea 

para facilitar a colheita. Em relação ao algodão, é obrigatória, por lei, a destruição 

das soqueiras [no caso desta pesquisa considerou-se a utilização de arado e grade 

para incorporação das soqueiras (restos culturais) como matéria orgânica]; essa 
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atividade extra ocorre com o objetivo de combater pragas como bicudo e lagarta 

rosada. A figura 6.2 apresenta, de forma resumida, um esquema com as etapas de 

cultivo para milho, soja e algodão. 

 Basicamente, as etapas na produção de milho, soja e algodão são: 

Tratamento de sementes; Preparo de solo; Plantio adubo verde (milheto); 

Incorporação da adubação verde; Aplicação de herbicidas pré-emergência; Plantio 

(das sementes da cultura em questão) e adubação; Aplicação de herbicidas pós-

emergência; Aplicações de pesticidas e fertilizantes via terrestre; Aplicação 

pesticidas via aérea; Dessecação (promoção da secagem homogênea das culturas 

pela aplicação de herbicidas); Colheita; Destruição das soqueiras. 
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Figura 6.2: Fluxograma resumido das etapas envolvidas no cultivo de milho, soja e algodão. Legenda: 

*somente  utilizado  para  as  culturas  de  soja  e  algodão;  **:  somente  utilizado  para  a  cultura  do 

algodão. 

 

Todas as três culturas produzem biomassa ou palhada (subproduto vegetal 

formado pelos restos vegetais secos), que contribui com certas características dos 

solos, entre eles: maior capacidade de retenção de água, impedimento físico ao 
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crescimento de plantas daninhas que competem por água e nutrientes com a cultura 

semeada. Esses atributos são altamente desejáveis, pois fornecem um melhor 

ambiente de crescimento para as plantas (umidade, matéria orgânica disponível, 

aeração do solo) favorecendo o desempenho e possibilitando a expressão do 

potencial genético dos cultivos. A biomassa é característica fundamental do plantio 

direto. Como a quantidade de palhada gerada pelas culturas de soja e algodão é 

pequena e rapidamente degradada, esse valor não foi considerado nos cálculos. 

Portanto, somente a palhada de milho foi considerada no sistema de soja (o 

crescimento da soja aproveita os resíduos deixados no campo pela cultura de 

milho). 

  A etapa de tratamento das sementes ocorre num momento anterior ao plantio 

e tem por objetivo proteger o embrião de ataques de pragas e doenças para que a 

semente possa desempenhar seu potencial genético.   

As avaliações em emergia dos cultivos são apresentadas em 3 tabelas (tabela 

6.1 para milho, 6.2 para soja e 6.3 para algodão). Os dados referem-se ao ano de 

2007. Todos os memoriais de cálculo estão descritos nos anexos A, B e C, 

respectivamente. 

Para todos os itens analisados foi mensurada a quantidade de cada insumo 

necessário para se cultivar um hectare (10.000m2) de cada um dos três produtos 

pesquisados (milho, soja e algodão).  

 Em relação aos recursos naturais renováveis calculados (energia do sol, 

chuva e vento), a fim de evitar dupla contagem, somente o maior valor dentre esses 

recursos provenientes da mesma fonte foi contabilizado. Como os fluxos referentes 

à radiação solar, vento e chuva são originários da mesma fonte (energia solar) e, 

neste trabalho, o fluxo da chuva é o maior, os fluxos de emergia da radiação solar 

foram desprezados no cálculo (ODUM, 1996). 

Para facilitar a compreensão, as tabelas são apresentadas a seguir e a 

discussão foi realizada de forma conjunta. Visto que os três sistemas de produção 

são bastante semelhantes entre si, segue uma discussão conjugada sobre esses 

dados, e as especificidades de cada um. 
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Tabela 6.1: Contabilidade em Emergia do sistema agrícola para produção de milho 

(calculados por hectare para 1 ciclo) 

No

taa 
Itemb  Cla

sse
c 

Un.
d 

Transformida

dee 

Correçãof Quantidade
g  Emergia 

totalh 

%i 

1  Energia solar*  R J 1,00E+00    2,58E+13  2,58E+13   
2  Energia cinética do vento*  R J 2,52E+03  4,23E+03  2,41E+10  1,02E+14   
3  Energia geopotencial da chuva*  R J 1,76E+04  2,96E+04  4,53E+08  1,34E+13   
4  Energia química da chuva  R J 3,06E+04  5,14E+04  5,71E+10  2,93E+15  72,32

5  Erosão  N J 7,38E+04  1,24E+05  1,36E+08  1,68E+13  0,41

6  Semente milho  F J 1,82E+04    7,51E+07  1,37E+12  0,03

7  Mão de obra  F J 7,53E+07    8,18E+06  6,16E+14  15,20

8  Plástico (máquinas)   F g 3,15E+09  5,29E+09  7,88E+02  4,17E+12  0,10

9  Borracha (máquinas)  F g 4,30E+09  7,22E+09  2,80E+02  2,02E+12  0,05

10  Aço (máquinas)  F g 1,48E+09  2,49E+09  6,39E+03  1,59E+13  0,39

11  Pesticidas  F g 1,48E+10  2,49E+10  1,35E+03  3,35E+13  0,83

12  Uréia (fertilizante)  F g 6,62E+09  1,11E+10  8,02E+03  8,90E+13  2,20

13  Potássio (fertilizante)  F g 1,74E+09  2,92E+09  1,33E+04  3,89E+13  0,96

14  Fosfato (fertilizante)  F g 3,90E+09  6,55E+09  2,80E+04  1,83E+14  4,52

15  Produto químico (espalhante adesivo)  F g 1,00E+09  1,68E+09  2,00E+01  3,36E+10  <0,01

16  Diesel e lubrificantes  F J 6,60E+04  1,11E+05  1,09E+09  1,21E+14  2,99

Emergia total                                                                            4,05E+15 sej/ha ano 

*: Não estão contabilizados para evitar dupla contagem. 

 

Legenda:  a:  Nota:  número  de  referência  do  item  (conforme  sequência  nos  anexos);    b:  Item: 

descrição do recurso utilizado; c: Classe: de renovabilidade dos recursos (R para renováveis, N para 

não renováveis e F para pagos; d: Unidade: unidade do recurso expressa em Joules (J), ou gramas (g), 

ou  em  R$,  etc;  e:  Transformidade:  valores  de  emergia  expressos  em  emergia  por  unidade 

(sej/unidade) ou em de  transformidade  (sej/J). Os valores utilizados  foram obtidos na  literatura;  f: 

Correção:  Transformidades  multipliacadas  por  1,68;  g:  Quantidade:  quantidades  dos  recursos 

utilizados; h: Emergia: valores de emergia solar (sej/ano ha). Este  item é calculado multiplicando os 

valores  das  colunas  f  e  g;  h:  Porcentagem:  Porcentagens  dos  recursos  empregados  (valores  em 

emergia)  comparados em  relação à emergia  total. A  soma dos valores desta  coluna  totaliza 100% 

sej/sej. 

A seguir é apresentada a tabela para o sistema de produção de soja (tabela 

6.2). 
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Tabela 6.2: Contabilidade em emergia do sistema agrícola para produção de soja 

(calculados por hectare e para 1 ciclo). 

 

No

ta 
Item  Cla

sse 

Um

. 

Transformi‐

dade** 

Correção Quanti‐

dade 

Emergia 

total*** 
% 

1  Energia solar*  R J 1,00E+00     2,46E+13  2,46E+13   

2  Energia cinética do vento*  R J 2,52E+03  4,23E+03  2,42E+10  1,02E+14   
3  Energia geopotencial da chuva*  R J 1,76E+04  2,96E+04  3,62E+08  1,07E+13   
4  Energia química da chuva  R J 3,06E+04  5,14E+04  4,56E+10  2,35E+15  37,22

5  Erosão  N J 7,38E+04  1,24E+05  9,04E+06  1,12E+12  0,02

6  Palhada milho  R J 4,40E+04     3,00E+10   1,32E+15  20,91

7  Semente milheto  F J 1,13E+05     2,85E+08  3,22E+13  0,51

8  Semente soja  F g 9,23E+08  1,55E+09  4,00E+04  6,91E+13  1,09

9  Mão de obra  F J 7,53E+07     1,10E+07  8,31E+14  13,1

10  Plástico (máquinas)  F g 3,15E+09  5,29E+09  4,48E+02  2,37E+12  0,04

11  Borracha (máquinas)  F g 4,30E+09  7,22E+09  1,75E+02  1,26E+12  0,02

12  Aço (máquinas)  F g 1,48E+09  2,49E+09  3,53E+03  8,78E+12  0,14

13  Vidro (máquinas)  F g 8,40E+08  1,41E+09  2,48E‐06  3,50E+03  <0,01

14  Alumínio (máquinas)  F g 1,77E+10  2,97E+10  2,48E‐06  7,38E+04  <0,01

15  Fibra de vidro (máquinas)  F g 3,00E+09     4,21E‐07  1,25E+04  <0,01

16  Pesticidas  F g 1,48E+10  2,49E+10  3,93E+03  9,78E+13  1,55

17  Calcário  F g 1,00E+09  1,68E+09  3,75E+05  6,30E+14  9,98

18  Potássio (fertilizante)  F g 1,74E+09  2,92E+09  7,47E+04  2,18E+14  3,45

19  Fosfato (fertilizante)  F g 3,90E+09  6,55E+09  9,00E+04  5,90E+14  9,35

20  Rocha hidrotermal8 (fertilizante CoMo)  F g 2,00E+09  3,36E+09  4,65E+03  1,56E+13  0,25

21  Produto químico (espalhante adesivo)  F  g  1,00E+09  1,68E+09  2,00E+01  3,36E+10  <0,01 

22  Inoculante  F  R$  1,40E+13    2,30E+00  3,22E+13  0,51 

23  Derivado de petróleo (óleo mineral)  F J 6,60E+04  1,11E+05  3,61E+07  4,00E+12  0,06

24  Diesel e lubrificantes  F  J  6,60E+04  1,11E+05  9,95E+08  1,10E+14  1,74 

  Emergia total  6,31E+15 sej/ha ano 

*: Não  estão  contabilizados  para  evitar  dupla  contagem;  **:Transformidade  ou  emergia/unidade; 

***: Emergia total em sej/ha ano. 

 

A seguir é apresentada a tabela para o sistema de produção de algodão 

(tabela 6.3). 

 

                                                            
8 Para este item, intitulado “Rocha hidrotermal” foram somadas as massas de Cobalto e Molibdênio contidas 

no fertilizante CoMo. 
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Tabela  6.3:  Contabilidade  em  emergia  do  sistema  agrícola  para  produção  de  algodão 

(calculados por hectare e para 1 ciclo).  

No

ta 
Item  Cla

sse 

Uni

da

de 

Transformi‐

dade** 

Correção Quanti‐

dade 

Emergia 

total*** 
% 

1  Energia solar*  R  J  1,00E+00     2,58E+13  2,58E+13   
2  Energia cinética do vento*  R  J  2,52E+03  4,23E+03  2,41E+10  1,02E+14   
3  Energia geopotencial da chuva*  R  J  1,76E+04  2,96E+04  4,53E+08  1,34E+13   
4  Energia química da chuva  R  J  3,06E+04  5,14E+04  5,71E+10  2,93E+15  16,11

5  Erosão  N  J  7,38E+04  1,24E+05  5,88E+08  7,29E+13 0,40

6  Semente milheto  F  J  1,13E+05     2,85E+08  3,22E+13 0,18

7  Semente algodão  F  J  3,72E+05     2,29E+08  8,52E+13 0,47

8  Mão de obra  F  J  7,53E+07     5,29E+07  3,98E+15 21,88

9  Plástico (máquinas)  F  g  3,15E+09  5,29E+09  2,31E+03  1,22E+13 0,07

10  Borracha (máquinas)  F  g  4,30E+09  7,22E+09  1,65E+03  1,19E+13 0,07

11  Aço (máquinas)  F  g  1,48E+09  2,49E+09  1,94E+04  4,83E+13 0,27

12  Vidro (máquinas)  F  g  8,40E+08  1,41E+09  1,74E‐05  2,45E+04 <0,01

13  Alumínio (máquinas)  F  g  1,77E+10  2,97E+10  1,74E‐05  5,16E+05 <0,01

14  Fibra de vidro (máquinas)  F  g  3,00E+09     2,92E‐05  8,75E+04 <0,01

15  Pesticidas  F  g  1,48E+10  2,49E+10  1,59E+04  3,95E+14 2,17

16  Inseticida biológico  F  R 1,40E+13     6,59E+01  9,22E+14 5,07

17  Uréia (fertilizante)9  F  g  6,62E+09  1,11E+10  7,35E+05  8,16E+15 44,85

18  Potássio (fertilizante)10  F  g  1,74E+09  2,92E+09  1,63E+05  4,75E+14 2,61

19  Fosfato (fertilizante)  F  g  3,90E+09  6,55E+09  8,55E+04  5,60E+14 3,08

20  Rocha hidrotermal 11  F  g  2,00E+09  3,96E+09  1,15E+04  4,54E+13 0,25

21  Óleo vegetal  F  J  2,02E+05  3,39E+05  1,22E+07  4,14E+12 0,02

22  Produto químico  F  g  1,00E+09  1,68E+09  1,52E+04  2,55E+13 0,14

23  Diesel e lubrificantes  F  J  6,60E+04  1,11E+05  3,90E+09  4,33E+14 2,38

  Emergia total  1,82E+16 sej/ha ano 

 *: Não estão  contabilizados para evitar dupla  contagem; **:Transformidade ou emergia/unidade; 

***: Emergia total em sej/ha ano 

 

 

De acordo com os dados apresentados nas três tabelas, a energia química da 

chuva tem grande relevância nos sistemas constituindo o item que tem maior valor 

em emergia  para milho e soja (72,32% da emergia total para milho e 37,22% para 

                                                            
9 Para este item foram somadas todas as massas dos fertilizantes à base de Uréia.  
10 Para este item foram somadas todas as massas dos fertilizantes à base de Potássio. 
11 Para este item foram somadas todas as massas da rocha hidrotermal. 
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soja), somente para algodão tem um valor em porcentagem  menor (16,11%) devido 

à grande quantidade de recursos financeiros empregados no sistema;  mas, de 

qualquer forma ainda é significativo.  

A palhada de milho se constitui em resíduos de folhas, sabugos e colmos 

secos, ricos em fibras (lignina e celulose) e carbono que acabam sendo 

incorporados à superfície do solo após a colheita e são utilizados como substrato 

(matéria orgânica) para a cultura seguinte, a da soja. Considerando a quantidade de 

palhada gerada no cultivo de milho é muito superior  à da soja e algodão (devido a 

sua morfologia), bem como a velocidade de degradação, que é muito mais lenta. A 

palhada de milho tem expressivo peso na emergia total, totalizando 20,91%. A figura 

6.3 ilustra a morfologia das plantas de milho, soja e algodão. Em destaque, no 

centro da figura 6.3 está a planta de milho, as setas indicam o colmo e o sabugo,  

partes que demoram mais tempo para se degradar.  

 

 

 

Figura 6.3: Ilustração das plantas de soja, milho e algodão. 

 

 

Para milho são plantados cerca de 13 quilogramas de sementes por hectare 

representado em emergia 0,03%; para soja as sementes são plantadas na 

quantidade de 60 quilogramas por hectare (20 de milheto e 40 de soja) totalizando 

1,60% da emergia total e para algodão são 33 quilogramas de sementes (sendo 20 
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de milheto e 13 de algodão), participando em somente 0,65% da emergia total do 

sistema. 

Para o cultivo de soja e algodão é utilizado o plantio e incorporação do 

milheto, planta forrageira cuja função é promover um aumento da quantidade de 

palhada disponível no solo, com o objetivo de proteger o solo e contribuir para o 

aumento da fertilidade através do aporte de matéria orgânica.  

O fluxo dos recursos não renováveis corresponde à perda de solo. Há certa 

dificuldade em mensurar a perda de solo e faz-se necessário buscar formas de 

medir seu uso, pois é um recurso básico fundamental para qualquer cultivo. O solo é 

o substrato essencial para as plantas, elemento no qual elas absorvem nutrientes e 

água e os transforma em alimento. No Cerrado os solos têm predominância da 

fração areia, tornando-os porosos, permeáveis e bem drenados e por conta dessa 

característica são altamente lixiviados. Seu teor de matéria orgânica é em torno de 3 

a 5%, valor considerado baixo.  Como são solos ácidos, faz-se necessário o uso do 

calcário para corrigir a acidez. O calcário é utilizado no sistema de produção da soja. 

Como é utilizado o sistema de plantio direto, o problema da erosão é 

atenuado, porque há uma camada de palhada disponível na superfície do solo 

diminuindo os impactos das chuvas, ventos e alta insolação incidente no solo. Com 

a diminuição da temperatura nas primeiras camadas do solo, há maior intensidade 

da atividade microbiana, propiciando um local favorável à transformação de resíduos 

vegetais em matéria orgânica. Embora haja certa compreensão sobre a dinâmica 

solo-planta-microclima, faz-se necessário mensurar o verdadeiro “uso” do solo. 

Devido à dificuldade de obtenção de dados específicos da região, foram 

considerados os dados coletados na literatura para os cultivos no sistema de plantio 

direto (PIMENTEL et al., 1995). As perdas de solo foram estimadas em:  0,3 

toneladas/hectare para milho (0,41% da emergia total), 0,02 toneladas/hectare para 

soja (0,02% da emergia total),  e 1,3 toneladas/hectare para algodão (0,40% da 

emergia total). Para a Contabilidade Ambiental em emergia, foi calculada a perda de 

matéria orgânica, porém, sabe-se que com a erosão, outros componentes do solo 

também são lixiviados, como partículas de silte, areia e argila. Visto que o município 

não possui grandes elevações no relevo, a erosão hídrica tem menor relevância 

quando comparada à erosão eólica; porém, a perda de solo pode ser considerada 

muito baixa devido às condições especiais de proteção de solo citadas 

anteriormente. Na época da seca é comum a formação de rodamoinhos. 
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A atividade agrícola em Lucas do Rio Verde utiliza alta tecnologia nos seus 

sistemas de produção. Pouca mão de obra manual é empregada para realização 

dos tratos culturais, entre eles, adubações, plantio, etc. Tratores, plantadeiras, 

adubadoras e colhedoras de grande porte e grande rendimento são usadas para 

facilitar o trabalho no campo.  

O uso das máquinas e equipamentos totaliza uma participação extremamente 

baixa na emergia total. Para milho, representa 0,55%; para soja, 0,20%; e, para 

algodão, 0,40%. 

O combustível utilizado nos tratores e máquinas automotrizes é o óleo diesel; 

já os aviões usam gasolina. Os lubrificantes são empregados, regularmente, em 

todas as máquinas e equipamentos para reduzir o atrito e desgaste das 

engrenagens, proporcionando uma proteção e conferindo uma maior vida útil das 

peças. Como a transformidade utilizada para os três produtos é a mesma (diesel e 

combustíveis derivados de petróleo), este item foi agrupado. A participação em 

Emegia total para milho, soja e algodão foi baixa, apresentando valores de 2,99%, 

1,74% e 2,38%, respectivamente. 

A mão de obra é constituída basicamente por: a) trabalhadores não 

qualificados, que executam manualmente as atividades solicitadas pelo gerente (por 

exemplo: capina manual (onde as máquinas não conseguem trabalhar), limpeza das 

máquinas, tratamento de sementes); b) operadores das máquinas e equipamentos 

(aplicadores e tratoristas); c) engenheiro agrônomo, responsável por orientar as 

atividades de campo; e, d) gerente, cujo trabalho é monitorar os cultivos, gerenciar a 

execução das solicitações do engenheiro agrônomo. 

As horas empregadas pela mão de obra por cultivo, por hectare e por função 

foram somadas e multiplicadas pela energia metabólica. Esse valor foi multiplicado 

pela transformidade da mão de obra do Mato Grosso (valor calculado neste 

trabalho). As participações da mão de obra na emergia total (em porcentagem) de 

milho totaliza 15,20%; soja: 13,16% e algodão: 21,88%. Como o cultivo do algodão 

apresenta grande utilização de máquinas e implementos devido ao elevado número 

de aplicações de pesticidas e fertilizantes, esse valor se justifica.  

Os fertilizantes e calcário são recomendados de acordo com os resultados 

das análises de solo, realizadas periodicamente em cada propriedade, no qual são 

verificadas as quantidade de nutrientes disponíveis às plantas. Entretanto, os 

defensivos agrícolas são largamente empregados e fazem parte de um “pacote” 
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tecnológico do qual, praticamente, a totalidade dos produtores do município se 

utilizam. Nesse pacote tecnológico usa-se um “kit” formado, basicamente, por 

fertilizantes minerais, pesticidas, calcário,  adjuvantes, entre outros. 

As lavouras são monitoradas quanto à incidência de pragas, doenças e 

plantas daninhas e estas se comportam de acordo com as condições climáticas, por 

exemplo, excesso/falta de umidade ou temperaturas elevadas/muito baixas. Por 

conta dessas inconstâncias, a utilização de pesticidas pode ter certa variação. 

Os defensivos agrícolas ou agrotóxicos como são conhecidos no campo, são 

substâncias químicas ou misturas, naturais ou sintéticas, usadas para eliminar 

pragas, doenças e outras plantas que não a cultura plantada, também chamadas de 

plantas daninhas da lavoura. As principais doenças são causadas por fungos, 

bactérias e vírus e as principais pragas são insetos e aracnídeos. Nos sistemas 

pesquisados são usados: fungicidas, acaricidas, bactericidas e herbicidas, e 

também: espalhantes adesivos, adjuvantes e óleos minerais e vegetais (estes 

últimos com objetivo de quebrar a tensão superficial das gotas, romper a serosidade 

e pilosidade da superfície foliar e facilitar a penetração dos ingredientes ativos 

presentes nos pesticidas). Essas substâncias que tem papel de “ajudar” a 

penetração dos pesticidas têm participação extremamente baixa nos três sistemas. 

Os pesticidas participam com uma parcela pequena no cultivo do milho, 

pensando na emergia total, 0,83%, sendo para algodão praticamente 3 vezes 

superior (2,17%) e 2 vezes  para a soja (1,55%). Porém, em quantidade de produtos 

aplicados, os valores para algodão são muito elevados 15,84 quilogramas/hectare. E 

o número de aplicações varia de 25 chegando até 37 pulverizações durante o 

desenvolvimento do cultivo, quantidade extremamente elevada para uma cultura 

anual. O grande número de diferentes princípios ativos e volume aplicado devem-se 

ao fato da dificuldade de exterminar a principal praga do algodoeiro, o inseto 

coleóptero, bicudo. O milho apresenta o menor valor, 1,34 quilogramas e a soja 3,93 

quilogramas.  

Nos algodoeiros, também é utilizado um inseticida biológico, Bacillus 

thuringiensis, uma bactéria que produz um cristal protéico contendo toxinas de 

propriedade inseticida. Como não há transformidade definida para este pesticida 

biológico, optou-se por trabalhar com o custo do produto no mercado e a 

transformação deste valor de acordo com a emergia da moeda brasileira. A 

participação deste insumo na porcentagem da emergia total, 5,07%, indica um valor 
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muito alto, portanto, pode-se atribuir esse fato ao uso do valor monetário do produto 

o que poderia de certa forma “distorcer” sua Contabilidade aAmbiental.  

  A porcentagem em emergia total de cada cultivo para fertilizantes é 

razoavelmente pequena para milho (7,67%), de importância mediana para soja 

(13,05%) e extremamente elevada para algodão (50,79%).  

O calcário é utilizado para elevar o teor de acidez (pH) do solo, 

predominantemente ácido. Ele geralmente é incorporado ao solo nas culturas de 

soja e representa valor significativo na emergia total, sendo 9,98%.  

 Para a cultura de soja utilizam-se colônias de bactérias do gênero 

Bradyrhizobium, para a fixação biológica do nitrogênio atmosférico; esse processo 

ocorre quando em contato com as raízes da soja, as bactérias infectam as raízes, 

via pelos radiculares, formando os nódulos. Essa ação tem grande importância 

ecológica, pois diminui ou até elimina a aplicação de nitrogênio via fertilizantes 

minerais; porém, sua participação na emergia total da soja é baixa, somente 0,51%. 

Entretanto, como a transformidade desse insumo não foi definida, a Contabilidade 

Ambiental foi baseada em recursos monetários. Conforme já discutido, pode 

“mascarar” seu verdadeiro valor. 

  Para finalizar a discussão são apresentados gráficos resumidos da utilização 

dos insumos de cada sistema de produção, com o objetivo de entender a 

participação total dos recursos. Por forma resumida entende-se o agrupamento dos 

fertilizantes (todos os fertilizantes utilizados na cultura) e máquinas (de todos os 

componentes das máquinas), o item denominado como “outros” refere-se aos 

insumos empregados em menor porcentagem no sistema. 

A Figura 6.4 mostra, resumidamente, os principais insumos em participação 

da emergia total do cultivo de milho em Lucas do Rio Verde. A energia química da 

chuva é o recurso renovável mais utilizado (nos três sistemas). A palhada de milho 

(contabilizada no sistema de soja) apresenta elevada participação. Os fertilizantes 

são o principal recurso financeiro empregado no sistema de algodão e a mão de 

obra também é expressiva e tem grande participação no cultivo de algodão. Outras 

entradas como óleo diesel e lubrificantes e pesticidas e sementes têm baixa 

participação.  
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Figura 6.4: Gráfico  resumido da participação dos  insumos para os  sistemas de produção de milho, 

soja e algodão de Lucas do Rio Verde (calculados em emergia/hectare ciclo). 

 

A Figura 6.5 expõe os principais insumos em participação da emergia total 

dos cultivos em Lucas do Rio Verde, apresentados de forma separada. Para milho e 

soja a energia química da chuva é o recurso mais utilizado e a palhada de milho tem 

participação significativa para soja (21%). Os fertilizantes e calcário têm expressiva 

participação, contribuem com 8% da emergia total para milho, 23% para soja e 53% 

para algodão. A mão de obra tem também participação semelhante nos três cultivos 

. Os pesticidas têm baixa participação (em torno de 1 a 2% em cada um dos 

sistemas). O inseticida biológico participa em 5%; porém, esse valor é mascarado 

pois ele é calculado através da sua valoração em recursos monetários, o que pode, 

de certo modo,  distorcer  seu valor. O óleo diesel e lubrificantes participam em valor 

pequeno, cerca de 2% nos três sistemas. 
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Figura 6.5: Ilustração dos gráficos resumidos da participação dos insumos em porcentagem dos 

sistemas de produção de milho, soja e algodão de Lucas do Rio Verde (calculado a partir da emergia 

total). 
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6.1.3 Indicadores  
 

Segundo GALLOPIN (1996), um indicador para ser relevante precisa resumir 

e simplificar informações relevantes, de forma que, certos fenômenos complexos 

que ocorrem na realidade se tornem mais aparentes, aspecto este que é importante 

na avaliação dos sistemas de cultivo de milho, soja e algodão. 

 

EYR (indicador de rendimento) [EYR=(R+N+F)/F] 
 

Este índice mensura a relação entre o valor em emergia do sistema avaliado 

e os recursos pagos empregados [(R+N+F)/F], ou seja, a influência dos recursos 

econômicos no sistema avaliado. 

Nos três sistemas de cultivo avaliados, ilustrados na figura 6.6, o algodão é o 

que possui menor emprego de recursos renováveis gratuitos seguido pelo cultivo de 

soja, e, por fim, o sistema de cultivo de milho é o que representa maior emprego de 

recursos renováveis gratuitos. 

O EYR é especialmente aplicável quando se analisam sistemas agrícolas, nos 

quais os recursos comprados são utilizados para concentrar energias naturais para 

produzir rendimentos, no caso alimentos. As entradas renováveis, como sol, chuva e 

vento são energias de baixa qualidade que estão “dispersas” nos campos agrícolas 

(MARTIN et al., 2006).  

Sistemas de produção agrícolas intensivos têm valores semelhantes: soja 

inoculada na Itália (EYR=2,32)  (PANZIERI et al., 2000), para a soja brasileira 

(EYR=1,80) (CAVALETT & ORTEGA, 2009) e  para  o algodão brasileiro (EYR=1,80) 

(TAKAHASHI e ORTEGA, 2010). 
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Figura 6.6: Indicador de rendimento em emergia (EYR ‐ Emergy Yield Ratio) 

 
EIR (indicador de investimento) [EIR=F/R+N] 
 

Este índice é determinado pela relação de recursos pagos por não pagos 

(F/R+N). Os resultados indicam que o cultivo de milho é o que emprega menos 

recursos econômicos. O cultivo de soja emprega praticamente o dobro de recursos 

econômicos do que o de milho e destaca-se, não qualificando como positivo, o 

cultivo de algodão que emprega praticamente 14 vezes mais recursos econômicos 

que o de milho (Figura 6.7). 

Conforme já era esperado, o algodão utiliza elevada quantidade de entradas 

pagas (como fertilizantes e pesticidas) resultando em um maior valor de EIR. 
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Figura 6.7: Indicador de investimento em emergia (EIR ‐ Emergy Investment Ratio)  

 
ELR (indicador de carga ambiental) [ELR=(N+F)/R] 
 

Este indicador mede o estresse ambiental do sistema avaliado, ou seja, o 

emprego de recursos não renováveis e pagos sobre os renováveis gratuitos. Esta 

relação está diretamente relacionada à fração de recursos renováveis, e é 

considerada uma medida de estresse dos ecossistemas devido à produção 

(BROWN & ULGIATI, 1998). Este índice influencia de forma determinante a 

sustentabilidade ambiental (ESI) do sistema avaliado.  

Altos valores de ELR indicam distância do sistema ao estado de equilíbrio 

ambiental, e uma elevada dependência do exterior ou de um elevado grau de 

suporte vindo de fora do sistema. Segundo TILEY & SWANK (2003), o ELR é um 

índice para medir a intensidade de uso da terra. 

Dos três sistemas avaliados, conforme o gráfico da figura 5.10, o cultivo de 

milho é o que representa menor estresse ambiental porque utiliza mais recursos 

renováveis gratuitos. O cultivo de soja possui um estresse que é, praticamente, o 

dobro do milho (1,8 vezes superior), e o cultivo de algodão é o sistema que 

apresenta maior impacto ambiental, 13,21 vezes mais do que o cultivo de milho, pois 

possui menor emprego dos recursos renováveis e grande quantidade de recursos 

pagos.  
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De acordo com BROWN & ULGIATI (1997) valores de ELR menores do que 2 

representam menor impacto, valores entre 2 e 10 têm moderado impacto e maiores 

que 10 têm grande impacto. Portanto, o sistema de milho e soja têm baixo impacto 

ambiental e o de algodão apresenta moderado impacto.   

O ELR também permite avaliar diferentes tipos de sistemas de produção de 

alimentos (por exemplo: orgânico, em conformidade às Boas Práticas Agrícolas, ou 

através do plantio direto) sob a perspectiva de quantificação do estresse ambiental 

e, segundo MARTIN et al. (2006), são essenciais para selecionar futuros métodos 

agrícolas.  

Os sistemas de produção agrícolas intensivos têm valores semelhantes para 

a  soja inoculada na Itália (ELR=0,93) (PANZIERI et al., 2000) , para a soja brasileira 

(ELR=1,81) (CAVALETT e ORTEGA, 2009) e para o algodão brasileiro (ELR=4,90) 

(TAKAHASHI e ORTEGA, 2010). 

 

 

 Figura 6.8: Indicador de carga ambiental (ELR ‐ Emergy Loading Ratio)  

 
ESI (índice de sustentabilidade) 

 

Segundo BROWN & ULGIATI (2002), os valores esperados para classificação 

de sustentabilidade de sistemas nos prazos curto, médio e longo são: 

. curto prazo: ESI<1; 

. médio prazo: 1<ESI<5; e 

. longo prazo: ESI>5. 
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Esta medida pressupõe que a função real para a sustentabilidade é obter o 

maior índice de produtividade, enquanto minimiza a carga ambiental (BROWN & 

ULGIATI, 1998).  

O cultivo de milho representa um índice de sustentabilidade 42 vezes maior 

em relação ao cultivo de algodão, e 14 vezes maior em relação ao cultivo de soja. 

Em conformidade com a classificação de BROWN & ULGIATI (2002), o sistema de 

cultivo de milho apresenta índice de sustentabilidade de longo prazo, o de cultivo de 

soja de médio prazo e o de algodão de curto prazo (figura 6.9). 

A conclusão direta é que a produção de milho requer menor quantidade de 

insumos e entradas e resulta em maior rendimento se comparado ao de soja e 

algodão. Isso também indica que seu sistema é o mais adaptado às condições da 

região (tipo de solo, disponibilidade de nutrientes, incidência de doenças, etc.) 

requerendo menores alterações das condições naturais e portanto, menor 

quantidade de insumos artificiais, tornando-o mais equilibrado do ponto de vista 

ambiental.  

 

 
Figura 6.9: Indicador de sustentabilidade em emergia (ESI ‐ Emergy Sustainability Index). 

 

Analisando os sistemas de produção agrícola de soja, milho e algodão, 

sob a perspectiva da agricultura sustentável, nota-se que o sistema de plantio direto 

favorece a integração dos processos bioecológicos, ao beneficiar a microbiota de 

solo, diminuindo os impactos com erosão e perda de solo (recurso considerado não 

renovável) e  promovendo uma gestão integrada (PRETTY, 2008). MAEDER et al. 
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(2002) salientam a necessidade de uma comunidade de organismos de solo 

dinâmica e altamente diversificada para a existência de uma sustentabilidade na 

agricultura. 

Para soja, outro sistema de produção agrícola intensivo tem valor semelhante, 

como para a  soja inoculada na Itália (ESI=2,49) (PANZIERI et al., 2000).  

A Tabela 6.4 mostra que os índices são consistentes com os sistemas 

apresentados, evidenciando o sistema de milho como o de melhor  

desempenho ambiental (EYR é maior), indicando um uso relativamente menos 

relevante de insumos externos, ou seja, um maior nível de dependência em relação 

às entradas locais. Esse resultado também é verificado pelo seu ESI elevado, 

emergia total e transformidade. O valor da transformidade para milho é 1,5 menor 

quando comparado ao da soja e 3,6 ao do algodão, evidenciando que o sistema de 

produção de milho é mais eficiente na conversão de energia se comparado aos 

outros sistemas. Os cálculos da transformidade estão no anexo D. 

 

Tabela  6.4  Indicadores  de  sustentabilidade,  porcentagem dos  recursos  renováveis  (%R), 

não  renováveis  (%N)  e  pagos  (%F),  emergia  total  (sej/ha)  e  transformidade  (sej/J)  dos 

sistemas de cultivo de milho, soja e algodão. 

 

 

 

O milho é um dos cereais de maior diversidade de usos no mundo. Além de 

ter grande utilização na indústria de alimentos (como óleo, farináceos, amiláceos, 

xaropes, entre outros), ser base das rações animais tanto in natura como silagem e 

forragem, como, também, poder ser matéria- prima para a produção de combustível 

como etanol. Cerca de 70% da produção mundial de milho é destinada à produção 

de rações, apenas 15% se destina ao consumo humano direta ou indiretamente 

(PAES, 2006). 

A fibra do algodão é usada na produção de uma série de produtos têxteis, 

desde vestimentas até aplicações médicas.  O óleo extraído da semente, após o 

refino pode ser consumido como qualquer outro óleo vegetal. O farelo e a casca da 
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semente de algodão, geralmente, são utilizados para alimentar o gado bovino, por 

serem tóxicos para animais monogástricos (BRASIL, 2007). No entanto, o principal 

consumo é para fiação destinada à indústria têxtil, que absorve, aproximadamente, 

60% da produção mundial de fibra algodão (FAO/ICAC, 2009). 

A soja é a principal fonte de proteína vegetal de alta qualidade existente no 

mundo, e sua principal utilização é como matéria-prima para a indústria de 

esmagamento, resultando em óleo ou farelo. O óleo tem uso múltiplo na indústria de 

alimentos e o farelo é a base da produção de ração animal. Atualmente, a finalidade 

da produção mundial se divide em três partes praticamente iguais: para grão, farelo 

e óleo (MAPA, 2007). 

Conforme discutido, anteriormente, o sistema de milho apresenta melhores 

indicadores ambientais e, também, excelente aceitação ao redor do mundo como 

alimento; porém, seus teores de proteína e óleo (tabela 6.5) são inferiores, se 

comparados à soja. A soja tem boas características nutricionais (altamente protéica 

e gordurosa) e o algodão tem sua produção concentrada para fabricação de fibras. 

Portanto, ao analisar a necessidade de produção de alimentos para consumo 

humano, o milho e a soja se mostram opção de fonte de carboidratos e proteínas.   

 

     Tabela 6.5: Porcentagem de proteína  

      e óleo para milho, soja e algodão 

 % proteína % óleo 

Milho 11,16 3,98 

Soja 40,70 22,70 

Algodão 21,29 23,28 

Fonte: de Lima et al. (2004), Costa et al. (1973) e  

             Oliveira et al. (2010). 

 
6.1.4 Diagrama Ternário  

 

Para cada um dos três cultivos agrícolas estudados neste trabalho foram 

pesquisados artigos científicos relacionados à Contabilidade Ambiental em emergia 

e a produção agrícola. A partir de então, para cada artigo da literatura  a somatória 

sobre as entradas dos recursos renováveis, não renováveis e pagas foram inseridas 

no Diagrama Ternário. Portanto, cada ponto no Diagrama Ternário representa um 
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artigo da literatura e o local do ponto no triângulo representa para onde convergem 

as entradas em emergia dos recursos renováveis, não renováveis e pagos. O raio 

das circunferências é proporcional a sua emergia total.  

Os três cultivos agrícolas de Lucas do Rio Verde estudados nesta pesquisa 

foram contabilizados para o ciclo de 6 meses  (período médio de ocupação da terra 

desde o preparo do solo até a colheita). Entretanto, os artigos da literatura 

contabilizam os sistemas agrícolas para o período de um ano; portanto, a 

Contabilidade Ambiental em emergia para milho e soja e para soja  e algodão foram 

somadas com o intuito de realizar uma justa comparação. Desta forma estavam 

representando o tipo de operação que as propriedades costumam realizar, 

combinando em um ano a produção de soja com outra de milho ou de soja com 

outra de algodão. 

Na figura 6.10 são apresentados os pontos pesquisados na literatura para os 

sistemas agrícolas de milho e soja.  O ponto 1 representa o sistema de milho de 2ª 

safra e soja de Lucas do Rio Verde pesquisados neste trabalho, sendo a principal 

característica para milho, a grande participação dos recursos naturais renováveis na 

sua emergia total (72%); e, para a soja, há mais distribuição entre os recursos 

renováveis empregados (58%) e pagos (42%). O ponto 2 mostra os dados de milho 

convencional irrigado produzido no Kansas (EUA), e rotacionado com sorgo (apesar 

do sistema considerado ser o de milho), há os benefícios da diminuição do uso de 

insumos como fertilizantes e inseticidas, devido à rotação de culturas (MARTIN et 

al., 2006). O ponto 3 apresenta o sistema de pastagem para bovinos de corte e o 

milho é utilizado para alimentação dos animais; o sistema avaliado se situa na 

Argentina (região dos Pampas) e foi semeado sem preparo do solo (RÓTOLO et al., 

2007).  

O ponto 4 representa o sistema de produção de milho orgânico para 

alimentação de aves de corte de uma fazenda da Universidade de Perugia (Itália), 

utilizando as mesmas práticas agrícolas de uma fazenda orgânica italiana 

(CASTELLINI et al., 2006). O ponto 5 mostra o sistema policultural mexicano 

chamado de Milpa no qual há domínio da cultura do milho e são incluídas outras 20 

a 30 especies diferentes, plantadas ou germinadas do banco de sementes 

(DIEMONT et al., 2006). O ponto 6 apresenta o sistema de produção de milho 

comercial na Florida (EUA), com elevada taxa de erosão, a partir da média calculada 

para os anos de 1974 a 1992 (BRANDT-WILLIAMS, 2002).  



109 

 

 

Figura 6.10: Diagrama Ternário de emergia, comparação dos dados da  literatura para os cultivos de 

milho e soja. 

 

Comparando os dados de milho são apresentados os dados sobre os 

sistemas de soja. O ponto 7 representa o sistema de soja no Brasil calculado para 

um modelo representativo de duas fazendas (uma da região do Cerrado  e outra do 

Sul do Brasil) e respeitando a proporção estatística do pais (o Sul corresponde a 

25% da produção nacional e o Cerrado a 75%)  (CAVALETT & ORTEGA, 2009). O 

ponto 8 mostra o sistema de produção de soja comercial na Florida (EUA), a partir 

da média calculada para os anos de 1974 a 1992 (BRANDT-WILLIAMS, 2002). 

O ponto 9 apresenta o sistema de produção de soja (com uso de inoculante) 

no sul da Toscana (Itália) (PANZIERI et al., 2000). O ponto 10 representa o sistema 

de soja obtido no Anuário da agricultura brasileira (Agrianual) com elevada perda de 

solo (25% da emergia total) (TAKAHASHI & ORTEGA, 2010). 

A partir dessa breve descrição dos sistemas apresentados no triângulo, pode-

se concluir um predomínio dos sistemas na área de sustentabilidade a longo prazo, 

com grande utilização de recursos financeiros (como fertilizantes, pesticidas e 

maquinários para aplicação desses insumos). O sistema agroflorestal mostrado no 

ponto 5, como já era suposto, apresenta o maior índice de renovabilidade, pois 
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utiliza basicamente recursos renováveis na sua produção e apresenta uma baixa 

produção, caracterizada como sendo de subsistência. O sistema orgânico (ponto 4) 

e a soja inoculada (ponto 9) também têm um desempenho considerado mais 

“sustentável” devido ao fato de apresentarem maior quantidade de recursos naturais 

em seus sistemas. 

A figura 6.11 apresenta os pontos pesquisados na literatura para os sistemas 

agrícolas de soja e algodão. 

O ponto 1 representa o sistema de soja e algodão de Lucas do Rio Verde 

pesquisados neste trabalho, sendo suas principais características a grande 

utilização de insumos (pesticidas e fertilizantes) e maquinários. O ponto 2 apresenta 

o sistema de produção de algodão comercial na Florida (EUA), com elevado índice 

de erosão, a partir da média calculada para os anos de 1974 a 1992 (BRANDT-

WILLIAMS, 2002). O ponto 3 representa o sistema de algodão obtido no Anuário da 

agricultura brasileira (Agrianual) com elevada perda de solo (20% da emergia total) 

(TAKAHASHI & ORTEGA, 2010). 

Comparando-se os sistemas de soja e algodão, os pontos 4, 5 e 6 (ORTEGA 

et al., 2002)  mostram os diferentes sistemas: orgânico (com utilização de insumos 

considerados orgânicos), agroquímico (fazendas médias e grandes cuja gestão é 

realizada por grandes empresas, com grande uso de maquinários e produtos 

fitossanitários) e ecológico (pequena fazenda que utiliza mão de obra familiar e 

praticamente utiliza a produção para consumo próprio comercializando somente o 

excedente). 

O ponto 7 apresenta o sistema de soja no Brasil calculado para um modelo 

representativo de duas fazendas (uma da região do Cerrado  e outra do Sul do 

Brasil) e respeitando a proporção estatística do pais (o Sul corresponde a 25% da 

produção nacional e o Cerrado a 75%)  (CAVALETT & ORTEGA, 2009). 

Os pontos 8, 9 e 10 são os mesmos utilizados no triângulo anterior. O ponto 8 

(no triângulo anterior era representado pelo ponto número 2) mostra o sistema de 

produção de soja comercial na Florida (EUA), a partir da média calculada para os 

anos de 1974 a 1992 (BRANDT-WILLIAMS, 2002). 

O ponto 9 apresenta o sistema de produção de soja (com uso de inoculante) 

no sul da Toscana (Itália) (PANZIERI et al., 2000). O ponto 10 representa o sistema 

de soja obtido no Anuário da agricultura brasileira (Agrianual) com elevada perda de 

solo (25% da emergia total) (TAKAHASHI & ORTEGA, 2010). 
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Figura 6.11: Diagrama Ternário de emergia, comparação dos dados da  literatura para os cultivos de 

soja e algodão.  

 

A interpretação do Diagrama Ternário em emergia permite concluir que, como 

na comparação de milho e soja, também há um predomínio na área de 

sustentabilidade a longo prazo, além disso o raio dos círculos apresentados  é maior 

do que o triângulo anterior. No ponto 1 é apresentado os dados desta pesquisa para 

algodão e soja e conforme discutido, o sistema de algodão tem 83% da sua emergia 

total concentrada em recursos financeiros, esse fato acaba por  “aproximar” o círculo 

para a parte inferior do diagrama. Porém, mesmo com essa concentração de 

recursos financeiros, o ponto representativo dos sistemas de soja e algodão de 

Lucas do Rio Verde se localiza na área mais superior  do triângulo – da 

sustentabilidade a curto prazo – se comparado aos outros pontos sobre os dados de 

algodão 2 (BRANDT-WILLIAMS, 2002) e 3 (TAKAHASHI & ORTEGA, 2010). 

De acordo com a figura 6.12 são apresentados os pontos onde convergem a 

emergia dos recursos renováveis, não renováveis e pagos dos cultivos pesquisados 

neste trabalho, ou seja, os sistemas de produção agrícola de Lucas do Rio Verde 

para os ciclos de soja (ponto 1), milho (ponto 2) e algodão (ponto 3).  
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O sistema de milho se apresenta na área de sustentabilidade em longo prazo, 

e possui a menor emergia total dos três cultivos; essa vem ao encontro da 

constatação de que o sistema de milho apresenta a maior proporção de emprego de 

recursos renováveis na emergia total. O sistema de soja apresenta uma 

sustentabilidade em médio prazo e o de algodão em curto prazo e, maior emergia 

total. Conforme já discutido anteriormente, o cultivo de algodão tem grande uso de 

materiais e insumos pagos em comparação aos outros sistemas.  

 
 

Figura 6.12: Diagrama Ternário de emergia, comparação dos sistemas de produção de milho, soja e 

algodão de Lucas do Rio Verde. 

 

6.2 Contabilidade Ambiental dos serviços ambientais de Lucas do Rio Verde 
 

Vários são os serviços providos pelo meio ambiente; porém, como se trata de 

um assunto em que a pesquisa e compreensão ainda estão em fase de construção, 

novos  métodos e indicadores estão sendo desenvolvidos para se entender de forma 

mais conclusiva o comportamento de todas as inúmeras variáveis que compõem um  

sistema ambiental. Essa limitação tanto de dados estimados ou concretos sobre 

usos e perdas da ocupação do solo e da água, bem como métodos de análise 

descritos em artigos científicos, orientam para um trabalho desafiador e inédito.  
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Há, ainda, dúvidas em relação às interações dos fluxos entre si, as relações 

dinâmicas entre os sistemas e o que isto representa. Os serviços ambientais são 

resultado de interações dinâmicas, e o entendimento dessas relações embora esteja 

se expandindo, é permeado pela complexidade e  incerteza (WHO, 2005) e ainda 

pode ser considerado rudimentar (KREMEN & OSTFELD, 2005). É importante, 

também, ressaltar que todos os serviços analisados têm a mesma visão 

antropocentrista da definição de serviços ambientais, que é percebido pelo ser 

humano como um serviço prestado pela natureza.  

Para os serviços ambientais prestados pelas áreas remanescentes de 

Cerrado foram considerados os seguintes fluxos/estoques: energia química potencial 

do rio, evapotranspiração, biomassa, estruturação do solo, transpiração, infiltração e 

manutenção do ecossistema. A figura 6.13 demonstra o diagrama dos serviços 

ambientais pesquisados neste trabalho, com suas entradas, transformações e 

saídas. No anexo E está apresentado o memorial de cálculos dos serviços do 

ecossistema.  

 

 
Figura 6.13: Diagrama e fluxos de energia para os serviços ambientais estudados nesta pesquisa. (elaborado 

pela autora).  

 

A chuva é o principal elemento formador dos rios, córregos e corpos d´água. 

A rocha-mãe sofre, na sua superfície, intemperismos ao longo dos anos e forma o 

solo. O solo é considerado recurso não renovável devido ao fato de que pode ser 
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considerado um estoque e, ser usado durante fase de crescimento e produção do 

ecossistema. Ele poderá ser renovado desde que haja um manejo correto 

(CASTELLINI et al., 2006). O ecossistema do Cerrado é representado pela flora 

(considerado como árvores) e biomassa (serapilheira). A evapotranspiração 

(evaporação do solo e transpiração da vegetação) é o resultado das interações do 

solo, chuva e Cerrado. Como a transpiração já está contabilizada na 

evapotranspiração, ela não foi considerada para evitar a dupla contagem. Os corpos 

d´água também são decorrência da relação: Chuva-Cerrado-Solo. 

 

A tabela 6.6 apresenta a Contabilidade Ambiental em emergia dos serviços 

ambientais das áreas remanescentes de Cerrado.  

 

Tabela  6.6:  Contabilidade  em Ambiental  em  emergia dos  serviços  ambientais das  áreas 

remanescentes de Cerrado de Lucas do Rio Verde pesquisados neste trabalho (calculados 

para 1 hectare). 

Nota  Descrição  Un.  Quantidade  Transformidade 
Emergia total 

(por hectare) 
% 

1  Energia química dos rios  J  1,40E+11  1,89E+04  2,64E+15  13,50 

2  Evapotranspiração  J  6,44E+10  2,75E+04  1,77E+15  9,05 

3  Biomassa (Cerrado)  J  1,06E+08  1,67E+04  1,76E+12  0,01 

4  Infiltração  m3  1,26E+09  6,85E+11  5,27E+15  26,95 

5 
Manutenção do ecossistema 

(árvores do Cerrado) 
espécie  2,89E‐03  6,22E+17  1,80E+15  9,21 

6  Matéria orgânica do solo  J  6,49E+10  1,24E+05*  8,07E+15  41,28 

Total                                                                           1,96E+16 sej/ha 

*Valor já corrigido (multiplicado por 1,68) 

  

O principal serviço ambiental suprido pelo Cerrado é a produção de matéria 

orgânica, representando 41% da emergia total. 

 

O serviço ambiental da transformação da serrapilheira em matéria orgânica 

do solo é particularmente importante por agir na superfície do solo como um sistema 

de entrada e saída, recebendo entradas via vegetação (restos vegetais como folhas, 

caules e sementes), e, por sua vez, decompondo-se e suprindo o solo e as raízes 
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com nutrientes e matéria orgânica, sendo essencial na restauração da fertilidade do 

solo em áreas em início de sucessão ecológica (EWEL, 1976). 

 DE GROOT et al. (2002) define o serviço ambiental de formação do solo 

como o processo de desintegração da rocha e a promoção da fertilidade através do 

crescimento/desenvolvimento da matéria orgânica, e a liberação de sais minerais. 

As interações entre a precipitação, o solo e o Cerrado têm grande importância 

na conservação dos recursos hídricos e oferta de água para as plantas do Cerrado. 

A infiltração é o segundo principal serviço ambiental do município e corresponde por 

aproximadamente 27% da emergia total.  

A energia química dos rios foram analisadas e representam 13% da emergia 

dos serviços ambientais. Foram utilizados dados dos 11 principais corpos d´água do 

município;  sendo que, para o rio Marapé e o ribeirão Cedro, foram coletados dados 

em dois pontos para uma precisão maior sobre a área de drenagem. Outro serviço 

envolvendo a água também tem participação importante, a evapotranspiração, 

respondendo por aproximadamente 9% da emergia total. Os serviços do 

ecossistema definidos por MEA (2005) e utilizados para este item são: a) regulação: 

climática (influência na precipitação, umidade relativa do ar, etc), e da água 

(influência no deflúvio, descarga do aquífero, etc); e b) de suporte: água doce 

(obtida da capacidade de infiltração e do tratamento natural que ela recebe no 

ecossistema).  

 Para o cálculo da emergia da manutenção do ecossistema foi considerada a 

emergia por espécie; e o principal serviço suprido é o da promoção da continuidade 

do ecossistema, sob a perspectiva da conservação dos recursos genéticos e 

preservação do ecossistema. DE GROOT et al. (2002) destacam esse serviço como 

provedor do habitat, local de refúgio e reprodução para espécies da flora e fauna e 

dessa forma contribui para  a conservação in situ da diversidade biológica e genética 

e dos processos evolutivos.  Porém, outros serviços também são providos: controle 

da erosão, regulação da água e do clima, alimento e abrigo para fauna, manutenção 

da qualidade do ar, tratamento de resíduos, entre outros.  As árvores contabilizaram 

cerca de 9% da emergia total dos serviços do ecossistema (figura 6.14).  
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Figura 6.14: Gráfico da participação de cada serviço ambiental  

 

 A extrapolação da porcentagem das áreas plantadas do município para cada 

cultivo, a partir da área de mosaico, totaliza 1,01E+16 sej/ha ano; assim como para a 

área de mosaico é considerada a produção de fibras e alimentos como principal 

serviço. Os serviços ambientais totalizam 1,96E+16 sej/ha ano. Os cálculos estão 

apresentados no anexo J.  

 Para um hectare da área de mosaico, 0,51 hectares de área de serviços 

ambientais são requeridos para equilibrar o sistema. É possível analisar de outra 

forma para comparar esse valor  à legislação ambiental em vigor. Atualmente para 

esta região do Cerrado, em um hectare, 35% da área deve ser conservada não 

desmatada para realizar os serviços ambientais.  O valor encontrado nesta pesquisa 

é praticamente igual à área obrigatória exigida pela legislação ambiental (34%). 

O valor a ser conservado em cada propriedade pode variar; porém, para o 

bioma Cerrado a área com reserva legal é obrigatoriamente de 35% a da área total 

da propriedade (entretanto, é preciso também acrescentar às áreas de preservação 

permanente – para o caso de Lucas do Rio Verde - as áreas em torno de corpos 

d´água). Segundo o Código Florestal (BRASIL, 1965) a função da reserva legal é 

promover o “uso sustentável aos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos 

processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de 

fauna e flora nativas”. 
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 METZGER (2010) discute o embasamento científico dos valores, em 

porcentagem, obrigatórios de Reserva Legal definidos para cada bioma; há, 

segundo o autor, necessidade de entendimento sobre o limiar de fragmentação dos 

habitats. O limiar de fragmentação é um limite de perda de cobertura de vegetação. 

Há, aproximadamente, 12 anos tramita no Congresso Brasileiro  alterações do 

Código Florestal. Em maio de 2011, as principais alterações foram aprovadas pela 

Câmara dos Deputados, listadas a seguir: a) os fazendeiros cujas propriedades 

rurais sejam de até 4 módulos fiscais (400 hectares para o caso de Lucas do Rio 

Verde)  não precisarão recompor as reservas legais. Cerca de 75% dos produtores 

de Lucas do Rio Verde se enquadram nessa situação, representando 

aproximadamente 50% da área do município; b) em relação à proteção dos rios, 

para o caso de áreas já desmatadas, a recomposição deverá ser de 15 metros de 

distância da margem, permanecendo a exigência de 30 metros para as áreas que se 

mantiveram preservadas. 

A flexibilização da necessidade de preservação e/ou recomposiçao das áreas 

de vegetação nativa prevista no novo código florestal em aprovação, certamente 

criará um sentimento de desobrigação nos proprietários, acarretando em uma 

mudança de atitude dos produtores rurais em relaçao às áreas de conservação; 

eximindo; deles, a responsabilidade por conservação e preservação de áreas de 

vegetação nativa com objetivo de salvaguardar o meio ambiente (corpos d´água, 

biodiversidade animal e  vegetal, solos, entre outros).   

 A fragmentação de habitat é um processo no qual "uma grande expansão do 

habitat é transformada em uma série de pequenos pedaços de menor área total, 

isoladas umas das outras por uma matriz de habitats ao contrário do original 

(WILCOVE et al., 1986). Essa fragmentação resulta em perda qualitativa e 

quantitativa do habitat para espécies originalmente dependentes de um tipo de 

habitat  (TEMPLE & WILCOX, 1986).  

A consequência direta é uma perda de diversidade e abundância, causando 

consequências severas à flora e fauna do local. Essa fragmentação (limiar de 30%) 

poderia ser considerada, assim, como um limite mínimo de cobertura nativa que uma 

paisagem intensamente utilizada pelo homem deveria ter, permitindo conciliar uso 

econômico e conservação biológica. (METZGER, 2010). 



118 

 

Portanto, ao se considerar a emergia dos serviços ambientais, as áreas 

estimadas para se “equilibrar” as áreas de produção agrícola têm valores muito 

semelhantes aos exigidos pela legislação vigente. 

Analisando os resultados sob a ótica da agricultura sustentável, há certa 

dicotomia, pois a agricultura, ao mesmo tempo, serve como produtora e 

consumidora dos serviços promovidos pelo agroecossistema (HEAL & SMALL, 

2002). A agricultura tem sua função central de prover alimentos aos seres humanos 

e animais – este foi o serviço analisado neste trabalho – entretanto, é altamente 

dependente de serviços também promovidos ou beneficiados por sua existência, 

como a polinização, a formação de solo (matéria orgânica) e acumulação de 

Carbono. Contribuir para o equilíbrio desses serviços providenciados pelo 

ecossistema (ou agroecossistema) é fundamental para a essência da agricultura 

sustentável.  

A gestão integrada das culturas e o compromisso fiel às boas práticas 

agrícolas são ferramentas obrigatórias da agricultura voltada para a sustentabilidade 

(URECH, 2000). 

Segundo AB SABER (2006) agroecossistema significa um determinado 

território, onde foi eliminada a vegetação primária para produzir um novo cenário 

biológico artificial, cujas relações entre o meio e a biota modificada lhe são 

particulares. A figura 6.15 apresenta as inter-relações entre os serviços 

providenciados pelo agroecossistema. Os principais serviços de suporte podem ser 

considerados os da mineralização dos nutrientes, formação de solo e polinização. 

IMPERATRIZ-FONSECA & NUNES-SILVA (2010) relatam a importância da 

polinização para as culturas comerciais de café, soja, canola, cupuaçu, maçã, pêra, 

algodão, morango e melão, ou pela total dependência ou pelo aumento significativo 

da produção. 

Os serviços de regulação (como purificação da água e tratamento de 

resíduos, controle de erosão e regulação da água) acontecem de forma mais 

eficiente graças as sistema de plantio direto e ao papel de proteção que exerce no 

solo. O serviço de suprimento (alimentos e matéria-prima) foi o serviço prestado pelo 

agroecossistema estudado nesta pesquisa para milho, soja e algodão. 
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   Figura 6.15: Inter‐relações entre os serviços do agroecossistema. (elaborado pela autora).  

 

 Na figura 6.16 são apresentados os principais serviços promovidos pelo 

Cerrado. Na parte central da figura estão apresentados os fluxos/estoques 

calculados neste trabalho, e suas ligações com os das categorias de suporte, 

suprimento, regulação e cultural. A vegetação arbórea e os corpos d´água 

participam intensamente dos serviços do ecossistema, principalmente nas funções 

de suporte (polinização, ciclagem de nutrientes, acumulação de carbono e 

mineralização de nutrientes) e regulação (climática, gasosa e dos ciclos 

hidrológicos), respectivamente, seja como provedor, seja como consumidor. Quanto 

mais escura a seta, maior a intensidade da relação.  

As  florestas nativas (principalmente as ciliares) em regiões agrícolas 

desenvolvidas desempenham funções vitais na qualidade da água dos mananciais: 

absorvendo e filtrando a água das chuvas contaminadas com resíduos de 

fertilizantes e agrotóxicos que escorrem sobre o solo; evitando contaminações das 

nascentes; aumentando o suprimento de água despoluída aos aquíferos 

subterrâneos (LORENZI, 2000). A degradação das terras, o desmatamento e o 

isolamento de remanescentes florestais têm se constituído em ameaças concretas à 

estrutura, funções e estabilidade dos mais diversos ecossistemas, com 
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conseqüências muito graves na redução da biodiversidade remanescente e no 

assoreamento de cursos d’água (RODRIGUES & GANDOLFI, 2004). 

 

 
Figura 6.16: Inter‐relações entre os serviços do ecossistema do Cerrado (elaborado pela autora).  

 

6.2.1 Cálculo da área de suporte ao empreendimento 
 

Segundo BROWN & ULGIATI (2001), a capacidade de carga pode ser 

determinada baseada nas necessidades/intensidade em emergia de uma certa 

população ou desenvolvimento econômico. A capacidade de carga do ambiente 

poderia ser entendida como a habilidade do meio ambiente em suportar/fornecer a 

emergia requerida.  

A área de  suporte refere-se a “área indireta” requerida para equilibrar o 

desenvolvimento proposto e para este estudo é considerada a área de mosaico. 

Pode ser entendida também como a área necessária para sequestrar a emergia 

equivalente da área de mosaico, originada de recursos renováveis. BROWN & 

ULGIATI (2001) definem a área de suporte como a área do meio ambiente 

necessária para prover a energia renovável suficiente para reduzir a carga ambiental 

aos valores da carga ambiental da região geográfica.  
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O resultado da área de suporte indireta da região de Lucas do Rio Verde, 

calculado, é 199 (anexo F). Significa que para suprir a demanda da área de 

produção agrícola, para cada 1 hectare de produção agrícola, seriam necessários 

cerca de 200 hectares para compensar. Segundo BONILLA et al. (2010), no caso da 

produção de bambu brasileiro, para cada hectare seriam necessários 17,7 ha como 

área de suporte indireta. NEIS (2008) estudou a área de suporte área sisal e curauá 

e obteve os valores de 1,58 ha e 37,5 ha respectivamente, no qual os sistemas de 

produção se caractizavam basicamente como sendo de extrativismo vegetal. 

Portanto a área de suporte obtida para Lucas do Rio Verde pode ser 

considerada elevada se comparada aos outros valores obtidos na literatura. Porém 

destaca-se que vários fatores influenciam os valores da área de suporte, entre eles: 

o cálculo do ELR da região (se são utilizados valores do país, ou de uma área 

industrializada, por exemplo) e do perfil do empreendimento.  

Sendo assim o cálculo da área de suporte indireta a partir dos resultados da 

contabilidade em emergia fornece informações complementares sobre a 

sustentabilidade dos sistemas. 

 

6.2.2 Comparação valores de mercado 
 

 Com o intuito de comparar os valores em emergia dos produtos: milho, soja e 

algodão, calculados a partir da sua Contabilidade Ambiental e os valores monetários 

pagos aos produtores pelos seus produtos e a conversão em emergia através da 

moeda brasileira (utilizando o EMR12 - Emergy Money Ratio do Brasil e do estado do 

Mato Grosso) foram pesquisados e estão apresentados na figura 6.17. Nos anexos 

H e I são descritos os cálculos para determinação do EER para o Brasil e EER Mato 

para o Grosso, respectivamente. 

 

                                                            
12 EMR (Emergy Money Ratio) é a relação de emergia/moeda de um país e é calculado pela razão: emergia 

total do país sobre o Produto Interno Bruto desse mesmo país. 
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Figura 6.17: Gráfico comparativo da Contabilidade Ambiental em emergia para milho, soja e algodão 
(a partir do cálculo das suas respectivas entradas em azul) e dos valores monetários pagos aos 
produtores e convertidos em emergia utilizando o EMR do Brasil (em bordô) e EMR do Mato Grosso 
(em verde). 
 

A figura 6.17 demonstra que dependendo do EMR utilizado, há variação na 

relação de troca monetária. Ao se utilizar EMR do Brasil, a vantagem financeira é do 

comprador das commodities. Ao se utilizar EMR do Mato Grosso, a vantagem é do 

produtor rural. O EMR é utilizado para calcular o EER (Emergy Exchange Ratio). O 

EER expressa a relação entre os parceiros comerciais e é uma medida da vantagem 

relativa de um parceiro sobre o outro, proporcionando uma medida de quem “ganha” 

e quem “perde” no comércio (ULGIATI & BROWN, 2004).  Pode também ser 

considerado como a relação entre a emergia cedida no produto e a emergia 

correspondente ao volume em dinheiro recebido pela venda do produto no mercado 

(ODUM, 1996). 

A tabela 6.7 mostra que apesar do estado do Mato Grosso representar 7,21% 

da emergia total do Brasil, o PIB Mato Grossense (IBGE, 2008) corresponde 

somente a 1,68% do PIB brasileiro. Este fato se justifica pois o estado do Mato 

Grosso se caracteriza como grande produtor de commodities agrícolas, cujo valor de 
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venda no mercado é baixo se comparado aos produtos finais manufaturados, além 

de possuir grandes áreas vegetadas [portanto o recurso renovável (R) é elevado]. 

 

Tabela 6.7: PIB e Emergia do Brasil e Mato Grosso 
  Brasil Mato Grosso 

PIB (IBGE, 2010)  100% 1,68% 

      Emergia   100% 7,21% 

 

                             Alguns autores chamam a atenção sobre a troca financeira entre 

países, nos quais os países produtores geralmente exportam mais em emergia do 

que recebem em valores monetários; entre eles: banana, papaya e goiaba 

exportadas pela China, segundo LU et al. (2009), cujos EER são 2,26; 1,93 e 1,76, 

respectivamente; a soja e o algodão exportados pelo Brasil (EER: 4 e 1,87, 

respectivamente) (TAKAHASHI & ORTEGA, 2010) e,  para o café verde exportado 

da Nicarágua para Suiça e EUA, EER de 2,17 e 3,08, respectivamente (CUADRA & 

RYDBERG, 2009).  

Porém, certos produtos como: banana exportada em Guadeloupe (DE 

BARROS et al., 2009), café instantâneo da Nicarágua exportado para EUA ou 

exportado verde para Dinamarca e Itália apresentam EER menores que 1 (CUADRA 

& RYDBERG, 2009). 

Valores de EER menores que 1 indicam que o valor em emergia entregue 

pelo vendedor (produtor) é inferior ao valor recebido por ele pela venda da 

mercadoria/produto em valores monetários. 

 No presente trabalho as diferenças entre vantagens para comprador e 

vendedor variam de acordo com o EMR utilizado (do Brasil ou do Mato Grosso), já 

que nem o preço de venda nem a emergia dos produtos mudam. O EMR do Mato 

Grosso não acompanha a tendência do EMR do país devido ao fato de que Mato 

Grosso não representa um enquadramento na média brasileira, conforme 

demonstrado na tabela 6.8. 

 Os cálculos estão apresentados nos anexos H e I. 
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Tabela 6.8: EER do Mato Grosso e Brasil  para as culturas  

                                         de milho soja e algodão calulados neste trabalho. 

 Milho Soja Algodão 

EER Mato Grosso 0,24 0,34 0,36 

EER Brasil 1,05 1,48 1,38 
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7. CONCLUSÃO 
 

Nesta tese, para a realização dos objetivos, foram realizados os 

levantamentos referentes aos três cultivos em Lucas do Rio Verde e dos serviços 

ambientais providos pelo Cerrado.  

Quanto às metodologias. 

A Contabilidade Ambiental em Emergia para avaliação da  sustentabilidade 

dos sistemas agrícolas de soja, milho e algodão de Lucas do Rio verde mostrou ser 

uma ferramenta eficiente e eficaz na identificação dos fluxos ambientais (recursos 

renováveis, não renováveis e financeiros) do sistema produtivo do Cerrado. 

 O uso do diagrama ternário possibilitou visualizar de maneira objetiva a 

influência dos principais recursos na sustentabilidade ambiental dos cultivos, como 

também a comparação precisa entre os diferentes sistemas de produção 

pesquisados na literatura. Os indicadores serviram para mostrar a influência dos 

recursos e repensar alternativas em que possa haver compensação e melhor 

situação de equilíbrio. 

Percebeu-se a necessidade de ajustes em relação aos produtos em que a 

transformidade não foi ainda definida. A utilização do EMR (Emergy Money Ratio) 

acaba por distorcer e de certa forma dificultar a comparação entre as entradas. 

Quanto à pesquisa de dados e informações. 

É importante destacar as dificuldades na coleta de dados. Salvo poucos itens 

que foram obtidos de forma direta por meio de entrevistas, os demais necessitaram 

de intensa pesquisa em órgãos públicos, municipais e estaduais, de difícil acesso, 

alguns considerados contenciosos, e via de regra, quando disponíveis, de forma não 

organizada, exigindo a busca de detalhes que permitissem inferências com razoável 

aproximação.  

Observações, apreciações e sugestões. 

A pesquisa realizada em Lucas do Rio Verde permitiu observações e 

conclusões que demonstram que a apropriação e uso do solo para as culturas 

estudadas no bioma Cerrado, podem ser planejadas e executadas em obediência a 

parâmetros que protejam os recursos naturais (principalmente o solo e corpos 

d´água).  
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Nas propriedades em que se utilizam corretamente o manejo integrado de 

pragas, doenças e plantas daninhas, o plantio direto aliado às Boas Práticas 

Agrícolas e, que também foram mantidas as áreas de preservação permanente e  

reserva legal em bom estado de conservação,  verificou-se um maior equilíbrio na 

dinâmica do conjunto solo-planta-água, resultando em impactos ambientais de 

menor magnitude.  

 Há necessidade de mapear áreas de expansão agrícolas já desmatadas, para 

que não causem maior impacto ambiental, além daqueles já provocados pelo 

desmatamento. Instrumentos como imagens obtidas por satélite seriam importantes 

para definir políticas de ocupação como sendo essas áreas desmatadas. 

Respeitar a aptidão agrícola de cada localidade, tais como de solo de boa 

drenagem e qualidade nutricional. 

Estimular que os resíduos de produtos (como os subprodutos da indústria de 

alimentos: palhada, esterco) retroalimentem o sistema, para que essa “energia” não 

seja perdida. 

 

Por meio de políticas públicas, renúncia fiscal ou prêmios financeiros 

incentivar proprietários de áreas em que já se pratica agricultura a: 

a) manejo integrado de pragas para que o uso de pesticidas seja somente o 

estritamente necessário, buscando produtos de menor toxicidade humana e 

ambiental e sempre que possível os pesticidas biológicos ao invés de 

agrotóxicos de origem sintética; 

b) monitoramento das condições de solo para que o uso de adubos e 

fertilizantes se limite, exatamente, à necessidade; 

c) uso de insumos locais. No estado do Mato Grosso há diversas agroindústrias 

de criação e processamento de carnes (aves, suínos e bovinos) sendo seus 

resíduos excelente fonte de material para adubação orgânica;   

d) adoção de plantio direto ou técnicas que garantam a manutenção da palhada 

no solo para tentar diminuir os impactos causados pelo uso intensivo do solo 

na prática da agricultura. Plantios múltiplos de cultivos que promovem a 

retroalimentação de massa e energia no sistema, também são importantes 

técnicas que melhoram o desempenho ambiental; 
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e) aumento da disponibilidade de nutrientes para as plantas através do uso de 

produtos biológicos, tal como tornar obrigatório o uso de inoculantes 

(fixadores de nitrogênio atmosférico) para a soja; 

f) incentivos aos agricultores para promover a preservação dos ecossistemas 

naturais e plantios de espécies nativas. Essa ação pode promover um 

aumento da área de reserva legal no sistema e, consequentemente, ajuda a 

diminuir a perda de solo e lixiviação de impurezas para rios e lagos; 

g) estímulo à adoção de Boas Práticas Agrícolas independente da localidade ou 

do tamanho da propriedade agrícola e que garanta melhorias no desempenho 

econômico e ambiental diminuindo a dependência de recursos não 

renováveis. 

 

Os formadores de opinião e tomadores de decisão devem pressionar para 

políticas públicas de incentivo às boas práticas, bem como proibição e multas aos 

que não cumprem a legislação ambiental. O novo Código Florestal (ainda em 

aprovação) pode acarretar em mudanças significativas das áreas florestadas em 

cidades como Lucas do Rio Verde, causando ainda maior redução das áreas de 

Cerrado. 

É preciso considerar que a modificação do habitat de espécies (endêmicas ou 

não ao Cerrado) causada pelo desmatamento é o principal impacto ambiental 

gerado pela expansão da agricultura. Os efeitos no solo, água, vegetação arbórea-

arbustiva e biodiversidade são decorrentes, todos eles, do desmatamento, que é o 

pior e mais severo dano. 

Lucas do Rio Verde, por meio dos estudos realizados, pode-se afimar que 

tem uma “vocação natural” do local para o cultivo de milho, que apresenta um maior 

índice de sustentabilidade ambiental, menor carga ambiental, maior rendimento e 

menor investimento (índices em emergia).  Considerando o fluxo de emergia por 

área, os sistemas de soja e algodão se comparados ao de milho, empregam cerca 

de uma 1,5 vezes e 4,5 vezes mais emergia por hectare, respectivamente. 

Observou-se, também, que o sistema de cultivo do algodão é altamente exigente em 

uso de adubos e pesticidas. Essa intensidade é demonstrada pela alta carga 

ambiental do sistema e menor índice de sustentabilidade ambiental.  

 É necessário salientar a água como recurso fundamental para o 

desenvolvimento das plantas. Por isso merece discussões e esclarecimentos sobre 
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a sua renovabilidade e conservação e  por ser fator importante ligado à 

sustentabilidade dos sistemas agrícolas. 

Na conversão de extensas áreas florestadas para regiões agricultáveis, 

principalmente em locais de fronteiras agrícolas, a mancha cultivada provoca a 

diminuição de recarga de água para os lençóis freáticos, bem como a perda da 

função de filtro que a vegetação promove nas áreas marginais aos rios.  

 As novas estratégias de gestão do agronegócio devem se basear no tripé: 

ambiental, econômico e social. Para tanto deve envolver toda a cadeia produtiva do 

setor e respeitar a vocação produtiva de cada região e gerar meios de seu 

fortalecimento e empoderamento. Esses meios passam, basicamente, pela 

articulação entre a esfera pública legal, tecnológica e produtiva. As estratégias 

devem prever condições de execução, monitoramento e verificação dos indicadores 

de resultado. Os programas de incentivo de melhores práticas de gestão agrícola 

constituem-se em excelente instrumento para modificar o cenário atual de uso 

intensivo de recursos artificiais cuja produção se dá a milhares de quilômetros dos 

locais onde são consumidos. 

Na avaliação de sustentabilidade do município de Lucas do Rio Verde três 

itens principais devem ser destacados: a) a redução da dependência de fertilizantes 

e pesticidas, buscando alternativas de longo prazo, como aumento da oferta de 

matéria orgânica disponível no solo e diminuindo a necessidade de aplicações 

frequentes de fertilizantes; b) redução dos impactos ambientais e da poluição dos 

recursos hídricos, por meio do reflorestamento das áreas de proteção especiais 

(margens de corpos d água) e c) recomposição de áreas de reserva legal como 

forma de mitigar os impactos causados pelas áreas desmatadas e utilizadas para 

plantio de cultivos comerciais. 

Há uma vantagem competitiva da produção agrícola de grãos do Cerrado se 

comparada a outras regiões brasileiras, devido às suas condições climáticas como o 

regime de chuvas e insolação ideais para a produção de soja e milho.  Entretanto, 

considerando o mito que o local é o “celeiro do mundo” da produção de grãos e 

projetando o atual cenário de utilização de recursos naturais não renováveis, como 

por exemplo, os fertilizantes minerais, pesticidas, combustíveis e lubrificantes, os 

resultados dessa pesquisa mostram que, se a utilização dos recursos naturais e o 

uso e ocupação do solo continuar no mesmo ritmo como ocorre atualmente, a 

disponibilidade dos recursos estará comprometida num futuro não distante; e, os 
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impactos ambientais, como poluição dos recursos hídricos e solo, provavelmente, 

não conseguiriam absorver a quantidade de resíduos gerados pelo sistema 

produtivo. 

Constatou-se, também, que o sucesso da produção agrícola de alimentos é 

um fator preocupante com a rapidez com que a expansão agrícola vem ocorrendo. É 

necessário considerar a pressão que a ocupação de novas fronteiras agrícolas 

exerce sobre outras culturas e sobre a pecuária, deslocando-as para outras regiões, 

resultando em aumento dos índices de desmatamento de outros importantes 

biomas, como o Pantanal e a Amazônia. 

Os estudos e pesquisas sobre os serviços ambientais e suas interações ainda 

são incipientes. É um conhecimento que está sendo construído e há intercâmbios e 

dinâmicas que precisam ser estudados e melhor compreendidos. Os ecossistemas 

brasileiros merecem destaque devido à grande diversidade de fauna e flora, com 

muitas espécies endêmicas.  

Finalmente, é preciso que se declare que este trabalho, mesmo com falhas e 

aproximações se constitui num esforço em que se depreende que ainda há um longo 

caminho a ser percorrido, com muitas arestas de natureza científica e práticas a 

serem vencidas. E que, por isso tudo, o desafio, as dificuldades e a superação 

trouxeram imenso orgulho e satisfação à autora. Espera-se ter contribuído com a 

causa da sustentabilidade ambiental e com aqueles que estudam e pesquisam o 

assunto pauta desta tese. 
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8. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

Expandir o escopo desse estudo com a finalidade de estudar outros serviços 

ambientais e utilizar dados específicos de cada bioma brasileiro com o intuito de 

compreender os aspectos relacionados a sustentabilidade. 

Estudar sistemas de produção de outros alimentos como feijão, arroz, 

mandioca, trigo e batata,  base da alimentação brasileira e compará-los quanto a 

sua sustentabilidade ambiental. 

Estudar e mapear os serviços ambientais promovidos pelos sistemas 

agrícolas, como formação de biomassa (palhada) para a manutenção do plantio 

direto, sequestro de carbono e suas interações. Também compreender melhor os 

desserviços ocasionados pelas monoculturas, principalmente sobre o plantio 

homogêneo em áreas naturais em ecossistemas ameaçados durante longos 

períodos de tempo.  

Simular no mapa do Brasil possíveis áreas de produção de alimentos de 

acordo com as necessidades fisiológicas de cada cultivo (como fotoperíodo, 

disponibilidade de água no solo, características de solo, entre outros) e da análise 

de seus indicadores ambientais com o objetivo de  identificar áreas mais adaptadas 

para cada cultura, nas quais seriam obtidos melhores índices de sustentabilidade.   
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ANEXOS 
 
Anexo A - Memorial de cálculos dos insumos agrícolas utilizado no sistema de 
produção de milho de segunda safra de Lucas do Rio Verde (cálculos para 1 hectare) 
 
Gleba Celeste (12.810°S, 55.488W) - Mato Grosso – 105,46 km 
 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Latitude 
(12N) 4.49 4.65 4.73 4.55 5.08 5.26 5.90 5.47 4.92 4.90 4.51 4.49

Mínimo: 4.49 Máximo: 5.90 Média: 4.91 Delta: 1.41    

  
Insolação de Lucas do Rio Verde obtida através das coordenadas do município de Gleba 
Celeste (105 km de Lucas do Rio Verde). Fonte: CRESESB (2008). 
 
Latitude Lucas do Rio Verde: 12 38 69 S a 13 28 06 S 
Longitude Lucas do Rio Verde: 55 51 44 W a 56 38 56 W 
 

1) Cálculo para energia solar 
 
Dados:  
- Albedo: 22% (para gramíneas) (BICE, 2001) 
- Insolação média (calculada para os meses de fevereiro a agosto): 5,0283 kWh/ m2 por dia 
(CRESESB, 2008) 
- Área: 1ha = 10.000 m2 
- Transformidade da energia solar: 1sej/J (ODUM, 1996). 
   
Energia solar:  área * insolação média * (1-albedo)  
Energia solar = 10.000 m2/ha * 5,0283 kWh/ m2 dia *(1-0,22) * (365 dias/2 ciclos) * 3,6E+06 
J/kWh 
Energia solar = 2,58E+13 J/ha ciclo 
Emergia da energia solar = (Energia solar) * (transformidade da energia solar) 
Emergia da energia solar = (2,58E+13 J/ha ciclo) * (1sej/J) 
Emergia da energia solar = 2,58E+13 sej/ha ciclo 
 

2) Cálculo para energia cinética do vento 
 
Dados: 
- Densidade do ar: 1,23 kg/ m3 (ODUM, 1996) pg 264 
- Drag coeficient = 1,00 E-03 (CAVALETT, 2006) pg 219 
- Velocidade = 5 m/s (a 50 m de altura) (CRESESB, 2008) 
- Área 1 ha = 10.000 m2  
- Transformidade da energia cinética do vento: 2,52E+03sej/J (ODUM, 1996).  
 
Energia cinética do vento: (área) * (densidade do ar) * (drag coefficient) * (velocidade do 
vento)3 
Energia cinética do vento = 10.000 m2 * 1,23 kg/ m3 * 1,00E-03 * (5m/s)3 * 3,14E+07 s/ano  
Energia cinética do vento = 4,83E+10 J/ha ano * 0,5 = 2,415E+10 J/ha ciclo 
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Emergia da energia cinética do vento = (energia cinética do vento) * (transformidade da 
energia cinética do vento) *(fator de correção) 
Emergia da energia cinética do vento = (2,415E+10 J/ha ciclo) * (2,52E+03sej/J) *(1,68) 
Emergia da energia cinética do vento =1,02E+14sej/ ha ciclo 
 
Obs.: Considera-se o período de meio ano [(365 dias)/2] pois o ciclo de produção da milho, 
acontece aproximadamente, em média em metade de um ano, ou seja, 6 meses. Por isso 
multiplica-se por 0,5. 
 

3) Cálculo para energia  geopotencial da chuva 
 
Dados: 
-  Elevação média:  400 m 
-  Precipitação média para os meses de fevereiro a julho (ciclo do milho): 1.155,6mm 
-  Runoff (admite-se 1% da precipitação média): 1% de 1.155,6mm=11,556mm  1,1556E-
02 m/ciclo (JORNAL DO TEMPO, 2011). 
-  densidade = 1.000 kg/m3  
- área 1ha = 10.000 m2  
- aceleração da gravidade = 9,8 m/s2 
- Transformidade energia geopotencial da chuva: 1,76E+04sej/J (ODUM, 1996) 
 
Energia geopotencial da chuva= (elevação média)*(área) * (run off)* (densidade) * 
(aceleração da gravidade) (ODUM, 1996) 
Energia geopotencial da chuva = (400m) *  (10.000m2) * (1,1556E-02 m/ciclo) * (1.000 
kg/m3)*  (9,8 m/s2) 
Energia geopotencial da chuva = 4,53E+08 J/ha ciclo 
Emergia da energia geopotencial da chuva = (Energia geopotencial da chuva) * 
(transformidade da energia geopotencial da chuva) *(fator de correção) 
Emergia da energia geopotencial da chuva = (4,53E+08 J/ha ciclo) * (1,76E+04sej/J) *(1,68) 
Emergia da energia geopotencial da chuva = 1,34E+13sej/ ha ciclo 
 

4) Cálculo para energia química da chuva 
 
Dados: 
-  Precipitação média para o ciclo do milho (Fevereiro a Julho): 1.155,6 mm/ciclo ou 
1,1556m/ciclo (JORNAL DO TEMPO, 2011). 
-  Energia livre de Gibbs = 4,94J/g  4,94E6 J/m3 (ODUM, 1996)  
- Área 1 ha = 10.000 m2  
- Transformidade energia química da chuva: 3,06E+04sej/J (ODUM, 1996). 
 
 
Energia química da chuva = (10.000 m2 /ha)* (1,1556m/ano) * (4,94E+06 J/m3) 
Energia química da chuva = 5,71E+10J/ha ciclo 
Emergia da energia química da chuva = (Energia química da chuva) * (transformidade da 
energia química da chuva)*(fator de correção) 
Emergia da energia química da chuva = (5,71E+10J/ha ciclo) * (3,06E+04sej/J) *(1,68) 
Emergia da energia química da chuva = 2,93E+15 sej/ha ciclo 
 

5) Cálculo da erosão de solo  

Dados:  
- Taxa de erosão para milho com plantio direto= 0,3t/ha (PIMENTEL et al.,1995) 
- Porcentagem de matéria orgânica no solo = 2% para Cerrado 
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- Área = 1 ha  
- Energia orgânica contida por grama de terra = 5,4 kcal/g (ODUM, 1996) 
- Transformidade perda de solo: 7,38E+04sej/J (ODUM, 1996) p.310 
  
Perda líquida da matéria orgânica = (área) * (taxa de erosão)  
Perda líquida da matéria orgânica =  (1 ha) * (0,3E+06 g/ha ciclo)  
Perda líquida da matéria orgânica = 0,3E+06 g/ciclo 
 
Energia da perda líquida = (perda líquida)  *  (% matéria orgânica)  * (energia orgânica 
contida)  
Energia da perda líquida = (3,0E+05 g/ha ciclo) * (0,02)* (5,4kcal/g) * (4.186 Joule/kcal)   
Energia da perda líquida = 1,36E+08 J/ha ciclo   
 
Cálculo: 
Emergia = (energia da perda líquida) * (transformidade perda de solo) * (fator de correção) 
 
Emergia = (1,36E+08 J/ha ciclo) * (7,38E+04sej/J) * (1,68)  
Emergia = 1,68E+13 sej/ha ciclo 
 

6) Sementes de milho 
Dados:  
- Quantidade de sementes/ha = 13 kg (RICHETTI, 2007)  
- Quantidade de kJ em 100 g de sementes de milho = 578 kJ/100g (TACO, 2006) 
- Transformidade da semente milho: 1,82E+04J/ha (RÓTOLO et al., 2007) 
 
Cálculos:  
Para 1 ha = 5,78E+06 J/kg de semente de milho* 13kg  7,51E+7J/ha ciclo 
Emergia da semente milho = (quantidade de energia utilizada/ha ciclo) * (transformidade da 
semente milho)  
 
Emergia semente milho = 7,51E+07J/ha * 1.82E+04 sej/J  
Emergia semente milho =1,37E+12 sej/ha ciclo 
 

7) Mão-de-obra agrícola de Lucas do Rio Verde 

Mão-de-obra agrícola de Lucas do Rio Verde 
Cálculos para mão de obra para 1 ha de milho. Os cálculos da mão de obra foram 
realizados de acordo com a metodologia descrita por ULGIATI et al.(1994). 
 
A somatória de horas empregadas com mão de obra foi estimada por entrevista realizada 
por contato pessoal com engenheiro agrônomo da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio 
Verde, Diogo Molina. 
 
Somatória das horas empregadas com mão de obra (trabalhadores não qualificados, 
aplicadores de agroquímicos/tratoristas, engenheiro agrônomo e gerente) = 6,23h 

Energia = (dias de trabalho) * (energia do metabolismo humano) 
Mão de obra para milho = 6,23 horas/ ha ciclo 
Admitindo 8 horas de trabalho por dia. 
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Dias de trabalho = (6,23h/ha ciclo)/(8h/dia)  0,78 dia/ha ciclo 
Energia do metabolismo humano diário = 1,05E+07J/dia 
Energia = (0,78 dias/ha ciclo) * (1,05E+07J/dia) 
Energia = 8,18E+06J/ha ciclo  
Emergia = energia * transformidade 
Emergia = 8,18E+06J/ha ciclo * 7,53E+07 sej/J 
Emergia = 6,16E+14 sej/ ha ciclo 
 

Cálculo da transformidade da mão de obra brasileira 

Nota  Item Valor Unidade 
1 Emergia do estado do Mato Grosso, 20071 5,98E+23 sej/ano 
2 População do estado do Mato Grosso, 20072 3,00E+06 habitantes 
3 Emergia solar por pessoa por ano, 2007 1,99E+17 sej/ano/pessoa
4 Energia metabólica diária3 1,05E+07 J/dia/pessoa 
5 Energia no total de dias úteis por ano4 2,65E+09 J/ano/pessoa 
6 Transformidade solar do trabalho (item 3/ item 5) 7,52E+07 sej/J 
1: Contato pessoal com o doutorando em Engenharia de Produção da Unip, Fernando Jorge  Cutrim 
Demetrio em 17/06/11, valores obtidos nos cálculos da tese de doutorado. 
2: IBGE (2007a). 
3: ULGIATI et al. (1994).  
4: Em um ano, há 252 dias úteis. 
 

Máquinas e implementos agrícolas utilizado no sistema de produção de milho de 
Lucas do Rio Verde  

Cálculo das horas/máquina necessárias por máquina/implemento para realização de 
todas as atividades de campo para a produção de milho de segunda safra por hectare 
 
∑ N° de horas Trator 120 CV: 0,81 horas máquina 
∑ N° de horas Trator 90 CV: 1,14 horas máquina 
∑ N° de horas Terraceador Arrasto: 0,2 horas máquina 
∑ N° de horas Cultivador/adubador: 0,6 horas máquina 
∑ N° de horas Plantadeira/adubadeira: 0,55 horas máquina 
∑ N° de horas Pulverizador Barra 2000 litros: 0,27+ 0,27 h máq 0,54h máquina 
∑ N° de horas Tratamento de semente: 0,1 horas máquina 
∑ N° de horas Colhedora 120 hp - plataforma 4m: 0,7 horas máquina 
∑ N° de horas Carreta (transporte interno plantio): 0,06 h máquina 
 
Exemplo de cálculo conforme foi realizado na tabela 
Dados:  
- Emergia/unidade do plástico: 3,15E+09 sej/g (BURANAKARN, 1998) 
- Emergia/unidade da borracha: 4,30E+09 sej/g (ODUM e ODUM, 1993 apud 
ULGIATI et al., 1994) 
- Emergia/unidade do aço: 1,48E+09 sej/g (BURANAKARN, 1998) 
 
Emergia da máquina = [(emergia/unidade do plástico * 1,68 * massa do plástico) + 
(emergia/unidade da borracha * 1,68 * massa da borracha) + (emergia/unidade do aço * 1,68 
* massa do aço)] 
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 Emergia total da máquina = Emergia da máquina* (Nº total de horas máquina/ciclo/ vida útil) 
 
Fonte da Vida útil: CONAB (2006) e BRASIL (1998) - Instrução Normativa Secretaria da 
Receita Federal,162. 
 
Cálculos: 
a) Trator MF 290 120 cv 
Massa  total: 7,04E+06 gramas 
Massa plástico: 1,41E+06 gramas 
Massa aço: 5,63E+06 gramas 
Fonte dos componentes do Trator MF 290 120 cv:  
Home page do facricante do trator MF 290 Advanced Massey (Massey Ferguson). 
Especificações Técnicas. Disponível em:  
http://www.massey.com.br/portugues/especificacoes/espec_00000410.pdf 
Acessado em 16/10/08 
 
Emergia da máquina = [(3,15E+09 sej/g * 1,68 * 1,41E+06g) + (1,48E+09 sej/g * 1,68 * 
5,63E+06g)] 
Emergia da máquina = 2,15E+16sej/g 
 
Emergia total da máquina = (2,15E+16sej) * (0,81 h máq/ciclo ha/12.000h) 
Emergia total da máquina = 1,45E+12 sej/ha ciclo 
 
b) Trator MF 290 4X4 
Massa  total: 5,42E+06 gramas 
Massa plástico: 1,08E+06 gramas 
Massa aço: 4,34E+06 gramas 
Fonte dos componentes do Trator MF 290 120 cv:  
Home page do facricante do trator MF 290 Advanced Massey (Massey Ferguson). 
Especificações Técnicas. Disponível em:  
http://www.massey.com.br/portugues/especificacoes/espec_00000410.pdf 
Acessado em 16/10/08 
Emergia da máquina = [(3,15E+09 sej/g * 1,68 * 1,08E+06g) +  (1,48E+09 sej/g * 1,68 * 
4,34E+06g)] 
Emergia da máquina = 1,65E+16 sej 
 
Emergia total da máquina = (1,65E+16 sej)* (1,14 h máq /ciclo ha/12.000h) 
Emergia total da máquina = 1,57E+12 sej/ha ciclo 
 
c) Terraceador de Arrasto  
Massa  total: 1,39E+06 gramas 
Massa aço: 1,39E+06 gramas 
Fonte dos componentes do Terraceador de Arrasto Baldan: Homepage do fabricante do 
terraceador de Arrasto (Baldan). 
http://www.baldan.com.br/produtos.php?categoria=18&id=106 acessado em 05/10/08. 
 
Emergia da máquina = (1,48E+09 sej/g * 1,68 * 1,39E+06g) 
Emergia da máquina = 3,46E+15 sej 
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Emergia total da máquina = 3,46E+15 sej * (0,2 h máq/ciclo ha/2.500 h) 
Emergia total da máquina = 2,76E+11 sej/ha ciclo 
 
d) Cultivador/Adubador 
Massa  total: 9,12E+05 gramas 
Massa plástico: 3,65E+04 gramas 
Massa borracha: 5,47E+04 gramas 
Massa aço: 8,21E+05 gramas 
Fonte dos componentes do Cultivador/Adubador: Homepage do fabricante do 
cultivador/Adubador (Baldan). Produtos. Adubador de Cobertura com Discos Duplos - Mola 
Frontal. Disponível em:  http://www.baldan.com.br/produtos.php?categoria=9&id=377 
acessado em 16/10/08 
Emergia da máquina = [(3,15E+09 sej/g * 1,68 * 3,65E+04g) + (4,30E+09 sej/g * 1,68 * 
5,47E+04g) + (1,48E+09 sej/g * 1,68 * 8,21E+05g)] 
Emergia da máquina = 2,63E+15sej 
 

Emergia total da máquina = 2,63E+15sej * (0,6 h máq/ciclo ha/1.200h) 
Emergia total da máquina = 1,31E+12 sej/ha ciclo 
 
e) Plantaderia/Adubadeira Semeato PSM122 
Massa  total: 7,42E+06 gramas 
Massa plástico: 2,97E+05 gramas 
Massa borracha: 4,45E+05 gramas 
Massa aço: 6,68E+06 gramas 
Fonte dos componentes da Plantadeira/Adubadeira: Homepage da Plantadeira/Adubadeira 
Semeato PSM 122. Disponível em: 
http://www.semeato.com.br/site.php?acao=propriedades&menu=maquina&codMaquina=41#
maquinaDetalhe em 16/10/08 

Emergia da máquina = [(3,15E+09 sej/g * 1,68 * 2,97E+05g) + (4,30E+09 sej/g * 1,68 * 
4,45E+05g) + (1,48E+09 sej/g * 1,68 * 6,68E+06g)] 
Emergia da máquina = 2,14E+16 sej 
 

Emergia total da máquina = 2,14E+16 sej * (0,55 h máq/ciclo ha/1.200 h) 
Emergia total da máquina =9,80E+12 sej/ha ciclo 
 
f) Pulverizador em barra 2.000 litros – 18 metros Advanced  
Massa  total: 1,83E+06 gramas 
Massa plástico: 1,40E+05 gramas 
Massa borracha: 1,80E+05 gramas 
Massa aço: 1,51E+06 gramas 
Fonte dos componentes do Pulverizador em barra 2.000 litros – 18 metros Advanced. 
Homepage do fabricante do pulverizador em barra Advance 2000. Disponível em:   
http://www.jacto.com.br/default.asp?p=advance‐2000‐am18#  Acessado em 16/10/08. 

Emergia da máquina = [(3,15E+09 sej/g * 1,68 * 1,40E+05g) + (4,30E+09 sej/g * 1,68 * 
1,80E+05g) + (1,48E+09 sej/g * 1,68 * 1,51E+06g)] 
Emergia da máquina = 5,80E+15 sej 
 

Emergia total da máquina = 5,80E+15 sej * (0,54 h máq /ciclo ha/2.000 h) 



175 

 

Emergia total da máquina = 1,56E+12 sej/ha ciclo 
 
g) Máquina de tratar sementes Grasmec (MTS 60)   
Massa  total: 1,33E+05 gramas 
Massa plástico: 2,50E+04 gramas 
Massa borracha: 2,00E+03 gramas  
Massa aço: 1,06E+05 gramas 
Fonte dos componentes da Máquina tratar semente - Grasmec (MTS 60). Homepage do 
fabricante da Grasmec. Disponível em: http://www.viarural.com.uy/agricultura/maquinaria-
agricola/grazmec/default.htm  
Acessado em 17/10/08. 
Emergia da máquina = [(3,15E+09 sej/g * 1,68 * 2,50E+04g) + (4,30E+09 sej/g * 1,68 * 
2,00E+03g) + (1,48E+09 sej/g * 1,68 * 1,06E+05g)] 
Emergia da máquina = 4,10E+14 sej 
 

Emergia total da máquina = 4,10E+14 sej * (0,10 h máq/ciclo ha/2.500 h) 
Emergia total da máquina = 1,64E+10 sej/ ha ciclo 
 
h) Colhedora de milho   
Massa  total: 1,42E+07 gramas 
Massa plástico: 2,83E+06 gramas 
Massa aço: 1,13E+07 gramas 
Fonte dos componentes da Colhedora de milho. Homepage do fabricante da colhedora de 
milho MF9790 ATR (Massey Ferguson). Especificações. Disponível em:   
http://www.massey.com.br/portugues/especificacoes/espec_00000421.pdf acessado em 
05/10/08. 

Emergia da máquina = [(3,15E+09 sej/g * 1,68 * 2,83E+06g) + (1,48E+09 sej/g * 1,68 * 
1,13E+07g)] 
Emergia da máquina = 4,31E+16 sej 
 

Emergia total da máquina = 4,31E+16 sej * (0,7 h máq/ciclo ha/5.000 h) 
Emergia total da máquina = 6,04E+12sej/ha ciclo 
 
i) Carreta tanque   
Massa  total: 9,60E+05 gramas 
Massa aço: 9,60E+05 gramas 
Fonte dos componentes da carreta tanque: Homepage do fabricante da carreta tanque. 
Disponível em: http://www.sollusagricola.com.br/ acessado em 05/11/08. 
Emergia da máquina = (1,48E+09 sej/g * 1,68 * 9,60E+05g) 
Emergia da máquina = 2,39E+15sej 
 

Emergia total da máquina = 2,39E+15sej * (0,06 h máq/ciclo ha/5.000 h) 
Emergia total da máquina = 2,86E+10 sej /ha ciclo 
 
Emergia das máquinas e implementos agrícolas = 2,21E+13sej/ha ciclo 
 

8) Plásticos (dos equipamentos e máquinas agrícolas) 
Somatória das massas dos plásticos (em gramas) = 7,88E+02 g 
Emergia plásticos = (massa do plástico utilizado) * (transformidade do plástico) 
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Emergia plásticos = 4,17E+12 sej/ha ciclo 
 

9) Borracha (dos equipamentos e máquinas agrícolas) 
Somatória das massas da borracha (em gramas) = 2,80E+02 g 
Emergia borracha = (massa da borracha utilizada) * (transformidade da borracha) 
Emergia borracha = 2,02E+12 sej/ha ciclo 
 
 

10) Aço (dos equipamentos e máquinas agrícolas) 
Somatória das massas do aço (em gramas) = 6,39E+03 g 
Emergia aço = (massa do aço utilizado) * (transformidade do aço) 
Emergia aço = 1,59E+13 sej/ha ciclo 
 
Insumos agrícolas utilizado no sistema de produção de milho de Lucas do Rio Verde 
(cálculos realizados para 1 hectare) 

11) Pesticidas 
 
11a) Pesticidas para tratamento de sementes  
 
11a1) Cruiser 350 FS (Syngenta) - inseticida para tratamento de sementes 
Dose recomendada: 500 ml/100 kg de sementes de milho, portanto para 13kg de sementes 
são usados 65ml de Cruiser 
Nome do ingrediente ativo e concentração: Tiametoxam: 350,00 g/L  
Fonte da especificação do produto: http://www.syngenta.com.br/website/produtos-e-
marcas/protecao-de-cultivos/produtos/produto/especificacoes-
tecnicas.aspx?IdProduto=2237 em 19/11/09. 
 
Cálculo: 350 g de Tiametoxam/l * 0,065 l/ha = 27,75g de Tiametoxam/ha 
 
11a2) Standak (tratamento de sementes) 
Nome do produto comercial: Standak (Basf) – tratamento de semente antes do plantio  
Dose recomendada: 50 ml/ha ou 50 ml para a quantidade de kg de sementes de milho para 
1 ha, portanto para 13kg de sementes são usados 50ml de Standak 
Nome do ingrediente ativo e concentração:  Fipromil: 250 g/L 
Quantidade utilizada por hectare: 0,05L/ha 
Fonte da especificação do produto: 
http://www.agro.basf.com.br/UI/Produtos.aspx?CodProduto=56&CodTipoProduto=1 em 
09/09/09. 
 
Cálculo: 250g de Fipronil * 0,05L/ha de Standak = 12,5g de Fipronil/ha 
 
Pesticida tratamento de sementes: 27,75g+12,5g = 35,25g 

 
11b) Herbicidas 
 
11b1) Glifosato 
Nome do produto comercial: Zapp QI (Syngenta) 
Nome do ingrediente ativo e concentração: Glifosato – 620g/L 
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Quantidade utilizada por hectare: 1,5L/ha 
Fonte da especificação do produto: http://www.syngenta.com.br/website/produtos-e-
marcas/protecao-de-cultivos/produtos/produto/especificacoes-
tecnicas.aspx?ShowLink=0&IdProduto=68 em 09/09/09. 
 
Cálculo: 620g de glifosato * 1,5 l/ha de Zapp = 930 g de glifosato/ha 
 
11b2) 2,4D 
Nome do produto comercial: Tordon (Dow) 
Nome do ingrediente ativo e concentração: Sal trietanolamina do ácido 4-amino 3,5,6 
Tricloropicolínico: 103 g/L e Sal Trietanolamina do ácido 2,4-Diclorofenoxiacético (2,4-D, sal 
trietanolamina: 406 g/L 
Quantidade utilizada por hectare: 0,50L/ha 
Fonte da especificação do produto: 
http://www.dowagro.com/PublishedLiterature/dh_0037/0901b80380037404.pdf?filepath=br/p
dfs/noreg/013-00012.pdf&fromPage=GetDoc em 09/09/09. 

 
Cálculo: 509g de 2,4D * 0,50L/ha = 254,5 g de 2,4D/ha  
 
Herbicidas  total= 930g + 254,5g = 1184,5 g de princípios ativos de herbicidas  
 
11c) Inseticidas 

 
11c1) Lanate 
Nome do produto comercial: Lanate (Du Pont) 
Nome do ingrediente ativo e concentração: Methomyl: 215 g/L 
Quantidade utilizada por hectare: 0,6L/ha  
Fonte da especificação do produto: http://www.buschle.com.br/arquivos/Lannate%20BR.pdf 
em 30/10/09. 

 
Cálculo: 215g de methomyl * 0,6L/ha de Lanate = 129g de Methomyl/ha 

 
Total pesticidas = Total tratamento de sementes + total herbicidas + total inseticidas  
Total pesticidas = 35,25g + 1184,5 g +129g  1348,25 g de pesticidas/ha 
 
Cálculo: 
Dados: 
- Emergia/unidade de pesticidas: 1,48E+10 sej/g (BROWN & ARDING, 1991 apud BRANDT-
WILLIANS, 2002)  
 
- Emergia pesticida = Quantidade de pesticida por ha/ciclo * transformidade de pesticidas * 
fator de correção 
 
Emergia pesticida = 1348,25 g/ha ciclo * 1,68 * 1,48E+10 sej/g  
 
Emergia pesticida = 3,35E+13sej/ha ciclo 

 
Fertilizantes N-P-K (nitrogênio, fósforo e potássio) 04-14-08 
São utilizados 200 kg/ha, o que totaliza 8 kg de uréia, 28 kg/ha de P2O5 e 16 kg de K2O 
 

12) CH4N2O  (uréia) – Fonte de nitrogênio 
Dados: 
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- Quantidade utilizada por ha:  8.000 g/ha ciclo 
- Emergia/unidade da uréia: 6,62E+09sej/g (ODUM & ODUM, 1983 apud CUADRA, & 
RYDBERG, 2006).  
 
Cálculo: 
Emergia uréia = (Emergia/unidade) * (Quantidade/ha ciclo) * (fator de correção) 
Emergia uréia = 6,62E+09sej/g * 8E+03g/ha * 1,68 
Emergia uréia = 8,9E+13sej/ha ciclo 
 

13) K2O (Óxido de Potássio – fonte de potássio) 
Dados: 
- Quantidade utilizada por ha:  16.000 g/ha 
- Emergia/unidade de K : 1,74E+09 sej/g de K (ODUM, 1996) pg 310. 
- Massa atômica de K = 39,1  
- Massa atômica de O = 16 
 
Cálculo: 
Massa molar = (2 * 39,1) + 16 
Massa de K =  _16.000 * (2*39,1)_ 
                           (2*39,1) + (16) 
 
Emergia K2O = (Emergia/unidade do K) * (Quantidade utilizada por hectare) * (fator de 
correção) 
 
Emergia K2O = 1,33E+04 g de K/ha ciclo *  1,68  *  1,74E+09 sej/g de K     
Emergia K2O = 3,89E+13 sej/ha ciclo 
 
Total fertilizantes para milho (somatória N-P-K) = 8,9E+13sej/ha + 1,83E+14 sej/ha + 
3,89E+13 sej/ha 3,11E+14sej/ha ciclo 
 

14) P2O5 [Fosfato - (fonte de fósforo)] 
Dados: 
- Quantidade utilizada por ha:  28.000 g/ha ciclo 
- Emergia/unidade de  P2O5  : 3,9E+09 sej/g de Fosfato (ODUM, 1996)  

Emergia = 3,9E+09 sej/g de Fosfato *  1,68  * 28.000g/ha ciclo 

Emergia =1,83E+14 sej/ha ciclo 

15) Produto químico (Espalhante adesivo) 
Dados:  
- Emergia/nidade do produto químico:1,00E+09 sej/g (ODUM, 1996) 
Quantidade utilizada por hectare: 0,05 + 0,05 l/ha= 0,1 l/ha 
Composição: Nonil fenoxi poli (etilenoxi) etanol: 200 g/l 
 
Homepage do fabricante do espalhante adesivo (Agral). Especificações Técnicas. 
Disponível em: http://www.syngenta.com.br/website/produtos-e-marcas/protecao-de-
cultivos/produtos/produto/especificacoes-tecnicas.aspx?ShowLink=0&IdProduto=243  
acessado em 09/09/09. 
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Cálculo: (quantidade produto químico)*(transformidade)*(fator de correção) 
Cálculo: 200g/l de Agral * 0,1 l/ha ciclo= 20g/ha ciclo 

 
Emergia = 20 g/ha * 1,00E+09 sej/g *1,68 
Emergia = 3,36E+10 sej/ha ciclo 
 

16) Consumo de lubrificantes e diesel 
 
16a) Lubrificantes  
Dado: Total Horas máquina empregadas no cultivo de milho por hectare por ciclo: 4,7 
horas/ha ciclo [informação obtida pela somatória das horas descritas no item 8 (cálculo para 
máquinas e implementos)].  
Consumo Lubrificantes = 0,055 litros/h (CONAB 2006) 
 
Cálculo: 4,7 h/ha ciclo * 0,055 litros/h 0,2585L/ha ciclo 
 
16b) Diesel  
Fonte dos consumos de óleo disesel para tratores e colhedoras: ROMANELLI (2009).  
 
Número de horas empregadas com colhedora de milho: 0,60h/ha ciclo 
Número de horas empregadas com tratores: 1,95h/ha ciclo   
 
Cálculo de consumo de Diesel:  
Colhedora = 0,70h/ha ciclo * 15 l/h  10,5 l/ha ciclo 
Tratores = 1,95h/ha ciclo * 10 l/ha 19,5 l/ha ciclo 
 
Diesel + Lubrificantes = 30 l/ha + 0,26 l/ha  30,26 l/ha ciclo 
 
Óleo Diesel: 3,61E+07J/l 
Fonte: Homepage do fabricante de óleo diesel (Aalborg industries). Poder calorífico inferior. 
Óleo Diesel. http://www.aalborg-industries.com.br/downloads/poder-calorifico-inf.pdf 
acessado em 14/06/2011.  
Obs.: Para o poder calorífico do lubrificante foi utilizado o mesmo valor do diesel. 
Transformidade Diesel:  6,60E+04sej/J (ODUM, 1996). 
 
Cálculo:  
Emergia: (transformidade) * (energia específica) * (quantidade de diesel e lubrificante/ha) * 
(fator de correção) 
 
Emergia = (6,60E+04 sej/J) * (3,61E+07J/l) * (30,26 l/ha ciclo) * (1,68)   
Emergia = 1,21E+14sej/ha ciclo 
 
 
 
 
 
 
Anexo B - Memorial de cálculos dos insumos agrícolas utilizado no sistema de 
produção de soja de Lucas do Rio Verde (cálculos para 1 hectare) 
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Gleba Celeste (12.810°S, 55.488W) - Mato Grosso – 105,46 km 
 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Latitude (12N) 4.49 4.65 4.73 4.55 5.08 5.26 5.90 5.47 4.92 4.90 4.51 4.49

Mínimo: 4.49 Máximo: 5.90 Média: 4.91 Delta: 1.41    

  
Insolação de Lucas do Rio Verde obtida através das coordenadas do município de Gleba 
Celeste (105 km de Lucas do Rio Verde). Fonte: CRESESB, 2008. 
 
Latitude Lucas do Rio Verde: 12 38 69 S a 13 28 06 S 
Longitude Lucas do Rio Verde: 55 51 44 W a 56 38 56 W 
 

1) Cálculo para energia solar 
 
Dados:  
- Albedo: 22% (para gramíneas) (BICE, 2001) 
- Insolação média (calculada para os meses de setembro a fevereiro): 4,796 kWh/m2 por dia 
(CRESESB, 2008) 
- Área: 1ha = 10.000 m2 
- Transformidade da energia solar: 1sej/J (ODUM, 1996). 
  
Energia solar:  área * insolação média * (1-albedo)  
Energia solar = 10.000 m2/ha * 4,796 kWh/ m2 dia *(1-0,22) * (365 dias/2 ciclos) * 3,6E+06 
J/kWh 
Energia solar = 2,46E+13 J/ha ciclo 
Emergia da energia solar = (Energia solar) * (transformidade da energia solar) 
Emergia da energia solar = (2,46E+13 J/ha ciclo) * (1sej/J) 
Emergia da energia solar = 2,46E+13 sej/ha ciclo 
 
 

2) Cálculo para energia cinética do vento 
 
Dados: 
- Densidade do ar: 1,23 kg/ m3 (Fonte: ODUM 1996 pg 264) 
- Drag coeficient = 1,00 E-03 (Fonte: Cavalett 2006 pg 219) 
- Velocidade = 5 m/s (a 50 m de altura) (CRESESB, 2008) 
- Área 1 ha = 10.000 m2  
- Transformidade da energia cinética do vento: 2,52E+03sej/J (ODUM, 1996).  
  
Energia cinética do vento: (área) * (densidade do ar) * (drag coefficient) * (velocidade do 
vento)3 
Energia cinética do vento =  10.000 m2 * 1,23 kg/ m3 * 1,00 E-03 * (5m/s)3 * 3,14 E07 s/ano  
Energia cinética do vento = 4,83 E10 J/ha ano * 0,5 = 2,415E10 J/ha ciclo 
Emergia da energia cinética do vento = (Energia cinética do vento) * (transformidade da 
energia cinética do vento) *(fator de correção) 
Emergia da energia cinética do vento = (2,415E+10 J/ha ciclo) * (2,52E+03sej/J) *(1,68) 
Emergia da energia cinética do vento = 1,02E+14 sej/ha ciclo 
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 Obs: Considera-se o período de meio ano [(365 dias)/2] pois o ciclo de produção da milho, 
acontece aproximadamente, em média em metade de um ano, ou seja, 6 meses. Por isso 
multiplica-se por 0,5. 
 

3) Cálculo para energia  geopotencial da chuva 
 
Dados: 
-  Elevação média:  400 m 
-   Precipitação média para os meses de agosto a janeiro (ciclo da soja): 924 mm 
-  Runoff (admite-se 1% da precipitação média): 1% de 924mm = 9,24 
mm/ano 0,0094m/ciclo (Jornal do tempo, 2011). 
-  densidade = 1.000 kg/m3  
- Área 1ha = 10.000 m2  
- aceleração da gravidade = 9,8 m/s2 
- Transformidade energia geopotencial da chuva: 1,76E+04sej/J (ODUM, 1996) 
 
Energia geopotencial da chuva= (elevação média) * (área) * (run off)*  (densidade) * 
(aceleração da gravidade) (ODUM, 1996) 
Energia geopotencial da chuva = (400m) *  (10.000m2/ha) * (9,24E-03m/ano) * (1.000 
kg/m3)*  (9,8 m/s2) 
Energia geopotencial da chuva = 3,62E+08 J/ha ciclo 
Emergia da energia da chuva = (Energia geopotencial da chuva) * (transformidade da 
energia geopotencial da chuva ) *(fator de correção) 
Emergia da energia da chuva = (3,62E+08 J/ha ciclo) * (1,76E+04sej/J) *(1,68) 
Emergia da energia da chuva = 1,07E+13sej/ ha ciclo 
 
 

4) Cálculo para energia química da chuva 
 
Dados: 
-  Precipitação média: 924 mm/ciclo ou 0,924m/ciclo (Jornal do tempo, 2011). 
-  Energia livre de Gibbs = 4,94J/g  4,94E6 J/m3 (ODUM 1996 p.295)  
- Área 1 ha = 10.000 m2  
- Transformidade energia química da chuva: 3,06E+04sej/J (ODUM, 1996). 
  
Energia química da chuva = (10.000 m2/ha)* (0,924m/ano) * (4,94E+06 J/m3) 
Energia química da chuva = 4,56E+10J/ha ciclo 
Emergia Energia química da chuva = (Energia química da chuva) * (transformidade da 
energia química da chuva)*(fator de correção) 
Emergia da energia química da chuva = (4,56E+10J/ha ciclo) * (3,06E+04sej/J) *(1,68) 
Emergia da energia química da chuva =2,35E+15 sej/ha ciclo 
 
 

5) Erosão do solo  
Dados:  
- Taxa de erosão para milho com plantio direto= 0,02t/ha (PIMENTEL et al.,1995) 
- Porcentagem de matéria orgânica no solo = 2% para Cerrado 
- Área = 1 ha  
- Energia orgânica contida por grama de matéria orgânica = 5,4 kcal/g (ODUM, 1996) 
- Transformidade perda de solo: 7,38E+04sej/J (ODUM, 1996) p.310 

 
Perda líquida da matéria orgânica = (área) * (taxa de erosão)  
Perda líquida da matéria orgânica =  (1 ha) * (0,02E+06 g/ha ciclo)  
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Perda líquida da matéria orgânica = 0,02E+06 g/ciclo 
 
Energia da perda líquida = (perda líquida)  *  (% matéria orgânica)  * (energia orgânica 
contida)  
Energia da perda líquida = (2,0E+04g/ha ciclo) * (0,02)* (5,4kcal/g) * (4.186 Joule/kcal)   
Energia da perda líquida = 9,04E+06 J/ha ciclo   
 
Cálculo: 
Emergia = (energia da perda líquida) * (transformidade perda de solo) * (fator de correção) 
 
Emergia = (9,04E+06 J/ha ciclo)  * (7,38E+04sej/J) * (1,68)  
Emergia = 1,12E+12 sej/ha 
 

6) Palhada do milho (resíduos da cultura do milho que protegem o solo para o 
desenvolvimento da cultura de soja) 

Dados: 
- 
- Quantidade estimada de palhada de milho por hectare:  2.000 kg/ha (estimada pela 
EMBRAPA MILHO E SORGO, 2006). 
- Poder calorífico palhada de milho: 1,49E+04J/g (QUIRINO et al., 2005) 
- Transformidade da palhada do milho: 4,40 E+04sej/J (RÓTOLO et al., 2007). 
 
Cálculo: 
Emergia da palhada = (quantidade de palhada/ha ciclo) * (poder calorífico da palhada) * 
(transformidade da palhada) 
 
 
Emergia da palhada = (2.000.000g/ha ciclo) * (1,19E+04J/g) * (4,4E+04sej/J)  
Emergia da palhada = 1,32E+15 sej/ha ciclo 
 
 

7) Sementes de milheto 
Dados:  
- Quantidade de sementes/ha ciclo= 20 kg/ha ciclo 
- Quantidade de kcal em 1 kg de sementes de milheto = 3.410 kcal/kg (FURLAN et al., 
2003).  
 
Cálculos:  
1 caloria (cal) = 4,18 joules (J) 
3.410.000 cal  * 4,18 = 14.253.800 J/kg 
 
Para 1 ha = 14.253.800 J/kg * 20kg  285.076.000 J/ha 
 
Transformidade da semente de milheto: 1,13E+05 sej/J (COHEN et al., 2006). 
 
Emergia semente de milheto = 1,13E+05 sej/J * 285.076.000 J/ha ciclo 
Emergia semente de milheto =3,22E+13 sej/ha ciclo 
 
8) Sementes de soja 
Dados:  
- Quantidade utilizada por hectare ciclo: 40 kg = 40.000g/ha ciclo 
- Emergia/unidade da semente de soja: 9,23E+08 sej/g (PANZIERI et al., 2000) 
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Cálculos:  
Emergia semente de soja = 40.000 g/ha * 9,23E+08 sej/g  
Emergia semente de soja = 3,69E+13 sej/ha ciclo 
 
Total emergia sementes (milheto + soja) = 3,22E+13 sej/ha + 3,69E+13 
sej/ha 6,91E+13 sej/ha 
 

 
9) Mão-de-obra agrícola de Lucas do Rio Verde 

Cálculos para mão de obra para 1 ha de soja  
 
Os cálculos da mão de obra foram realizados de acordo com a metodologia descrita por 
ULGIATI et al., (1994) 

A somatória de horas empregadas com mão de obra foi estimada por entrevista realizada 
por contato pessoal com engenheiro agrônomo da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio 
Verde, Diogo Molina 
 
Somatória das horas empregadas com mão de obra (trabalhadores não qualificados, 
aplicadores de agroquímicos/tratoristas, engenheiro agrônomo e gerente) = 8,41h 

Energia = (dias de trabalho) * (energia do metabolismo humano) 
Mão de obra para milho = 8,41 horas/ ha ciclo 
Admitindo 8 horas de trabalho por dia. 
Dias de trabalho = (8,41h/ha ciclo)/(8h/dia)  1,05 dia/ha ciclo 
Energia do metabolismo humano diário = 1,05E+07J/dia 
Energia = (1,05 dias/ha ciclo) * (1,05E+07J/dia) 
Energia = 1,10E+07J/ha ciclo  
Emergia = energia * transformidade 
Emergia = 1,10E+07J/ha ciclo * 7,53E+07 sej/J 
Emergia = 8,31E+14 sej/ ha ciclo 
 

Cálculo da transformidade da mão de obra brasileira 

Nota  Item Valor Unidade 
1 Emergia do estado do Mato Grosso, 20071 5,98E+23 sej/ano 
2 População do estado do Mato Grosso, 20072 3,00E+06 habitantes 
3 Emergia solar por pessoa por ano, 2007 1,99E+17 sej/ano/pessoa
4 Energia metabólica diária3 1,05E+07 J/dia/pessoa 
5 Energia no total de dias úteis por ano4 2,65E+09 J/ano/pessoa 
6 Transformidade solar do trabalho (item 3/ item 5) 7,52E+07 sej/J 
1: Contato pessoal com o doutorando em Engenharia de Produção da Unip Fernando Jorge  Cutrim 
Demetrio em 17/06/11, valores obtidos nos cálculos da tese de doutorado. 
2: IBGE, 2007a. 
3: ULGIATI et al.(1994).  
4: Em um ano, há 252 dias úteis. 
 
Máquinas e implementos agrícolas utilizado no sistema de produção de soja de Lucas 
do Rio Verde  

Cálculo das horas/máquina necessárias por máquina/implemento para realização de 
todas as atividades de campo para a produção de soja por hectare 
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∑ N° de horas Trator 90 CV 4X2: 1,029 horas máquina/ha 
∑ N° de horas Trator 90 CV 4X4: 0,761 horas máquina/ha 
∑ N° de horas Grade: 0,05 horas máquina/ha 
∑ N° de horas Distribuidor calcário a lanço 7,5 t (Jam): 0,05 horas máquina/ha 
∑ N° de horas Abastecimento calcário - Conjunto completo concha 2.000kg (PAD2000 - 
STARA): 0,013 horas máquina/ha 
∑ N° de horas Plantadeira/Adubadeira Semeato PSM122: 0,06+0,33= 0,39 horas 
máquina/ha 
∑ N° de horas Incorporação do milheto - grade niveladora. 52discos e 22pol: 0,30 horas 
máquina/ha 
∑ N° de horas Distribuidor de calcário a lanço 7,5t Jam: 0,05 horas máquina/ha 
∑ N° de horas Máquina tratar semente - Grasmec (MTS 60): 0,016 horas máquina/ha 
∑ N° de horas Colheita mecânica - Colhedora TC 57 New Holland 170 cv - 19 pés: 0,33 
horas máquina/ha 
∑ N° de horas Carreta Tanque 10.000 litros: 0,094 horas máquina/ha 
∑ N° de horas Pulverizador Barra 2.000 litros: 0,75 horas máquina/ha 
∑ N° de horas Avião (aplicação aérea): 0,050 horas máquina/ha 
 
 
Dados:  
- Emergia/unidade do plástico: 3,15E+09 sej/g (BURANAKARN, 1998) 
- Emergia/unidade da borracha: 4,30E+09 sej/g (ODUM e ODUM, 1993 apud 
ULGIATI et al., 1994) 
- Emergia/unidade do aço: 1,48E+09 sej/g (BURANAKARN, 1998) 
- Emergia/unidade do vidro: 8,40E+08sej/g (BROWN & ARDING, 1991 apud 
LAGERBERG & BROWN, 1999) 
- Emergia/unidade do alumínio: 1,77E+10sej/g (LAGERBERG & BROWN, 1999). 
- Emergia/unidade da fibra de vidro: 3,00E+09 sej/g (ULGIATI & BROWN, 2002). 
 
Emergia da máquina = [(emergia/unidade do plástico * 1,68 * massa do plástico) + 
(emergia/unidade da borracha * 1,68 * massa da borracha) + (emergia/unidade do aço * 1,68 
* massa do aço)] 
 
 Emergia total da máquina = Emergia da máquina* (Nº total de horas máquina/ciclo/ vida útil) 
 
Fonte da Vida útil: CONAB (2006) e BRASIL (1998) - Instrução Normativa Secretaria da 
Receita Federal,162. 
 
Fonte das horas máquina por máquina ou implemento 
Fontes: Tabela Aprosoja, 2008. 
 
Cálculos 
a) Trator 90 CV 4X2:  
Massa total: 4,56E+06 gramas 
Massa plástico: 9,11E+05 gramas 
Massa aço: 3,64E+06 gramas 
Fonte dos componentes do Trator MF 290 120 cv:  
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Home page do facricante do trator MF 290 Advanced Massey (Massey Ferguson). 
Especificações Técnicas. Disponível em:  
http://www.massey.com.br/portugues/especificacoes/espec_00000410.pdf 
Acessado em 16/10/08 
 
Emergia da máquina = [(3,15E+09 sej/g * 1,68 * 9,11E+05g) + (1,48E+09 sej/g * 1,68 * 
3,64E+06g)] 
Emergia da máquina = 1,39E+16 sej 
 

Emergia total da máquina = (1,39E+16 sej) * (1,029h máq/ciclo ha/ 12.000h) 
Emergia total da máquina =  1,19E+12 sej/ha ciclo 
 
b) Trator 90 CV 4X4 
Massa  total: 5,42E+06 gramas 
Massa plástico: 1,08E+06 gramas 
Massa aço: 4,34E+06 gramas 
Fonte dos componentes do Trator MF 290 90 cv:  
Home page do facricante do trator MF 290 Advanced Massey (Massey Ferguson). 
Especificações Técnicas. Disponível em:  
http://www.massey.com.br/portugues/especificacoes/espec_00000410.pdf 
Acessado em 16/10/08 
 
Emergia da máquina = [(3,15E+09 sej/g * 1,68 * 1,08E+06g) + (1,48E+09 sej/g * 1,68 * 
4,34E+06g)] 
Emergia da máquina =  1,65E+16 sej 
 

Emergia total da máquina = (1,65E+16 sej) * (0,761 h máq/ciclo ha/12.000 h) 
Emergia total da máquina = 1,05E+12 sej/ha ciclo 
 
c) Abastecedor de calcário–conjunto completo concha 2.000kg (PAD2000- STARA) 
Massa  total: 9,20E+05 gramas 
Massa aço: 9,20E+05gramas 
Fonte dos componentes do abastecedor de calcário  

Plaina Agrícola Dianteira. PAD 2000 - Série Ouro 
http://www.stara.com.br/web/index.php?menu=products&category=195&id=25&language=pt  
Emergia da máquina = (1,48E+09 sej/g * 1,68 * 9,20E+05g) 
Emergia da máquina =  2,29E+15 sej 
 

Emergia total da máquina = (2,29E+15 sej) * (0,013 h máq/ciclo ha/5.000 h) 
Emergia total da máquina =   5,95E+09 sej/ha ciclo 
 
d) Plantadeira/Adubadeira Semeato PSM122 
Massa  total: 5,44E+06 gramas 
Massa plástico: 2,18E+05 gramas 
Massa borracha: 3,26E+05 gramas 
Massa aço: 4,90E+06 gramas 
Fonte dos componentes da Plantadeira/Adubadeira: Homepage da Plantadeira/Adubadeira 
Semeato PSM 122. Disponível em: 
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http://www.semeato.com.br/site.php?acao=propriedades&menu=maquina&codMaquina=41#
maquinaDetalhe em 16/10/08 

Emergia da máquina = [(3,15E+09 sej/g * 1,68 * 2,18E+05g) + (4,30E+09sej/g * 1,68 * 
3,26E+05g) + (1,48E+09 sej/g * 1,68 * 4,90E+06g)] 
Emergia da máquina = 1,57E+15sej 
 

Emergia total da máquina = (1,57E+15 sej) * (0,39 h máq/ciclo/1.200 h) 
Emergia total da máquina = 50,10E+12 sej/ha ciclo 
 
e) Grade Niveladora 
Massa  total: 1,91E+06 gramas 
Massa borracha: 1,00E+04 gramas 
Massa aço: 1,90E+06 gramas 
Fonte dos componentes da Grade: Homepage do fabricante da grade (Marchesan). GNFM - 
Grade Niveladora Flutuante Mecânica. Disponível em: 
http://www.marchesan.com.br/produtos/produto.asp?idproduto=35#Especificacoes acessado 
em 14/09/09. 

Emergia da máquina = [(4,30E+09sej/g * 1,68 * 1,00E+04g) + (1,48E+09 sej/g * 1,68 * 
1,90E+06g)] 
Emergia da máquina =  4,78E+15 sej 
 

Emergia total da máquina = (4,78E+15 sej) * (0,30 h máq/ciclo ha/12.000 h) 
Emergia total da máquina =  1,19E+11 sej/ha ciclo 
 
f) Distribuidor de calcário a lanço 7,5t Jam 
Massa  total: 3,15E+05 gramas 
Massa plástico: 1,50E+04 gramas 
Massa borracha: 2,00E+03 gramas 
Massa aço: 2,98E+05 gramas 
Fonte dos componentes do distribuidor de calcário. Homepage do fabricante do distribuidor 
de calcário. Disponível em: 
http://www.marchesan.com.br/produtos/produto.asp?idproduto=274#Especificacoes acessado 
em 14/09/09 

Emergia da máquina = [(3,15E+09 sej/g * 1,68 * 1,50E+04g) + (4,30E+09sej/g * 1,68 * 
2,00E+03g) + (1,48E+09 sej/g * 1,68 * 2,98E+05g)] 
Emergia da máquina =   1,50E+10 sej 
 

Emergia total da máquina = (1,50E+10sej) * (0,05 h máq/ciclo ha/2.000 h) 
Emergia total da máquina =   2,09E+10sej/ha ciclo 
 
g) Máquina de tratar sementes Grasmec (MTS 60)  
Massa  total: 1,33E+05 gramas 
Massa plástico: 2,50E+04 gramas 
Massa borracha: 2,00E+03 gramas 
Massa aço: 1,06E+05 gramas 
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Fonte dos componentes da Máquina tratar semente - Grasmec (MTS 60) Homepage do 
fabricante da Grasmec. Disponível em: http://www.viarural.com.uy/agricultura/maquinaria-
agricola/grazmec/default.htm  
Acessado em 17/10/08. 
 
Emergia da máquina = [(3,15E+15 sej/g * 1,68 * 2,50E+04g) + (4,30E+09sej/g * 1,68 * 
2,00E+03g) + (1,48E+09 sej/g * 1,68 * 1,06E+05g)] 
Emergia da máquina =  4,10E+14 sej 
 

Emergia total da máquina = (4,10E+14 sej) * (0,016 h máq/ciclo ha/2.500 h) 
Emergia total da máquina =   2,63E+09 sej/ha ciclo 
 
h) Colhedora de soja   
Massa  total: 1,37E+07 gramas 
Massa plástico: 2,69E+06 gramas 
Massa aço: 1,07E+07 gramas 
Fonte dos componentes da colhedora de soja. Homepage do fabricante da colhedora de 
soja MF9790 ATR (Massey Ferguson). Especificações. Disponível em:   
http://www.massey.com.br/portugues/especificacoes/espec_00000421.pdf acessado em 
05/10/08. 

Emergia da máquina = [(3,09E+15 sej/g * 1,68 * 2,69E+06g) + (1,48E+09 sej/g * 1,68 * 
1,07E+07g)] 
Emergia da máquina =  4,09E+16 sej 
 

Emergia total da máquina = (4,09E+16 sej) * (0,33h máq/ciclo ha/ 5.000h) 
Emergia total da máquina =   2,70E+12 sej/ha ciclo 
 
 
i) Carreta tanque  10.000 litros 
Massa  total: 9,60E+05 gramas 
Massa aço: 9,60E+05 gramas 
Fonte dos componentes da carreta tanque: Homepage do fabricante da carreta tanque. 
Disponível em:  http://www.sollusagricola.com.br/ acessado em 05/11/08 
Emergia da máquina = (1,48E+09 sej/g * 1,68 * 9,60E+05 g) 
Emergia da máquina =  2,39E+15 sej 
 

Emergia total da máquina = (2,39E+15 sej) * (0,094 h máq/ciclo ha/5.000 h) 
Emergia total da máquina =  4,49E+10 sej/ha ciclo 
 
j) Pulverizador em barra 2.000 litros – 18 metros Advanced  
Massa  total: 1,83E+06 gramas 
Massa plástico: 1,40E+05 gramas 
Massa borracha: 1,80E+05 gramas 
Massa aço: 1,51E+06 gramas 
Fonte dos componentes do Pulverizador em barra 2.000 litros – 18 metros Advanced. 
Homepage do fabricante do pulverizador em barra Advance 2000. Disponível em:   
http://www.jacto.com.br/default.asp?p=advance‐2000‐am18#  Acessado em 16/10/08. 
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Emergia da máquina = [(3,15E+09 sej/g * 1,68 * 1,40E+05g) + (4,30E+09sej/g * 1,68 * 
1,80E+05g) + (1,48E+09 sej/g * 1,68 * 1,51E+06g)] 
Emergia da máquina =  5,80E+15 sej 
 

Emergia total da máquina = (5,80E+15 sej) * (0,75h máq/ciclo ha/ 2.000h) 
Emergia total da máquina =   2,17E+12 sej/ha ciclo 
 
k) Avião agrícola 
Massa  total: 1,00E+06 gramas 
Massa plástico: 1,00E+03 gramas 
Massa borracha: 2,00E+04 gramas 
Massa aço: 5,08E+05 gramas 
Massa vidro: 1,00E+03 gramas 
Massa alumínio: 4,00E+05 gramas 
Massa fibra de vidro: 7,00E+04 gramas 
 
Fonte dos componentes do avião agrícola: . Homepage do fabricante do avião agrícola 
Neiva. Dados técnicos. Características principais. Disponível em: 
http://www.aeroneiva.com.br/site/content/produtos/produtos_ipanema_dados.asp acessado 
em 14/09/09 
 
Emergia da máquina = [(3,15E+15 sej/g * 1,68 * massa do plástico) + (4,30E+09sej/g * 1,68 
* massa da borracha) + (1,48E+09 sej/g * 1,68 * massa do aço)] (8,40E+08sej/g * 1,68 * 
1,00E+03g) +(1,77E+10sej/g * 1,68 * 4,00E+05g) +(3,00E+09 sej/g sej/g *  7,00E+04g)] 
Emergia da máquina = 1,37E+16 sej 
 

Emergia total da máquina = (1,37E+16 sej) * (0,05 h máq/ciclo ha/12.000 h) 
Emergia total da máquina = 5,89E+09 sej/ha ciclo 
 
Emergia das máquinas e implementos agrícolas = 1,24E+13sej/ha ciclo 
 

10) Plásticos (dos equipamentos e máquinas agrícolas) 
Somatória das massas dos plásticos (em gramas) = 4,48E+02 g 
Emergia plásticos = (massa do plástico utilizado) * (transformidade do plástico) 
Emergia plásticos = 2,37E+12 sej/ha ciclo 
 

11) Borracha (dos equipamentos e máquinas agrícolas) 
Somatória das massas da borracha (em gramas) = 1,75E+02 g 
Emergia borracha = (massa da borracha utilizada) * (transformidade da borracha) 
Emergia borracha = 1,26E+12 sej/ha ciclo 
 

12) Aço (dos equipamentos e máquinas agrícolas) 
Somatória das massas do aço (em gramas) = 3,53E+03 g 
Emergia aço = (massa do aço utilizado) * (transformidade do aço) 
Emergia aço = 8,78E+12 sej/ha ciclo 
 

13) Vidro (dos equipamentos e máquinas agrícolas) 
Somatória das massas do aço (em gramas) = 2,48E-06 g 
Emergia vidro = (massa do vidro utilizado) * (transformidade do vidro) 
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Emergia vidro = 3,50E+13 sej/ha ciclo 
 

14) Alumínio (dos equipamentos e máquinas agrícolas) 
Somatória das massas do alumínio (em gramas) = 2,48E-06 g 
Emergia alumínio = (massa do alumínio utilizado) * (transformidade do alumínio) 
Emergia alumínio = 7,38E+04 sej/ha ciclo 
 

15) Fibra de vidro (dos equipamentos e máquinas agrícolas) 
Somatória das massas da fibra de vidro (em gramas) = 4,21E-07 g 
Emergia fibra de vidro = (massa da fibra de vidro utilizada) * (transformidade da fibra de 
vidro) 
Emergia fibra de vidro = 1,29E+04 sej/ha ciclo 
 

16) Pesticidas 
 

16a) Herbicidas 
 
16a1) Glifosato 
Nome do produto comercial: Zapp QI (Syngenta) 
Nome do ingrediente ativo e concentração: Glifosato: 620g/l 
Quantidade utilizada por hectare: 3,7 l/ha 
Fonte da especificação do produto: http://www.syngenta.com.br/website/produtos-e-
marcas/protecao-de-cultivos/produtos/produto/especificacoes-
tecnicas.aspx?ShowLink=0&IdProduto=68 em 09/09/09. 

 
Cálculo: 620g de Glifosato * 3,7 l/ha de Zapp = 2.294 g de Glifosato/ha 
 
16a2) 2,4D 
Nome do produto comercial: Tordon (Dow) 
Nome do ingrediente ativo e concentração: Sal trietanolamina do ácido 4-amino 3,5,6 
Tricloropicolínico: 103 g/l e Sal Trietanolamina do ácido 2,4-Diclorofenoxiacético (2,4-D, sal 
trietanolamina: 406 g/l 
Quantidade utilizada por hectare: 0,30 l/ha 
Fonte da especificação do produto: 
http://www.dowagro.com/PublishedLiterature/dh_0037/0901b80380037404.pdf?filepath=br/p
dfs/noreg/013-00012.pdf&fromPage=GetDoc em 09/09/09. 
 
Cálculo: 509g de 2,4D * 0,30 l/ha = 152,7 g de 2,4D/ha  
 
16a3) Classic 
Nome do produto comercial: Classic (Du pont) 
Nome do ingrediente ativo e concentração: Clorimuron Etílico: 250 g/kg 
Quantidade utilizada por hectare: 0,045kg/ha 
Fonte da especificação do produto: 
http://www.dupontagricola.com.br/upload/produto/rotuloClassic300g.pdf em 09/09/09. 
 
Cálculo: 250g/kg de Classic * 0,045 kg/ha = 11,25 kg/ha   
 
16a4) Cobra 
Nome do produto comercial: Cobra (Bayer) 
Nome do ingrediente ativo e concentração: Lactofem: 240 g/l  
Quantidade utilizada por hectare: 0,4l/ha 
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Fonte da especificação do produto: 
http://www.bayercropscience.com.br/site/nossosprodutos/protecaodecultivosebiotecnologia/
DetalheDoProduto.fss?Produto=61 em 09/09/09. 
 
Cálculo: 240g/l de Lactofem * 0,4 l/ha de cobra = 96 g de Lactofem/ha 
 
16a5) Verdict 
Nome do produto comercial: Verdict (Dow) 
Nome do ingrediente ativo e concentração: Haloxifope-r éster metílico:124,7g/l  
Quantidade utilizada por hectare: 0,333 l/ha 
Fonte da especificação do produto: 
http://www.dowagro.com/PublishedLiterature/dh_0037/0901b803800373fa.pdf?filepath=br/pd
fs/noreg/013-00008.pdf&fromPage=GetDoc  em 09/09/09 
 
Cálculo: 124,7g/l de Haloxifope-r éster metílico * 0,333 l/ha de Verdict = 41,52g de 
Haloxifope-r éster metílico/ha 
 
16a6) Reglone 
Nome do produto comercial: Reglone (Syngenta) 
Nome do ingrediente ativo e concentração: Diquate 200 g/l 
Quantidade utilizada por hectare: 1l/ha 
Fonte da especificação do produto: http://www.syngenta.com.br/website/produtos-e-
marcas/protecao-de-cultivos/produtos/produto/especificacoes-tecnicas.aspx?IdProduto=233 
em 09/09/09. 
 
Cálculo: 200g de Diquate/l * 1 l/ha de Reglone = 200 g de Diquate/ha 
 
HERBICIDAS total= 2.294g + 152,7g +11,25 + 96g + 41,52g + 200g = 2.795,47 g de 
princípios ativos  
 
16b) Inseticidas 
 
16b1) Permetrina 384 
Nome do produto comercial: Talcord (Basf) 
Nome do ingrediente ativo e concentração: Permetrina: 250 g/l  
Quantidade utilizada por hectare: 0,05L/ha + 0,05L/ha = 0,1l/ha  
Fonte da especificação do produto:  
http://www.agro.basf.com.br/UI/_pdf/FISPQ/FASTAC_SC.pdf em 09/09/09. 
 
Cálculo: 250g/l de Permetrina * 0,1l/ha de Talcord = 25g de Permetrina/ha 
 
16b2) Nomolt 
Nome do produto comercial: Nomolt (Basf) 
Nome do ingrediente ativo e concentração: Teflubenzuron: 150 g/l   
Quantidade utilizada por hectare: 0,06 l/ha + 0,06 l/ha = 0,12L/ha (motivo da soma, são 2 
aplicações)  
Fonte da especificação do produto: 
http://www.agro.basf.com.br/UI/Produtos.aspx?CodProduto=39&CodTipoProduto=1 em 
09/09/09. 
 
Cálculo: 150g/l de Teflubenzuron * 0,12 l/ha de Nomolt = 18g de Teflubenzuron/ha 
 
16b3) Standak 
Nome do produto comercial: Standak (Basf) – tratamento de semente antes do plantio 
Nome do ingrediente ativo e concentração:  Fipromil: 250 g/l 
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Quantidade utilizada por hectare: 0,06 l/ha 
Fonte da especificação do produto: 
http://www.agro.basf.com.br/UI/Produtos.aspx?CodProduto=56&CodTipoProduto=1 em 
09/09/09. 
 
Cálculo: 250g de Fipronil/l * 0,06l/ha de Standak = 15g de Fipronil/ha 
 
16b4) Acetafo 
Nome do produto comercial: Orthene (Arysta) 
Nome do ingrediente ativo e concentração: Acefato: 750 g/kg. 
Quantidade utilizada por hectare: 0,5kg/ha 
Fonte da especificação do produto: 
http://www.arystalifescience.com.br/globalsite/Default.aspx?tabid=86&produtoid=80 em 
09/09/09. 
 
Cálculo: 750g de Acetato/kg * 0,5kg/ha de Orthene = 375g de Acetato/ha 
 
16b5) Metamidofos 
Nome do produto comercial: Tamaron (Bayer) 
Nome do ingrediente ativo e concentração: Metamidofós: 600 g/l  
Quantidade utilizada por hectare: 0,8l/ha 
Fonte da especificação do produto: 
http://www.bayercropscience.com.br/site/nossosprodutos/protecaodecultivosebiotecnologia/
DetalheDoProduto.fss?Produto=56 em 09/09/09. 
 
Cálculo: 600g de Metamindofós/l * 0,8l/ha de Tamaron = 480 g de Metamidofós/ha 
 
Inseticida = 25g+18g+ 15g + 375g + 480g = 913 g de principio ativo de fungicidas 
 
16c) Fungicidas 
 
16c1) Derosal Plus 
Nome do produto comercial: Derosal Plus (Bayer) – tratamento de semente antes do plantio 
Nome do ingrediente ativo e concentração:Carbendazim: 150 g/l e Tiram: 350 g/l  
Quantidade utilizada por hectare: 0,08l/ha 
Fonte da especificação do produto:  
http://www.bayercropscience.com.br/site/nossosprodutos/protecaodecultivosebiotecnologia/
DetalheDoProduto.fss?Produto=64 em 09/09/09. 
 
Cálculo: 500g/l de ingrediente ativo* 0,08 l Derosal/ha = 40g de ingrediente ativo /ha 
 
16c2) Priori Xtra 
Nome do produto comercial: Priori Xtra (Syngenta) 
Nome do ingrediente ativo e concentração: Azoxistrobina: 200,00 g/l e 
Ciproconazol: 80,00 g/l 
Quantidade utilizada por hectare: 0,3 l/ha 
Fonte da especificação do produto: http://www.syngenta.com.br/website/produtos-e-
marcas/protecao-de-cultivos/produtos/produto/especificacoes-
tecnicas.aspx?IdProduto=2129 em 09/09/09. 
 
Cálculo: 280g/l de ingrediente ativo * 0,3 l Priori Xtra/ha = 84g de princípio ativo /ha 
 
16c3) Folicur 
Nome do produto comercial: Folicur (Bayer) 
Nome do ingrediente ativo e concentração: Tebuconazole: 200 g/l  
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Quantidade utilizada por hectare: 0,5 l/ha 
Fonte da especificação do produto:  
http://www.bayercropscience.com.br/site/nossosprodutos/protecaodecultivosebiotecnologia/
DetalheDoProduto.fss?Produto=75  em 09/09/09. 
 
Cálculo: 200g de Tebuconazole/l * 0,5l Folicur/ha de = 100g de Tebuconazole /ha 
 
Fungicida total = 40g + 84g + 100g = 224g de principio ativo de fungicidas 
 
TOTAL PESTICIDAS = TOTAL HERBICIDAS + TOTAL INSETICIDAS + TOTAL 
FUNGICIDAS  
 
TOTAL PESTICIDAS = = 2.795,47g+ 913 g + 224 g 
 
TOTAL PESTICIDAS = 3932,47 gramas de princípios ativos de pesticidas/ha 
 
Dados: 
- Emergia/unidade: 1,48E+10 sej/g (BROWN & ARDING, 1991 apud BRANDT-WILLIANS, 
2002) 
 
Cálculo para determinação de emergia pesticidas. 
 
Emergia pesticida = (Quantidade de pesticida por ha/ciclo) * (Emergia/unidade) * (fator de 
correção) 
 
Emergia pesticida = (3932,27 g/ha ciclo) * (1,68) * (1,48E+10 sej/g)  
Emergia pesticida = 9,78E+13 sej/ha ciclo 
 

17) Calcário  
Dados: 
- Emergia/unidade: 1,00E+09 sej/g (ODUM, 1996). 
- Quantidade utilizada por hectare: 375 kg/ha 375.000 g/ha ciclo 
 
Cálculos:  
Emergia = (emergia/unidade) * (fator de correção) * (quantidade/hectare ciclo) 
Emergia = (1,00E+09 sej/g * (1,68) * (375.000g/ha ciclo)   
Emergia = 6,30E+14 sej/ha ciclo 

 
Obs.: Como calcário é aplicado a cada 2 anos, os valores já foram ajustados. 

 
 Fertilizante 00-18-18 
 Quantidade utilizada por hectare: 500 kg/ha, o que totaliza 90 kg/ha de P2O5 e 90 kg de K2O 
 

18) P2O5   
Dados: 
- Quantidade utilizada por ha: 90.000 g/ha 
- Transformidade P2O5: 3,9E+09 sej/g de Fosfato (ODUM, 1996) pg 124 
 
Emergia = 3,9E+09 sej/g de Fosfato * 1,68 * 90.000g/ha  5,9E+14sej/ha 
 

19) K2O  
Dados: 
- Quantidade utilizada por ha: 90.000 g/ha 
- Transformidade K: 1,74E+09 sej/g de K (ODUM, 1996) pg 310 
- Massa atômica de K = 39,1  
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- Massa atômica de O = 16 
 
Cálculo: 
Massa molar = (2 * 39,1) + 16 
Massa de K =  _90.000 * (2*39,1)_ 
                           (2*39,1) + (16) 
Cálculo: 
Emergia K2O = (Emergia/unidade do K) * (Quantidade utilizada por hectare) * (fator de 
correção) 
 
Emergia K2O = 7,47E+04 g de K/ha * 1,68 * 1,74E+09 sej/g de K  
Emergia K2O = 2,18E+14 sej/ha ciclo 

 
20) Rocha hidrotermal 
a) Fertilizantes CoMo 10% e 1% 

 
a1) Cobalto 

Dados: 
- Quantidade utilizada por hectare: 0,12 l/ha ciclo  120 ml/ha 
120 ml de fertilizante  

 
Concentração de cobalto no fertilizante= 13,9 g Cobalto/ litro de fertilizante 
Obs: A concentração de cobalto no fertilizante  foi obtida no site do fabricante – Biosoja.  

 
Portanto nos 120 ml/ha ciclo utilizados há 1,67 g de Cobalto 

 
Concentração de Cobalto no minério é de 0,35% (U.S. Geological Survey Minerals 
Yearbook,  2008) 

 
Emergia/unidade da rocha hidrotermal = 2E+09sej/g (ODUM, 1996) 

 
Emergia = (Emergia da rocha hidrotermal) * (concentração de Cobalto no minério) * 
(quantidade de cobalto/ha) * (fator de correção) 
 
Emergia = (2E+09sej/g de rocha hidrotermal) * (100g de rocha/0,35 g de Cobalto) * (1,67 g 
de Cobalto/ha) * (1,68) 
Emergia = 1,6E+12 sej/ha ciclo 
 
A2) Molibdênio 
Quantidade utilizada por hectare: 0,12 l/ha ciclo  120 ml/ha ciclo 

 
Concentração de Molibdênio no fertilizante= 139 g Molibdênio/l  
Obs: A concentração de molibdênio no fertilizante  foi obtida no site do fabricante – Biosoja.  

 
Portanto nos 120 ml/ha utilizados há 16,7 g de Molibdênio 

 
Concentração de Molibdênio no minério é de 0,4% 
Fonte da Concentração de Molibdênio no minério (U.S. Geological Survey Minerals 
Yearbook, 2009). 

 
Emergia/ unidade da rocha hidrotermal = 2E+09sej/g (ODUM,1996) pg 50 

 
Emergia = (Emergia da rocha hidrotermal) * (concentração de Molibdênio no minério) * 
(quantidade de cobalto/ha) * (fator de correção) 
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Emergia = (2E+09sej/g de rocha hidrotermal) * (100g de rocha/0,4 g de Molibdênio) * (16,7 g 
de Molibdênio/ha) * (1,68) 
Emergia = 1,4 E+13sej/ha ciclo 

 
Obs.: Tanto cobalto quanto molibdênio são extraídos de rochas hidrotermais, por isso foi 
usada a transformidade para rocha termal e foram pesquisados dados das porcentagens 
das duas substancias de acordo com os minérios brasileiros. 
  

21) Produto químico - Espalhante adesivo Agral   
Dados: 
- Transformidade produto químico:1,00E+09sej/g (ODUM , 1996)  
- Quantidade utilizada por hectare: 0,05L/ha + 0,05L/ha= 0,1 l/ha 
Composição: Nonil fenoxi poli (etilenoxi) etanol: 20,00 m/v (200 g/l) 
Fonte: http://www.syngenta.com.br/website/produtos-e-marcas/protecao-de-
cultivos/produtos/produto/especificacoes-tecnicas.aspx?ShowLink=0&IdProduto=243 em 
09/09/09. 

 
Cálculo: 200g/l de Agral * 0,1l/ha = 20g/ha 
Emergia = 20 g/ha * 1,00E+09 sej/g *1,68 
Emergia = 3,36E+10 sej/ha 
 
∑ {Fertilizantes (Molibdênio + Cobalto) + NPK} = 8,19E+14sej/ha ciclo  

 
22) Inoculante (Bradrizobium) Biomax 

Dados: 
- Quantidade utilizada por hectare: 1 dose = 60ml  
- Preço inoculante por hectare: R$ 2,30 (quantidade recomendada para tratar 40 kg de 
sementes de soja/hectare ciclo) 
 
EMR Brasil calculado = Emergia total do Mato Grosso (2007) / PIB Mato Grosso (2007)  
Dados: 
- Emergia total do Mato Grosso (2007): 5,98E+23 sej /ano (Informação obtida pelo contato 
pessoal com o doutorando em Engenharia de Produção da Unip Fernando Jorge  Cutrim 
Demetrio em 17/06/11, valores obtidos nos cálculos da tese de doutorado). 
- PIB Mato Grosso (2007): 4,27E+10 (IBGE, 2008) 
 
EMR Brasil calculado = 5,98E+23 sej /ano / 4,27E+10 R$/ano 
EMR Brasil calculado = 1,40E+13sej/R$ 
 
Cálculo:  
Emergia = (quantidade usada por hectare ciclo) * (EMR calculado Mato Grosso) 
Emergia = R$ 2,30/ha ciclo * 1,40E+13sej/R$  
Emergia = 3,22E+13 sej/ha ciclo 
 

23) Derivados de petróleo - Óleo mineral (adjuvante) 
Dados: 
- Transformidade do Diesel: 6,60E+04 sej/J (ODUM, 1996) [a composição do óleo mineral é 
semelhante a do Diesel  (Nelson et al., 2001), portanto foi usada transformidade da Diesel].  
- Quantidade utilizada por hectare: 0,5 l/ha + 0,5 l/ha= 1 l/ha ciclo 
 
Cálculos:  
Emergia = (emergia/unidade) * (poder calorífico) * (quantidade/hectare ciclo) * (fator de 
correção) 
 
Emergia = (6,60E+04 sej/J) * (3,61E+07J/litro) * (1litro/ha ciclo) * (1,68)  
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Emergia = 4,00E+12 sej/ha ciclo 
 

24) Consumo de lubrificantes e óleo diesel para todas máquinas, implementos e 
avião agrícola 

 
24a) Lubrificantes para todas máquinas, implementos e avião agrícola 
Dados:  
- Total horas máquina empregadas no cultivo de soja por hectare por ciclo: 3,78 horas/ha 
ciclo [informação obtida pela somatória das horas descritas no item 8 (cálculo para 
máquinas e implementos)]. Neste item está incluso o gasto com lubrificantes para a 
aplicação aérea com avião. 
- Consumo Lubrificantes = 0,055 litros/h (CONAB, 2006) 
 
Cálculo: 3,78 h/ha * 0,055 litros/h 0,21 l/ha 
 
24b) Óleo Diesel para tratores e máquinas autopropelidas 
Dados: 
- Fonte dos consumos de óleo disesel para tratores e colhedoras: ROMANELLI (2009).  
- Número de horas empregadas com colhedora de algodão: 0,33h/ha 
- Número de horas empregadas com tratores e máquinas autopropelidas: 1,79h/ha   
 
Cálculo de consumo de Diesel:  
Colhedora = 0,33h/ha ciclo * 15 l/h  4,95 l/ha 
Tratores e máquinas autopropelidas = 1,79h/ha ciclo * 10 l/ha 17,90 l/ha 
Total consumo diesel (colhedora+tratores) = 22,85 l/ha 
 
24c) Gasolina para avião agrícola (aplicações aéreas) 
Dados: 
- Hora avião para aplicar em 1 hectare = 0,05h 
- Consumo gasolina pelo avião agrícola = 90 l gasolina/h 
- Fonte do consumo de gasolina pelo avião agrícola: Homepage do fabricante do avião 
agrícola. Aviação Agrícola. Manutenção – Custos. Aplicações Aero-Agrícolas Custos 
Operacionais Diretos, em Reais Aeronave EMB-202 Ipanema. Disponível em:  
http://www.agrolink.com.br/aviacao/Manutenção.aspx acessado em   21/12/09. 
 
Cálculo:  
Gasolina=0,05h/ha * 90 l/h  4,5 l/ha 
 
Lubrificantes + Diesel + Gasolina = 0,21 l/ha + 22,85 l/ha + 4,5 l/ha  27,56 l/ha 
 
Poder calorífico do Óleo Diesel: 3,61E+07J/l 
Fonte: Homepage do fabricante de óleo diesel (Aalborg industries). Poder calorífico inferior. 
Óleo Diesel. http://www.aalborg-industries.com.br/downloads/poder-calorifico-inf.pdf 
acessado em 14/06/2011.  
Obs.: Para o poder calorífico do lubrificante foi utilizado o mesmo valor do diesel. 
Transformidade de óleo Diesel, lubrificantes e gasolina:  6,60E+04sej/J (ODUM, 1996). 
 
Cálculo:  
Emergia: (transformidade) * (energia específica) * (quantidade de diesel e lubrificante/ha) * 
(fator de correção) 
Emergia = (6,60E+04 sej/J) * (3,61E+07J/l) * (27,56 l/ha) * (1,68)   
Emergia =1,10E+14sej/ha ciclo 
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Anexo C - Memorial de cálculos dos insumos agrícolas utilizado no sistema de 
produção de algodão Lucas do Rio Verde (cálculos para 1 hectare) 
 
Cálculos para Recurso Renovável 
 
Gleba Celeste (12.810°S, 55.488W) - Mato Grosso – 105,46 km 
 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Latitude (12N) 4.49 4.65 4.73 4.55 5.08 5.26 5.90 5.47 4.92 4.90 4.51 4.49

Mínimo: 4.49 Máximo: 5.90 Média: 4.91 Delta: 1.41    

  
Insolação de Lucas do Rio Verde obtida através das coordenadas do município de Gleba 
Celeste (105 km de Lucas do Rio Verde). Fonte: CRESESB, 2008. 
 
Latitude Lucas do Rio Verde: 12 38 69 S a 13 28 06 S 
Longitude Lucas do Rio Verde: 55 51 44 W a 56 38 56 W 
  

1) Cálculo para energia solar 
 
Dados:  
- Albedo: 22% (para gramíneas) (BICE, 2001) 
- Insolação média (calculada para os meses de fevereiro a agosto): 5,0283 kWh/ m2 por dia 
(CRESESB, 2008) 
- Área: 1ha = 10.000 m2  
- Transformidade da energia solar: 1sej/J (ODUM, 1996). 
   
Energia solar:  área * insolação média * (1-albedo)  
Energia solar = 10.000 m2/ha * 5,0283 kWh/ m2 dia *(1-0,22) * (365 dias/2 ciclos) * 3,6E+06 
J/kWh 
Energia solar = 2,58E+13 J/ha ciclo 
Emergia da energia solar = (Energia solar) * (transformidade da energia solar) 
Emergia da energia solar = (2,58E+13 J/ha ciclo) * (1sej/J) 
Emergia da energia solar = 2,58E+13 sej/ha ciclo 
 

2) Cálculos para energia cinética do vento 
 
Dados: 
- Densidade do ar: 1,23 kg/ m3 (Fonte: ODUM 1996 pg 264) 
- Drag coeficient = 1,00 E-03 (Fonte: Cavalett 2006 pg 219) 
- Velocidade = 5 m/s (a 50 m de altura) (CRESESB, 2008) 
- Área 1 ha = 10.000 m2  
- Transformidade da energia cinética do vento: 2,52E+03sej/J (ODUM, 1996) 
  
Energia cinética do vento: (área) * (densidade do ar) * (drag coefficient) * (velocidade do 
vento)3 
Energia cinética do vento =  10.000 m2/ha * 1,23 kg/m3 * 1,00 E-03 * (5m/s)3 * 3,14 E07 
s/ano  
Energia cinética do vento = 4,83 E10 J/ha ano * 0,5 = 2,415E10 J/ha ciclo 
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Emergia da energia cinética do vento = (Energia cinética do vento) * (transformidade da 
energia cinética do vento) *(fator de correção) 
Emergia da energia cinética do vento = (2,415E+10 J/ha ciclo) * (2,52E+03sej/J) *(1,68) 
Emergia da energia cinética do vento = 1,02E+14 sej/ha ciclo 
 
 Obs.: Considera-se o período de meio ano [(365 dias)/2] pois o ciclo de produção da milho, 
acontece aproximadamente, em média em metade de um ano, ou seja, 6 meses. Por isso 
multiplica-se por 0,5. 
 

3) Cálculo para energia  geopotencial da chuva 
 
Dados: 
-  Elevação média:  400 m 
-  Precipitação média para os meses de fevereiro a julho (ciclo do algodão): 1.155,6mm/ciclo 
(Jornal do tempo, 2011). 
-  Runoff (admite-se 1% da precipitação média): 1% de 1.155,6mm=11,556mm  1,1556E-
02 m/ciclo 
- densidade = 1.000 kg/m3  
- Área 1ha = 10.000 m2  
- aceleração da gravidade = 9,8 m/s2 
- Transformidade da energia geopotencial da chuva: 1,76E+04sej/J (ODUM, 1996) 
 
Energia geopotencial da chuva= (elevação média) * (área) * (run off)* (densidade) * 
(aceleração da gravidade)  
Energia geopotencial da chuva = (400m) *  (10.000m2/ha) * (1,1556E-02 m/ciclo) * (1.000 
kg/m3)*  (9,8 m/s2) 
Energia geopotencial da chuva = 4,53E+08 J/ha ciclo 
Emergia da energia geopotencial da chuva = (Energia geopotencial da chuva) * 
(transformidade da energia geopotencial da chuva) *(fator de correção) 
Emergia da energia geopotencial da chuva = (4,53E+08 J/ha ciclo) * (1,76E+04sej/J) *(1,68) 
Emergia da energia geopotencial da chuva = 1,34E+13sej/ ha ciclo 
 
 

4) Cálculo para energia química da chuva 
 
Dados: 
-  Precipitação média para o ciclo do algodão (Fevereiro a Julho): 1.155,6 mm/ciclo ou 
1,1556m/ciclo (Jornal do tempo, 2011). 
-  Energia livre de Gibbs = 4,94J/g  4,94E6 J/m3 (ODUM, 1996 p.295)  
- Área 1 ha = 10.000 m2  
- Transformidade energia química da chuva: 3,06E+04sej/J (ODUM, 1996). 
 
Energia química da chuva = (10.000 m2 /ha)* (1,1556m/ano) * (4,94E+06 J/m3) 
Energia química da chuva = 5,71E+10J/ha ciclo 
Emergia da energia química da chuva = (Energia química da chuva) * (transformidade da 
energia química da chuva)*(fator de correção) 
Emergia da energia química da chuva = (5,71E+10J/ha ciclo) * (3,06E+04sej/J) *(1,68) 
Emergia da energia química da chuva = 2,93E+15 sej/ha ciclo 
 

 
5) Erosão do solo 
 
Dados:  
- Taxa de erosão para algodão com plantio direto= 1,3t/ha (PIMENTEL et al.,1995) 
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- Porcentagem de matéria orgânica no solo = 2% para Cerrado 
- Área = 1 ha  
- Energia orgânica contida por grama de terra = 5,4 kcal/g (ODUM, 1996) 
- Transformidade perda de solo: 7,38E+04sej/J (ODUM, 1996) p.310 

 
Perda líquida da matéria orgânica = (área) * (taxa de erosão)  
Perda líquida da matéria orgânica = (1 ha) * (1,3E+06 g/ha ciclo)  
Perda líquida da matéria orgânica =1,3E+06 g/ciclo 
 
Energia da perda líquida = (perda líquida) * (% matéria orgânica) * (energia orgânica 
contida)  
 
Energia da perda líquida = (1,3E+06 g/ciclo)* (0,02)* (5,4kcal/g m.o)*  4.186 joule/kcal   
Energia da perda líquida = 5,88E+08 J/ha ciclo   
 
Cálculo: 
Emergia = (energia da perda de solo) * (transformidade perda de solo) * (fator de correção) 

           
Emergia = (5,88E+08J/ha ciclo ) * (7,38E+04sej/J) * (1,68) 
Emergia = 7,29E+13 sej/ha ciclo 
 
 

6) Sementes de milheto 
Dados:  
- Quantidade de sementes/ha = 20 kg/ha  ciclo 
- Quantidade de kcal em 1 kg de sementes de milheto = 3.410 kcal/kg (Furlan et al., 2003). 
Cálculos:  
1 caloria (cal) = 4,18 joules (J) 
3.410.000 cal  * 4,18 = 14.253.800 J/kg 
 
Para 1 ha = 14.253.800 J/kg * 20kg  285.076.000 J/ha ciclo 
 
Transformidade: 1,13E+05 sej/J 
Fonte transformidade milheto: COHEN et al. (2006). 
 
Emergia semente de milheto = 1,13E+05 sej/J * 285.076.000 J/ha  3,22E+13 sej/ha ciclo 
 

7) Sementes de algodão 
Dados:  
- Quantidade de sementes/ha = 13 kg/ha ciclo 
- Transformidade da sementesde Algodão: 3,72E+05 sej/J  Fonte: COHEN et al. (2006)  
- Energia sementes de algodão: 4200 kcal/kg fonte: Albuquerque et al. (2007). 
 
Cálculos: 
Energia sementes de algodão: 4200kcal/kg  
1 cal = 4,18 joules 
1,76E+07J/kg *13 kg = 2,29E+08J/ha ciclo 
 
Emergia semente algodão = 2,29E+08J/ha * 3,72E+05 sej/J 
Emergia semente algodão = 8,52E+13sej/ha ciclo 
 

8) Mão-de-obra agrícola de Lucas do Rio Verde 
Cálculos para mão de obra para 1 ha de algodão  
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Os cálculos da mão de obra foram realizados de acordo com a metodologia descrita por 
ULGIATI et al. (1994). 

A somatória de horas empregadas com mão de obra foi estimada por entrevista realizada 
por contato pessoal com engenheiro agrônomo da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio 
Verde, Diogo Molina. 
 
Somatória das horas empregadas com mão de obra (trabalhadores não qualificados, 
aplicadores de agroquímicos/tratoristas, engenheiro agrônomo e gerente) = 40,27h 

Energia = (dias de trabalho) * (energia do metabolismo humano) 
Mão de obra para milho = 40,27 horas/ ha ciclo 
Admitindo 8 horas de trabalho por dia. 
Dias de trabalho = (40,27h/ha ciclo)/(8h/dia)  5,03 dia/ha ciclo 
Energia do metabolismo humano diário = 1,05E+07J/dia 
Energia = (5,03 dias/ha ciclo) * (1,05E+07J/dia) 
Energia = 5,29E+07J/ha ciclo  
Emergia = energia * transformidade 
Emergia = 5,29E+07J/ha ciclo * 7,53E+07 sej/J 
Emergia = 3,98E+15 sej/ ha ciclo 
 

Cálculo da transformidade da mão de obra brasileira 

Nota  Item Valor Unidade 
1 Emergia do estado do Mato Grosso, 20071 5,98E+23 sej/ano 
2 População do estado do Mato Grosso, 20072 3,00E+06 habitantes 
3 Emergia solar por pessoa por ano, 2007 1,99E+17 sej/ano/pessoa
4 Energia metabólica diária3 1,05E+07 J/dia/pessoa 
5 Energia no total de dias úteis por ano4 2,65E+09 J/ano/pessoa 
6 Transformidade solar do trabalho (item 3/ item 5) 7,52E+07 sej/J 
1: Contato pessoal com o doutorando em Engenharia de Produção da Unip Fernando Jorge  Cutrim 
Demetrio em 17/06/11, valores obtidos nos cálculos da tese de doutorado. 
2: IBGE, 2007a. 
3: ULGIATI et al. (1994).  
4: Em um ano, há 252 dias úteis. 
 
Máquinas e implementos agrícolas utilizado no sistema de produção de algodão de 
Lucas do Rio Verde  

Cálculo das horas/máquina necessárias por máquina/implemento para realização de 
todas as atividades de campo para a produção de algodão por hectare 
 
∑ N° de horas Trator 120 CV: 3,9 horas máquina/ha 
∑ N° de horas Trator 90 CV 4X4: 2,23 horas máquina/ha 
∑ N° de horas Plantadeira/adubadeira Semeato: 0,4 horas máquina/ha 
∑ N° de horas Cultivador adubador (plantio adubo verde e adubação cobertura): 1 hora 
máquina/ha 
∑ N° de horas Trator Automotriz: 3 horas máquina/ha 
∑ N° de horas Pulverizador Barra 2.000 litros: 0,65 horas máquina/ha 
∑ N° de horas Máquina de tratamento de sementes-Grasmec (MTS 60): 0,1 horas 
máquina/ha 
∑ N° de horas Colhedora mecânica: 0,7 horas máquina/ha 
∑ N° de horas Carreta Tanque 10.000 litros: 0,38 horas máquina/ha 
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∑ N° de horas Subsolador: 0,8 horas máquina/ha 
∑ N° de horas Grade aradora pesada: 0,8 horas máquina/ha 
∑ N° de horas Grade aradora niveladora: 0,5 horas máquina/ha 
∑ N° de horas Avião (aplicação aérea): 0,35 horas máquina/ha 
∑ N° de horas Triton (picador): 0,4 horas máquina/ha 
 
Dados:  
- Emergia/unidade do plástico: 3,15E+09 sej/g (BURANAKARN, 1998) 
- Emergia/unidade da borracha: 4,30E+09 sej/g (ODUM e ODUM, 1993 apud 
ULGIATI et al., 1994) 
- Emergia/unidade do aço: 1,48E+09 sej/g (BURANAKARN, 1998) 
- Emergia/unidade do vidro: 8,40E+08sej/g (BROWN & ARDING, 1991 apud 
LAGERBERG & BROWN, 1999) 
- Emergia/unidade do alumínio: 1,77E+10sej/g (LAGERBERG & BROWN, 1999). 
- Emergia/unidade da fibra de vidro: 3,00E+09 sej/g (ULGIATI & BROWN, 2002). 
 
Emergia da máquina = [(emergia/unidade do plástico * 1,68 * massa do plástico) + 
(emergia/unidade da borracha * 1,68 * massa da borracha) + (emergia/unidade do aço * 1,68 
* massa do aço)] 
 
 Emergia total da máquina = Emergia da máquina* (Nº total de horas máquina/ciclo/ vida útil) 
 
Fonte da Vida útil: CONAB (2006) e BRASIL (1998) - Instrução Normativa Secretaria da 
Receita Federal,162. 
 
 A somatória das horas máquina por máquina ou implemento foi obtida através de entrevista 
ao engenheiro agroônomo da prefeitura de Lucas do Rio Verde, Diogo Molina. 
 
Cálculos 
a) Trator MF299 120 CV 4X2:  
Massa  total: 7,04E+06 gramas 
Massa plástico: 1,41E+06 gramas 
Massa aço: 5,63E+06 gramas 
Fonte dos componentes do Trator MF 299. Home page do fabricante do trator MF 2990 
Advanced Massey (Massey Ferguson). Especificações Técnicas. Disponível em:  
http://www.massey.com.br/portugues/especificacoes/espec_00000415.pdf Acessado em 16/10/08 
 
Emergia da máquina = [(3,15E+09 sej/g * 1,68 * 1,41E+06g) + (1,48E+09 sej/g * 1,68 * 
5,63E+06g)] 
Emergia da máquina = 2,15E+16 sej 
 

Emergia total da máquina = (2,15E+16 sej) * (3,90h máq/ciclo ha/ 12.000h) 
Emergia total da máquina =  6,97E+12 sej/ha ciclo 
b) Trator MF 290  4X4 
Massa  total: 5,42E+06 gramas 
Massa plástico: 1,08E+06 gramas 
Massa aço: 4,34E+06 gramas 
Fonte dos componentes do Trator MF 290 120 cv:  
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Home page do fabricante do trator MF 290 Advanced Massey (Massey Ferguson). 
Especificações Técnicas. Disponível em:  
http://www.massey.com.br/portugues/especificacoes/espec_00000410.pdf 
Acessado em 16/10/08 
 
Emergia da máquina = [(3,15E+09 sej/g * 1,68 * 1,08E+06g) + (1,48E+09 sej/g * 1,68 * 
4,34E+06g)] 
Emergia da máquina =  1,65E+16 sej 
 

Emergia total da máquina = (1,65E+16 sej) * (2,230 h máq/ciclo ha/12.000 h) 
Emergia total da máquina = 3,07E+12 sej/ha ciclo 
 
c) Plantadeira/adubadeira Semeato 
Massa  total: 7,42E+06 gramas 
Massa plástico: 2,98E+05 gramas 
Massa borracha: 4,45E+05 gramas 
Massa aço: 6,68E+06 gramas 
Fonte dos componentes da Plantadeira/Adubadeira: Homepage do fabricante da  
Plantadeira/Adubadeira Semeato PSM 122. Disponível em: 
http://www.semeato.com.br/site.php?acao=propriedades&menu=maquina&codMaquina=41#
maquinaDetalhe acessado em 16/10/08 

Emergia da máquina = [(3,15E+09 sej/g * 1,68 * 2,98E+05g) + (4,30E+09sej/g * 1,68 * 
4,45E+05g) + (1,48E+09 sej/g * 1,68 * 6,68+06g)] 
Emergia da máquina = 2,14E+16sej 
 

Emergia total da máquina = (2,14E+16 sej) * (0,4 h máq/ciclo/1.200 h) 
Emergia total da máquina = 7,13E+12 sej/ha ciclo 
 
d) Cultivador adubador 
Massa  total: 9,12E+05 gramas 
Massa plástico: 3,65E+04 gramas 
Massa borracha: 5,47E+04 gramas 
Massa aço: 8,21E+05 gramas 
 
Fonte dos componentes do Cultivador adubador: Homepage do fabricante do Cultivador 
adubador (Baldan). Produtos. Cultivador Adubador em Cobertura. Disponível 
em:http://www.baldan.com.br/produtos.php?categoria=9&id=74 acessado em 14/09/09 
 
Emergia da máquina = [(3,15E+09 sej/g * 1,68 * 3,65E+04g) + (4,30E+09sej/g * 1,68 * 
5,47E+04g) + (1,48E+09 sej/g * 1,68 * 8,21E+05g)]  
Emergia da máquina = 2,63E+15 sej 
 

Emergia total da máquina = (2,63E+15 sej) * (1h máq/ciclo ha/1.200 h) 
Emergia total da máquina = 2,19E+12 sej/ha ciclo 
e) Trator automotriz 
Massa  total: 9,40E+06 gramas 
Massa plástico: 7,19E+05 gramas 
Massa borracha: 9,25E+05 gramas 
Massa aço: 7,76E+06 gramas 
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Fonte dos componentes do Trator automotriz: Homepage do fabricante do trator auto 
motriz (Jacto). Uniporte 3000 plus. Disponível em:  
http://www.jacto.com.br/default.asp?p=uniport-3000-canavieiro acessado em 16/10/08 
 
Emergia da máquina = [(3,15E+09 sej/g * 1,68 * 7,19E+05) + (4,30E+09sej/g * 1,68 * 
9,25E+05) + (1,48E+09 sej/g * 1,68 * 7,76E+06)]  
Emergia da máquina = 2,98E+16 sej 
 

Emergia total da máquina = (2,98E+16 sej) * (3 h máq/ciclo ha/2.000 h) 
Emergia total da máquina = 4,47E+13 sej/ha ciclo 
 
f) Pulverizador em barra 2.000 litros – 18 metros Advanced  
Massa  total: 1,83E+06 gramas 
Massa plástico: 1,40E+05 gramas 
Massa borracha: 1,80E+05 gramas 
Massa aço: 1,51E+06 gramas 
Fonte dos componentes do Pulverizador em barra 2.000 litros – 18 metros Advanced. 
Homepage do fabricante do pulverizador em barra Advance 2000. Disponível em:   
http://www.jacto.com.br/default.asp?p=advance-2000-am18#  Acessado em 16/10/08. 
 
Emergia da máquina = [(3,15E+09 sej/g * 1,68 * 1,40E+05g) + (4,30E+09sej/g * 1,68 * 
1,80E+05g) + (1,48E+09 sej/g * 1,68 * 1,51E+06g)] 
Emergia da máquina =  5,80E+15 sej 
 

Emergia total da máquina = (5,80E+15 sej) * (0,65h máq/ciclo ha/ 2.000h) 
Emergia total da máquina =   1,88E+12 sej/ha ciclo 
 
g) Máquina de tratar sementes Grasmec (MTS 60)  
Massa  total: 1,33E+05 gramas 
Massa plástico: 2,50E+04 gramas 
Massa borracha: 2,00E+03 gramas 
Massa aço: 1,06E+05 gramas 
Fonte dos componentes da Máquina tratar semente - Grasmec (MTS 60). Homepage do 
fabricante da Grasmec. Disponível em: http://www.viarural.com.uy/agricultura/maquinaria-
agricola/grazmec/default.htm  
Acessado em 17/10/08. 
 
Emergia da máquina = [(3,15E+09 sej/g * 1,68 * 2,50E+04g) + (4,30E+09sej/g * 1,68 * 
2,00E+03g) + (1,48E+09 sej/g * 1,68 * 1,06E+05g)] 
Emergia da máquina =  4,10E+14 sej 
 

Emergia total da máquina = (4,10E+14 sej) * (0,10 h máq/ciclo ha/2.500 h) 
Emergia total da máquina =   1,64E+10 sej/ha ciclo 
 
h) Colhedora de algodão   
Massa  total: 1,41E+07 gramas 
Massa plástico: 2,81E+06 gramas 
Massa aço: 1,12E+07 gramas 
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Fonte dos componentes da colhedora de algodão. Homepage do fabricante da colhedora de 
alodão MF9790 ATR (Massey Ferguson). Especificações. Disponível em:   
http://www.massey.com.br/portugues/especificacoes/espec_00000421.pdf acessado em 
05/10/08. 

Emergia da máquina = [(3,15E+09 sej/g * 1,68 * 2,81E+06g) + (1,48E+09 sej/g * 1,68 * 
1,12E+07g)] 
Emergia da máquina =  4,28E+16 sej 
 

Emergia total da máquina = (4,28E+16 sej) * (0,7h máq/ciclo ha/ 5.000h) 
Emergia total da máquina =   6,00E+12 sej/ha ciclo 
 
i) Carreta tanque  10.000 litros 
Massa  total: 9,60E+05 gramas 
Massa aço: 9,60E+05 gramas 
Fonte dos componentes da carreta tanque: Homepage do fabricante da carreta tanque. 
Disponível em:  http://www.sollusagricola.com.br/ acessado em 05/11/08 
Emergia da máquina = (1,48E+09 sej/g * 1,68 * 9,60E+05 g) 
Emergia da máquina =  2,39E+15 sej 
 

Emergia total da máquina = (2,39E+15 sej) * (0,38 h máq/ciclo/5.000 h) 
Emergia total da máquina =  1,18E+11 sej/ha ciclo 
 
 

j) Subsolador 9 hastes 
Massa  total: 3,53E+06 gramas 
Massa borracha: 1,09E+04 gramas 
Massa aço: 3,52E+06 gramas 
Fonte dos componentes do subsolador 9 hastes. Homepage do fabricante do subsolador 
(Baldan). Produtos. Arado Subsolador com Desarme e Rearme Automático Mola Plana. 
Disponível em:  http://www.baldan.com.br/produtos.php?categoria=3&id=356 acessado em 
14/09/09 
 
Emergia da máquina = [(4,30E+09sej/g * 1,68 * 1,09E+04g) + (1,48E+09 sej/g * 1,68 * 
3,52E+06g)] 
Emergia da máquina =  8,83E+15 sej 
 

Emergia total da máquina = (8,83E+15 sej) * (0,8h máq/ciclo ha/12.000 h) 
Emergia total da máquina =  5,89E+11 sej/ha ciclo 
 
k) Grade aradora pesada 
Massa  total: 2,86E+06 gramas 
Massa borracha: 8,87E+03 gramas 
Massa aço: 2,85E+06 gramas 
Fonte dos componentes da Grade aradora pesada: Homepage do fabricante da grade 
(Baldan). Produtos. Grade Aradora Super Pesada de Arasto. Disponível em: 
http://www.baldan.com.br/produtos.php?categoria=38&id=27 acessado em 14/09/09 
 
Emergia da máquina = [(4,30E+09sej/g * 1,68 * 8,87E+03g) + (1,48E+09 sej/g * 1,68 * 
2,85E+06g)] 



204 

 

Emergia da máquina = 7,16E+15 sej 
 

Emergia total da máquina = (7,16E+15 sej) * (0,8h máq/ciclo ha/12.000 h) 
Emergia total da máquina =  4,77E+11 sej/ha ciclo 
 
l) Grade aradora niveladora 
Massa  total: 1,41E+06 gramas 
Massaborracha: 4,36E+03 gramas 
Massa aço: 1,40E+06 gramas 
Fonte dos componentes da Grade aradora niveladora: Homepage do fabricante  da grade 
aradora niveladora (Marchesan). Produtos.  GNFM - Grade Niveladora Flutuante Mecânica. 
Disponível em: 
http://www.marchesan.com.br/produtos/produto.asp?idproduto=35#Especificacoes acessado 
em 18/02/09 

 
Emergia da máquina = [(4,30E+09sej/g * 1,68 * 4,36E+03g) + (1,48E+09 sej/g * 1,68 * 
1,40E+06g)] 
Emergia da máquina =  3,51E+15 sej 
 

Emergia total da máquina = (3,51E+15 sej) * (0,5 h máq/ciclo ha/12.000 h) 
Emergia total da máquina =  1,46E+11 sej/ha ciclo 
 
m) Avião agrícola 
Massa  total: 1,00E+06 gramas 
Massa plástico: 1,00E+03 gramas 
Massa borracha: 2,00E+04 gramas 
Massa aço: 5,08E+05 gramas 
Massa vidro: 1,00E+03 gramas 
Massa alumínio: 4,00E+05 gramas 
Massa fibra de vidro: 7,00E+04 gramas 
 
Fonte dos componentes do avião agrícola: . Homepage do fabricante do avião agrícola 
(Neiva). Dados técnicos. Características principais. Disponível em:  
http://www.aeroneiva.com.br/site/content/produtos/produtos_ipanema_dados.asp acessado 
em 14/09/09 
 
Emergia da máquina = [(3,15E+09 sej/g * 1,68 * 1,00E+03g) + (4,30E+09sej/g * 1,68 * 
2,00E+04g) + (1,48E+09 sej/g * 1,68 * 5,08E+05g)] (8,40E+08sej/g * 1,68 * 1,00E+03g) 
+(1,77E+10sej/g * 1,68 * 4,00E+05g) +(3,00E+09 sej/g sej/g *  7,00E+04g)] 
Emergia da máquina = 1,35E+16 sej 
 

Emergia total da máquina = (1,35E+16 sej) * (0,35 h máq/ciclo ha/12.000 h) 
Emergia total da máquina = 4,14E+10 sej/ha ciclo 
 
n) Picador Triton 
Massa  total: 7,40E+05 gramas 
Massa borracha: 2,29E+03 gramas 
Massa aço: 7,38E+05 gramas 
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Fonte dos componentes do picador triton: Homepage do fabricante do picador triton (Jam). 
Especificações técnicas. Triton 2300.  Disponível em:  
http://www.jan.com.br/tritton_facas.html acessado em 14/09/09 
 
Emergia da máquina = [(4,30E+09sej/g * 1,68 * 2,29E+03g) + (1,48E+09 sej/g * 1,68 * 
7,38E+05)] 
Emergia da máquina = 1,85E+15 sej 
 

Emergia total da máquina = (1,85E+15 sej) * (0,4 h máq/ciclo ha/12.000 h) 
Emergia total da máquina = 6,17E+10 sej/ha ciclo 
 
Emergia das máquinas e implementos agrícolas = 7,21E+13sej/ha ciclo 
 

9) Plásticos (dos equipamentos e máquinas agrícolas) 
Somatória das massas dos plásticos (em gramas) = 2,31E+03 g 
Emergia plásticos = (massa do plástico utilizado) * (transformidade do plástico) 
Emergia plásticos = 1,22E+13 sej/ha ciclo 
 

10) Borracha (dos equipamentos e máquinas agrícolas) 
Somatória das massas da borracha (em gramas) = 1,65E+03 g 
Emergia borracha = (massa da borracha utilizada) * (transformidade da borracha) 
Emergia borracha = 1,19E+13 sej/ha ciclo 
 

11) Aço (dos equipamentos e máquinas agrícolas) 
Somatória das massas do aço (em gramas) = 1,94E+04 g 
Emergia aço = (massa do aço utilizado) * (transformidade do aço) 
Emergia aço = 4,83E+13 sej/ha ciclo 
 

12) Vidro (dos equipamentos e máquinas agrícolas) 
Somatória das massas do aço (em gramas) = 1,74E-05 g 
Emergia vidro = (massa do vidro utilizado) * (transformidade do vidro) 
Emergia vidro = 2,45E+04 sej/ha ciclo 
 

13) Alumínio (dos equipamentos e máquinas agrícolas) 
Somatória das massas do alumínio (em gramas) = 1,74E-05 g 
Emergia alumínio = (massa do alumínio utilizado) * (transformidade do alumínio) 
Emergia alumínio = 5,16E+05 sej/ha ciclo 
 

14) Fibra de vidro (dos equipamentos e máquinas agrícolas) 
Somatória das massas da fibra de vidro (em gramas) = 2,92E-05 g 
Emergia fibra de vidro = (massa da fibra de vidro utilizada) * (transformidade da fibra de 
vidro) 
Emergia fibra de vidro = 8,75E+04 sej/ha ciclo 
 

15) Pesticidas  
15a) Aplicações pré-emergência 
15a1)Trifluralina Gold (Nortox) inseticida 
 Nome do ingrediente ativo e concentração: Trifluralina: 450g/l. 
Quantidade utilizada do produto: 2 l/ha 
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Fonte da especificação do produto: http://www.nortox.com.br/detprod.php?id=18 em 
07/12/09. 
Cálculo: 450g de (Trifluralina)/ l * 2l /ha = 900g de Trifluralina /ha. 
 
15a2) Karmex 800 (Du pont) herbicida 
 Nome do ingrediente ativo e concentração: diurom 800g/kg 
Quantidade utilizada do produto: 1,5kg/ha 
Fonte da especificação do produto: 
http://www2.dupont.com/DuPont_Crop_Protection/pt_BR/assets/downloads/fispq/karmex_FI
SPQ2.pdf  em 07/12/09. 
Cálculo: 800g/kg de (Diuron)/kg * 1,5kg/ha = 1.200g/ha 
 
15a3) Gamit (FMC) herbicida 
Nome do ingrediente ativo e concentração: Clomazone: 500g/l 
Quantidade utilizada do produto: 1,2l/ha 
Fonte da especificação do produto: em 07/12/09. 
Cálculo: 500g de Clomazone/l * 1,2l /ha = 600g de Clomazone/ha 
 
TOTAL HERBICIDAS PRÉ-EMERGENTES: 900+1.200+600=2700g 
 
15b) Inseticidas 
 
15b1)Thiodan (Bayer)  
 Nome do ingrediente ativo e concentração: Endolsulfan 350 g/l  
Quantidade utilizada do produto: 2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5l /ha=15l /ha 
Fonte da especificação do produto: 
http://www.bayercropscience.com.br/site/nossosprodutos/protecaodecultivosebiotecnologia/
DetalheDoProduto.fss?Produto=52  em 07/12/09. 
Cálculo: 350g/l Thiodan (Endosulfan) * 15l/ha = 5250g de Endosulfan/ha 
 
15b2) Provado (Bayer)  
Nome do ingrediente ativo e concentração: IMIDACLOPRIDO: 200 g/l 
Quantidade utilizada do produto: 0,4+0,4+0,4+0,4l/ha=1,6l/ha 
Fonte da especificação do produto: 
http://www.bayercropscience.com.br/site/nossosprodutos/protecaodecultivosebiotecnologia/
DetalheDoProduto.fss?Produto=53 em 07/12/09. 
Cálculo: 200g/l de Imidacloprido * 1,6l/ha = 320g de Imidacloprido/ha 
 
15b3) Certero (Bayer)  
Nome do ingrediente ativo e concentração: TRIFLUMUROM:480 g/l  
Quantidade utilizada do produto: 
0,12+0,15+0,2+0,2+0,2+0,25+0,25+0,25+0,25+0,15+0,25l/ha= 2,27 l/ha 
Fonte da especificação do produto: 
http://www.bayercropscience.com.br/site/nossosprodutos/protecaodecultivosebiotecnologia/
DetalheDoProduto.fss?Produto=30 em 07/12/09. 
Cálculo: 480g/l de (TRIFLUMUROM) * 2,27 l/ha = 1089,6g TRIFLUMUROM/ha 

 
15b4) Vertimec (Syngenta)  
Nome do ingrediente ativo e concentração: Abamectin 18 g/l. 
Quantidade utilizada do produto: 0,3+0,3+0,3+0,3l/ha=1,2 l/ha 
Fonte da especificação do produto: 
http://www.syngenta.com.br/pt/produtosemarcas/protecao-de-cultivos/Pages/produtos.aspx 
em 07/12/09. 
Cálculo: 18g/l de Abamectin * 1,2 l/ha = 21,6g de /ha 
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15b5) Podium (Bayer)  
Nome do ingrediente ativo e concentração: Fenoxaprope-p-etílico: 110 g/l 
Quantidade utilizada do produto: 1l/ha 
Fonte da especificação do produto: 
http://www.bayercropscience.com.br/site/nossosprodutos/protecaodecultivosebiotecnologia/
DetalheDoProduto.fss?Produto=157  em 07/12/09. 
Cálculo: 110g/l de Fenoxaprope-p-etílico * 1 l/ha = 110g de Fenoxaprope-p-etílico/ha 
 
15b6) Larvin (Bayer)  
Nome do ingrediente ativo e concentração: TIODICARBE:800 g/kg 
Quantidade utilizada do produto:0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4 kg/ha=2,8kg/ha 
Fonte da especificação do produto: em 07/12/09 
Cálculo: 800g/kg de TIODICARBE * 2,8kg/ha =2.240g/ha 
 
15b7) Connect (Bayer)  
Nome do ingrediente ativo e concentração: IMIDACLOPRIDO: 100 g/l  e BETA-
CIFLUTRINA: 12,5 g/l  
Quantidade utilizada do produto: 8 l/ha 
Fonte da especificação do produto: 
http://www.bayercropscience.com.br/site/nossosprodutos/protecaodecultivosebiotecnologia/
DetalheDoProduto.fss?Produto=34 em 07/12/09. 
Cálculo: 112,5g/l de (Imidacloprido e Beta-ciflutrina) * 8 l/ha = 900g de Imidacloprido e Beta-
ciflutrina /ha 
 
15b8) Bulldock (Bayer)  
 Nome do ingrediente ativo e concentração: BETA-CIFLUTRINA: 125 g/l  
Quantidade utilizada do produto: 0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1 l/ha=0,6 l/ha 
Fonte da especificação do produto: 
http://www.bayercropscience.com.br/site/nossosprodutos/protecaodecultivosebiotecnologia/
DetalheDoProduto.fss?Produto=26  em 07/12/09. 
Cálculo: 125g/l de (BETA-CIFLUTRINA) * 0,6 l/ha = 75g de BETA-CIFLUTRINA/ha 
 
15b9) Turbo (Bayer)  
Nome do ingrediente ativo e concentração: BETA-CIFLUTRINA: 50 g/l  
Quantidade utilizada do produto: 0,2+0,2 l/ha=0,4 l/ha 
Fonte da especificação do produto: 
http://www.bayercropscience.com.br/site/nossosprodutos/protecaodecultivosebiotecnologia/
DetalheDoProduto.fss?Produto=99 em 07/12/09 
Cálculo: 50g/l de Beta-Ciflutrina * 0,4 l/ha = 20g de Beta-Ciflutrina/ha 
 
15b10) Oberon (Bayer)  
Nome do ingrediente ativo e concentração: Espiromesifeno: 240 g/l 
Quantidade utilizada do produto: 0,5+0,5+0,6+0,6 l/ha=2,2 l/ha 
Fonte da especificação do produto: 
http://www.bayercropscience.com.br/site/nossosprodutos/protecaodecultivosebiotecnologia/
DetalheDoProduto.fss?Produto=160 em 07/12/09. 
Cálculo: 240g/l de Espiromesifeno * 2,2 l/ha = 528g de Espiromesifeno/ha 
 
15b11) Hostethion (Bayer) 
Nome do ingrediente ativo e concentração: Triazofos:400 g/l 
Quantidade utilizada do produto: 1,5 l/ha 
Fonte da especificação do produto: 
http://www.bayercropscience.com.br/site/nossosprodutos/protecaodecultivosebiotecnologia/
DetalheDoProduto.fss?Produto=40  em 07/12/09. 
Cálculo: 400g/l de Triazofos * 1,5 l/ha = 600g de Triazofos/ha 
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14b12) Envoke (Syngenta) 
Nome do ingrediente ativo e concentração:  Trifloxissulfurom-Sódico: 750,00 g/kg 
 Quantidade utilizada por hectare: 0,004kg/ha 
Fonte da especificação do produto:  http://www.syngenta.com.br/website/produtos-e-
marcas/protecao-de-cultivos/produtos/produto/especificacoes-
tecnicas.aspx?ShowLink=0&IdProduto=2069  em 19/11/09 
Cálculo: 750g/kg de Envoke (Trifloxissulfurom-Sódico) * 0,004kg/ha = 3g de 
Trifloxissulfurom-Sódico/ha 
 
15b13) Marshal 200 SC (FMC) 
Nome do ingrediente ativo e concentração:  carbosulfano: 200 g/l 
Quantidade utilizada por hectare: 0,5L/ha+0,5L/ha+0,5 l/ha=1,5 l/ha 
Fonte da especificação do produto: 
http://www.fmcagricola.com.br/produtos/ptfProduto.php?id=20&idportfolio=20&tipo=2  em 
20/11/09 
Cálculo: 200g/l de Marshal (Carbosulfano)* 1,5 l/ha = 300g de Carbosulfano/ha 
 
15b14) Polo 500 SC (Syngenta) 
Nome do ingrediente ativo e concentração:  Diafentiurom: 500,00 g/l 
Quantidade utilizada por hectare: 0,5+0,3 l/ha=0,8 l/ha 
Fonte da especificação do produto: http://www.syngenta.com.br/website/produtos-e-
marcas/protecao-de-cultivos/produtos/produto/especificacoes-
tecnicas.aspx?ShowLink=0&IdProduto=2288 em 20/11/09 
Cálculo: 500g /l de Polo(Diafentiurom) * 0,8 l/ha = 400g de Diafentiurom/ha 
 
15b15) Dropp Ultra (Bayer) 
Nome do ingrediente ativo e concentração: Tidiazurom: 120 g/l e e Diurom: 60 g/l = 180g/L 
Quantidade utilizada por hectare: 0,5+0,5=0,5=1,5 l/ha 
Fonte da especificação do produto:  
Cálculo: 180g/l de Tidiazurom e Diurom * 1,5 l/ha = 270 g de Tidiazurom e Diurom/ha 
 
15b16) Deltaphós (Bayer) 
Nome do ingrediente ativo e concentração: Deltametrina e: 10 g/l e Triazofos: 350g/l = 360g/l  
Quantidade utilizada por hectare: 1 l/ha 
Fonte da especificação do produto: 
http://www.bayercropscience.com.br/site/nossosprodutos/protecaodecultivosebiotecnologia/
DetalheDoProduto.fss?Produto=37 em 07/12/09. 
Cálculo: 360g/l de Deltametrina e Triazofos * 1 l/ha = 360g de Deltametrina e Triazofos/ha 
 
TOTAL INSETICIDAS: 5250+320+ 
1089,6+21,6+110+2.240+900+75+20+528+600+3+300+400+270+360= 12487,2 

 
15c) Herbicidas 
 
15c1) Staple (Iharabras) 
Nome do ingrediente ativo e concentração: Pyrithiobac Sodium: 280g/l 
Quantidade utilizada por hectare: 0,2 l/ha 
Fonte da especificação do produto: 
http://www.ihara.com.br/sistemas/ficha_seg/doctos_pr/6100149.pdf em 07/12/09. 
Cálculo: 280g de (Pyrithiobac) * 0,2 l/ha = 56g de /ha 
 
15c2) Folisuper (Agripec) inseticida (Folidol) 
Nome do ingrediente ativo e concentração:  Paration-metílico : 600g/l 
Quantidade utilizada por hectare: 1 l/ha 
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Fonte da especificação do produto: http://www.agrocelce.vet.br/paginas/inseticidas.html em 
08/12/09 
Cálculo: 600g de Parathion metílico/l * 1 l/ha = 600g de Parathion Metílico/ha 
 
TOTAL HERBICIDAS=56+600=656 gramas 
 
TOTAL PESTICIDAS (durante cultivo)= 2700+12487,2+656= 15.843,2g 
 
 
15d) Produtos para tratamento de sementes 
 
15d1) Cruiser 350 FS (Syngenta) inseticida 
Dose recomendada: 500 ml/100 kg de sementes para 13kg de sementes são usados 65ml 
de Cruiser 
 
Nome do ingrediente ativo e concentração: Tiametoxam: 350,00 g/L (35% m/v) 
Fonte da especificação do produto: http://www.syngenta.com.br/website/produtos-e-
marcas/protecao-de-cultivos/produtos/produto/especificacoes-
tecnicas.aspx?IdProduto=2237 em 19/11/09. 
Cálculo: 350 g de Tiametoxam/l * 0,065 l/ha = 22,75g de Tiametoxam/ha 

 
15d2) Standak 250 SC (BASF) 
Nome e quantidade do principio ativo: Fipronil - 250 g/l 
Quantidade utilizada do produto: 0,05 l/ha 
Fonte da especificação do produto: 
http://www.agro.basf.com.br/UI/Produtos.aspx?CodProduto=56 em 19/11/09 
Cálculo: 250g de Standak (Fipronil) * 0,05 l/ha = 12,5g de Fipronil/ha 
 
15d3) Baytan SC (Bayer) fungicida 
Nome e quantidade do principio ativo: Triadimenol 150 g/l 
Quantidade utilizada do produto: 19,5 ml/ha 
Fonte da especificação do produto:  
http://www.bayercropscience.com.br/site/nossosprodutos/protecaodecultivosebiotecnologia/
DetalheDoProduto.fss?Produto=23  em 19/11/09. 
Cálculo: 150 g de Baytan (Triadimenol) * 0,02 l/ha = 3 g de /ha Triadimenol 
 
15d4) Euparen (Bayer) fungicida 
Dose recomendada: 150ml/100kg de sementes para 13kg de sementes são usados 19,5ml 
de Euparen 
Nome e quantidade do principio ativo: Tolifluanida: 500g/l 
Quantidade utilizada do produto: 0,02 l/ha 
Fonte da especificação do produto: 
http://www.bayercropscience.com.br/site/nossosprodutos/protecaodecultivosebiotecnologia/
DetalheDoProduto.fss?Produto=71  em 19/11/09. 
 Cálculo: 500 g de Euparen/l (Tolifluanida) * 0,0195 l/ha = 17,5 g de Tolifluanida /ha 
 
15d5) Monceren (Bayer) fungicida 
Nome e quantidade do principio ativo: Pencicuram 250 g/l 
Quantidade utilizada do produto: 0,03 l/ha 
Fonte da especificação do produto: 
http://www.bayercropscience.com.br/site/nossosprodutos/protecaodecultivosebiotecnologia/
DetalheDoProduto.fss?Produto=82 em 19/11/09. 
Cálculo: 250 g/l de Monoceren (Pencicuram) * 0,03 l/ha = 7,5 g de Pencicuram /ha 
 
Total Pesticidas no tratamento de sementes: 22,75+12,5+3+17,5+7,5 63,25g/ha 
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Total Pesticidas no cultivo + Total Pesticidas no tratamento de 
sementes 15.843,2g+63,25g = 15906,45 

 
 
Dados: 
- Emergia/unidade: 1,48E+10 sej/g (BROWN & ARDING, 1991 apud BRANDT-WILLIANS, 
2002) 
 
Cálculo para determinação de emergia pesticidas. 
 
Emergia pesticida = (Quantidade de pesticida por ha/ciclo) * (Emergia/unidade) * (fator de 
correção) 
 
Emergia pesticida = (15.906,45 g/ha ciclo) * (1,48E+10 sej/g) * (1,68) 
Emergia pesticida = 3,95E+14sej/ha ciclo 
 
 

16) Inseticida biológico - Dipel (FMC) Bacillus thuringiensis  
Dados: 
- Quantidade utilizada por hectare:1+1+1 l/ha =3 l/ha 
- Preço Dipel por litro: R$ 21,96 (3 litros:  R$ 65,88) Valor obtido através de contato pessoal 
com Revenda Agross em 01/12/2007.  
- 0800 109612 por telefone informou que  1 litro (Embalagem)= R$ 21,96, recomendação 
para algodão é 500g/ha 
 
EMR Brasil calculado = Emergia total do Mato Grosso (2007) / PIB Mato Grosso (2007)  
Dados: 
- Emergia total do Mato Grosso (2007): 5,98E+23 sej /ano (Informação obtida pelo contato 
pessoal com o doutorando em Engenharia de Produção da Unip Fernando Jorge  Cutrim Demetrio 
em 17/06/11, valores obtidos nos cálculos da tese de doutorado). 
- PIB Mato Grosso (2007): 4,27E+10 (IBGE, 2008) 
 
EMR Brasil calculado = 5,98E+23 sej /ano / 4,27E+10 R$/ano 
EMR Brasil calculado = 1,40E+13sej/R$ 
 
Cálculo: (quantidade usada por hectare ciclo) * (EMR calculado Mato Grosso) 
Emergia = R$ 65,88/ha ciclo * 1,40E+13sej/R$ 
Emergia = 9,22E+14 sej/ha ciclo 
 
Fertilizantes 
 

17) CH4N2O  (uréia) 
Dados: 
- Quantidade utilizada por ha:  7,35E+05 g/ha ciclo 
- Emergia/unidade da uréia: 6,62E+09 sej/g (ODUM & ODUM, 1983 apud CUADRA, & RYDBERG, 
2006) pag 453 
Cálculo:  
Emergia uréia = (Emergia/unidade da uréia) * (Quantidade utilizada por hectare) * (fator de 
correção) 
 
Emergia Uréia = (6,62E+09sej/g) * (1,68) * (7,35E+05g/ha ciclo) 
Emergia Uréia = 8,16E+15sej/ha ciclo 
 
 

18) K2O  
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Dados: 
- Quantidade utilizada por ha: 1,96E+05 g/ha 
- Transformidade K : 1,74E+09 sej/g de K (ODUM, 1996) pg 310 
- Observação: O Potásssio do fertilizante Nitrak (Nitrato de Potássio) foi somado neste item 
- Massa atômica de K = 39,1  
- Massa atômica de O = 16 
 
Cálculo: 
Massa molar = (2 * 39,1) + 16 
Massa de K =  _1,96E+05 * (2*39,1)_ 
                           (2*39,1) + (16) 
 
Cálculo: 
Emergia K2O = (Emergia/unidade do K) * (Quantidade utilizada por hectare) * (fator de 
correção) 
 
Emergia K2O = 1,63E+05 g de K/ha *  1,68  *  1,74E+09 sej/g de K    
Emergia K2O = 4,75E+14 sej/ha ciclo 
 

19) P2O5   
Dados: 
- Quantidade utilizada por ha:  8,55E+04g/ha ciclo 
- Emergia/unidade de P2O5  : 3,9E+09sej/g de Fosfato (ODUM, 1996) pg 124 
 
Cálculo: 
Emergia P2O5 = (Emergia/unidade do P2O5) * (Quantidade utilizada por hectare) * (fator de 
correção) 
Emergia P2O5 = (3,9E+09sej/g de Fosfato) * (8,55E+04g/ha ciclo) *  (1,68)   
Emergia P2O5 = 5,60E+14sej/ha ciclo 
 

20) Rocha hidrotermal 
20a) Fertilizante Starter 
Dados:  
-Dose utilizada do Starter Mn: 7,0E+03g/ha ciclo 
-Fórmula: Starter Mn (N:5% que equivale a g/ha ciclo; S:4,9% que equivale a 343g/ha ciclo; 
Cu:0,3% que equivale a 21g/ha ciclo; Mn:5% que equivale a 350g/ha ciclo; Mo:0,05% que 
equivale a 3,5g/ha ciclo e Zn:3% que equivale a 210g/ha ciclo) 
-Concentração da substância na rocha: Mn (27,99%); S (8,43%); Zn (7,57%); Cu (0,72%); 
Mo (0,05%) (ANUÁRIO MINERAL BRASILEIRO, 2006). 
Fonte fórmula Starter: SAKAMOTO (2009). 
‐Emergia/ unidade da rocha hidrotermal = 2E+09sej/g (ODUM,1996) pg 50 
- Emergia/unidade da uréia: 6,62E+09 
- Observação: o nitrogênio do fertilizante Starter já foi somado no item Uréia.  
Cálculo: 
Emergia = (Emergia da rocha hidrotermal) * (concentração do elemento químico no minério) 
* (quantidade de elemento químico/ha) * (fator de correção) 
 
20a1) Enxofre:  
Emergia = (2E+09sej/g de rocha hidrotermal) * (100g de rocha/8,43 g de Enxofre)                   
* (343g de Molibdênio/ha) * (1,68) 
Emergia enxofre = 1,37 E+13sej/ha ciclo 
 
20a2) Cobre:  
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Emergia = (2E+09sej/g de rocha hidrotermal) * (100g de rocha/0,72g de Cobre                   
) * (21g de Cobre/ha) * (1,68) 
Emergia Cobre= 9,80 E+12sej/ha ciclo 
 
20a3) Manganês:  
Emergia = (2E+09sej/g de rocha hidrotermal) * (100g de rocha/27,99 g de Manganês)                   
* (350g de Manganês/ha) * (1,68) 
Emergia Manganês = 1,40E+12sej/ha ciclo 
 
20a4) Zinco:  
Emergia = (2E+09sej/g de rocha hidrotermal) * (100g de rocha/7,57g de Zinco)                   
* (210g de Molibdênio/ha) * (1,68) 
Emergia Zinco = 9,32 E+12sej/ha ciclo 
 
20a5) Molibdênio:  
Emergia = (2E+09sej/g de rocha hidrotermal) * (100g de rocha/0,05 g de Molibdênio)                   
* (3,5g de Molibdênio/ha) * (1,68) 
Emergia Molibdênio = 1,37 E+13sej/ha ciclo 
 
 
20b) Ácido Bórico 
-Quantidade Ácido bórico: 0,5kg/ha: 500g/ha=5E+02g/ha 
-Concentração de Boro na rocha: 24% (U.S. Geological Survey Minerals Yearbook – 2009) 
- Concentração de Boro no Ácido Bórico: 17% (Beltrão et al., 2011) 
‐Emergia/ unidade da rocha hidrotermal = 2E+09sej/g (ODUM,1996) pg 50  
 
Portanto há 85 gramas de Boro no Ácido Bórico e são necessários 354 gramas rocha  
 
Cálculo:  
Emergia Acido Bórico = (2E+09sej/g) * (3,54E+02g/ha) *(1,68) 
 
Emergia Acido Bórico = 1,19E+12 sej/ha 
 
EMERGIA TOTAL FERTILIZANTES = 9,24E+15sej/há 
 

21) Óleo vegetal 
Dados: 
- Dose utilizada por hectare/ciclo: 0,6 l/ha 
- Transformidade óleo vegetal = 2,02E+05sej/J (ODUM, & ODUM, 1983 apud COHEN et al., 
2006). 
 
Óleo de soja= 3699kJ/100 g de óleo 
Fonte calorias óleo vegetal: Taco, 2007 
 
Densidade do óleo de soja: 0,925 g/ml (GERIS, 2007)  
Cálculo: 925 g – 1000 ml 
X - 600 ml 
X=555g de óleo de soja utilizado 
 
Cálculo: 3699 kJ – 100 g de óleo 
X - 555 g  
X=20529,45 kJ 
X=2,05E+07J 
 
Cálculo: 
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Emergia = (transformidade óleo de soja) * (energia do óleo de soja/ha ciclo) 
 
Emergia = (2,02E+05sej/J) * (2,05E+07J/ha ciclo) * (1,68) 
Emergia = 6,96E+12sej/ha ciclo 
 

22) Produtos químicos (regualdores de crescimento e adjuvantes) 
22a)Reguladores de crescimento 
22a1)Tuval (Microquímica) regulador de crescimento 
Nome do ingrediente ativo e concentração: Cloreto de Clomerquat: 100g/l   
Quantidade utilizada por hectare: 0,5+0,5+0,5+0,5+0,5 l/ha=2,5 l/ha 
Fonte da especificação do produto: http://www.miql.ind.br/miql/produtos/tuval.jsp em 
08/12/09. 
Cálculo: 100g de Clormequat * 2,5 l/ha = 250g Clormequat/ha 
 
22a2)Finish (Bayer) regulador de crescimento 
Nome do ingrediente ativo e concentração: ETEFOM:480 g/l e CICLANILIDA: 60 g/l  
Quantidade utilizada por hectare: 2,5+2,5+2,5 = 7,5 l/ha 
Fonte da especificação do produto: 
http://www.bayercropscience.com.br/site/nossosprodutos/protecaodecultivosebiotecnologia/
DetalheDoProduto.fss?Produto=73 em 07/12/09. 
Cálculo: 540g de Etefom+Ciclanilida * 7,5 l/ha = 4050g de Etefom+Ciclanilida/ha 
Cálculo: 
Emergia por unidade do produto químico: 1,00E09sej/g (ODUM, 1996)  
 
Emergia = Total * (emergia/unidade) * (fator de correção) 
Emergia = 1,00E+09sej/g * 4300g/ha ciclo * 1,68 
Emergia =7,22E+12 sej/ha ciclo  
 
 
22b) Adjuvantes  
 
22b1) Agral (Syngenta) 
Nome do ingrediente ativo e concentração:  Nonil fenoxi poli(etilenoxi) etanol:  (200 g/l) 
Quantidade utilizada por hectare: 0,1 l/ha 
Fonte da especificação do produto:   http://www.syngenta.com.br/website/produtos-e-
marcas/protecao-de-cultivos/produtos/produto/especificacoes-
tecnicas.aspx?ShowLink=0&IdProduto=243 em 20/11/09. 
Cálculo: 200g/l de Agral * 0,1 l/ha = 20g de Nonil fenoxi poli (etilenoxi) etanol/ha 
 
22b2)  Áureo (Bayer) 
Nome do ingrediente ativo e concentração:  Éster metilado de óleo de soja: 720 g/l 
Quantidade utilizada por hectare: 15,1 l/ha  
Fonte da especificação do produto: 
http://www.bayercropscience.com.br/site/nossosprodutos/protecaodecultivosebiotecnologia/
DetalheDoProduto.fss?Produto=176 em 08/12/09. 
Cálculo: 720g/l de Agral * 15,1 l/ha = 10872g Éster metilado de óleo de soja/ha 
 
Total Adjuvantes: 20+10872  10892 g/ha ciclo 
 
Emergia por unidade do produto químico: 1,00E09sej/g (ODUM, 1996)  
 
Cálculo:  
Emergia = Total * Transformidade * fator de correção 
Emergia =1,68E+09sej/g * 10892g/ha ciclo * 1,68 
Emergia = 1,83E+13 sej/ha ciclo 
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Total reguladores + adjuvantes = 2,55E+13 sej/ha ciclo 
 
 
23) Consumo Lubrificantes e Diesel para todas as máquinas, tratores, implementos e 
avião 
Dados:  
- Total horas máquina empregadas no cultivo de algodão por hectare por ciclo:16,46 
horas/ha ciclo [informação obtida pela somatória das horas descritas no item 8 (cálculo para 
máquinas e implementos)]. Neste item está incluso o gasto com lubrificantes para a 
aplicação aérea com avião. 
Consumo Lubrificantes = 0,055 litros/h (CONAB 2006) 
 
Cálculo: 16,46 h/ha * 0,055 litros/h 0,91 l/ha 
 
23b) Óleo Diesel para tratores e máquinas autopropelidas 
Fonte dos consumos de óleo disesel para tratores e colhedoras: ROMANELLI (2009).  
 
Número de horas empregadas com colhedora de algodão: 0,70h/ha 
Número de horas empregadas com tratores e máquinas autopropelidas: 9,23h/ha   
 
Cálculo de consumo de Diesel:  
Colhedora = 0,70h/ha ciclo * 15 l/h  10,5 l/ha 
Tratores e máquinas autopropelidas = 9,23h/ha ciclo * 10 l/ha 92,3 l/ha 
Total consumo diesel (colhedora+tratores) = 102,8 l/ha 
 
23c) Gasolina para avião agrícola (aplicações aéreas) 
- Hora avião para aplicar em 1 hectare = 0,35h 
- Consumo gasolina pelo avião agrícola = 90 l gasolina/h 
 
Fonte do consumo de gasolina pelo avião agrícola: Homepage do fabricante do avião 
agrícola. Aviação Agrícola. Manutenção – Custos. Aplicações Aero-Agrícolas Custos 
Operacionais Diretos, em Reais Aeronave EMB-202 Ipanema. Disponível em:  
http://www.agrolink.com.br/aviacao/Manutenção.aspx acessado em   21/12/09. 
 
Cálculo:  
Gasolina=0,35h/ha * 90 l/h  4,5 l/ha 
 
Lubrificantes + Diesel + Gasolina = 0,91 l/ha + 102,8 l/ha + 4,5 l/ha  108,21 l/ha 
 
Poder calorífico do Óleo Diesel: 3,61E+07J/l 
Fonte: Homepage do fabricante de óleo diesel (Aalborg industries). Poder calorífico inferior. 
Óleo Diesel. http://www.aalborg-industries.com.br/downloads/poder-calorifico-inf.pdf 
acessado em 14/06/2011.  
Obs.: Para o poder calorífico do lubrificante foi utilizado o mesmo valor do diesel. 
Transformidade de óleo Diesel, lubrificantes e gasolina:  6,60E+04sej/J (ODUM, 1996). 
 
Cálculo:  
Emergia: (transformidade) * (energia específica) * (quantidade de diesel e lubrificante/ha) * 
(fator de correção) 
Emergia = (6,60E+04 sej/J) * (3,61E+07J/l) * 108,21 l/ha ciclo) * (1,68)  
Emergia = 4,33E+14sej/ha ciclo 
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Anexo D – Memorial de cálculos para transformidade do milho, soja e algodão de 
Lucas do Rio Verde 
 
Milho 2ª safra 
Dados:  
- Rendimento médio de milho 2ª safra em Lucas do Rio Verde (IBGE, 2007c): 4051 kg/ha ou 
4.051.000 g/ha. 
- Emergia calculada para milho (neste trabalho): 4,32E+15 sej/ha 
- Área cultivada com milho em Lucas do Rio Verde: 173.000 ha 
- Energia bruta milho 4.089kcal/kg ou 17.119,82kJ/kg ou 17.119,82J/g (D´AGOSTINI et al., 
2004). 
 
Cálculos: 
Para 1 ha de milho utiliza-se 4,32E+15 sej e é produzido 4.051.000 g. 
Portanto a emergia/massa do milho de Lucas do Rio Verde é 1,12E+09 sej/g 
Para calcular a transformidade 
Portanto a transformidade do milho de Lucas do Rio Verde é 1,12E+09 sej/g 
 
Soja 
Dados:  
- Rendimento médio de soja em Lucas do Rio Verde (IBGE, 2007c): 2.894 kg/ha ou 
2.894.000 g/ha. 
- Emergia calculada para soja (neste trabalho): 5,73E+15 sej/ha 
- Área cultivada com soja em Lucas do Rio Verde: 237.000 ha 
- Energia grão de soja: 451,6kcal/ 100 gramas (SILVA, et al., 2006) ou 1890,76kJ/kg ou 
1890,76J/g  
- Emergia calculada para soja (neste trabalho): 6,67,18E+16 sej/ha 
 
Cálculos: 
Emergia/grama: Para 1 ha de soja utiliza-se 6,67E+15 sej e é produzido 2.894.000 g. 
Portanto a transformidade da soja de Lucas do Rio Verde é 1,98E+09 sej/g. 
Emergia/Joule ou 1890,76J/g 
 
Algodão 
Dados:  
- Rendimento médio de algodão em Sorriso (IBGE, 2007c): 3.610 kg/ha ou 3.610.000 g/ha. 
- Emergia calculada para algodão (neste trabalho): 1,75E+16 sej/ha 
- Área cultivada com algodão em Lucas do Rio Verde: 11.000 ha 
- Energia algodão: 4247kcal/kg (PAIANO et al., 2006) 
Cálculos: 
Para 1 ha de algodão utiliza-se 1,75E+16 sej e é produzido 3.610.000 g. 
Portanto a transformidade da algodão de Lucas do Rio Verde é 4,71E+09 sej/g 
 

Observação: Para o caso do algodão foi utilizado o valor do rendimento médio do município 
de Sorriso (município mais proximo de Lucas do Rio Verde) pois não há dados para o 
município de Lucas do Rio Verde. 
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Anexo E – Memorial de cálculos para serviços ambientais do Cerrado 

1) Energia química do rio 
 
A metodologia de cálculo da emergia total dos rios de Lucas do Rio Verde foram efetuados 
de acordo com CHEN et al. (2009). 
 
Para os cálculos deste item foi utilizada a transformidade da chuva: 1,86E+14sej (ODUM, 
1996). 
 
Os dados de Lucas do Rio Verde sobre: Curso de água, área drenagem (km2), Precipitação 
(mm/ano), Q95 m³/s e Vazão média m³/s foram obtidos na Secretaria de Meio Ambiente do 
estado de Mato Grosso (pela Ellen Kenia Kuntze Pantoja, Gerente de Outorga - SEMA-MT). 
Os valores de vazão média (Qm) e vazão em 95% do tempo (Q95) foram calculados com os 
dados da regionalização de vazão, conforme Tabela 1 a seguir. 
 
 Tabela 1: Dados compilados dos corpos de água de Lucas do Rio Verde. 

 
Legenda:  
a: (precipitação) * (densidade);  
b: (célula a) * (Energia livre de Gibbs);  
c: (célula b) * (transformidade); 
d: (célula c) * (área).  
 

Total Emergia rios Lucas do Rio Verde (para 360.000 hectares) = 1,99E+21 sej 

Emergia dos rios por hectare = (1,99E+21sej) / (754.149 ha)  5,64E+15sej/ha 

 

2) Evapotranspiração das áreas de conservação 
Dados:  
- Evapotranspiração do cerrado:1.300 mm/ano (PRODEAGRO, 2001) 
- Transformidade da evapotranspiração: 2,75E+04 sej/J (CAMPBELL, 2003) pg 351 
 
Cálculo: 
Energia da evapotranspiração do cerrado = (área)*(evapotranspiração)*(Energia livre de 
Gibbs)*(valor usado é mesma pureza da água da chuva)*(densidade) 
 
Energia da evapotranspiração do cerrado = (10.000m2//ha) * (1,30m/ano) * (4,94E+03J/kg) * 
(1000kg/m3)  
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Energia da evapotranspiração do cerrado = 6,42E+10J/ha ano 
 
Cálculo: 
Emergia = (energia da evapotranspiração) * (transformidade evapotranspiração) 
 
Emergia = (6,42E+10J/ha ano) * (2,75E+04sej/J) 
Emergia = 1,77E+15 sej/ha ano 
 

3) Biomassa 
Dados:  
- Savana produz 0.7 kg/m2 ano de biomassa (PRADO-JATAR & BROWN, 1997) 
- Área conservada de Cerrado no município de Lucas do Rio Verde: 112.660ha 
- Transformidade = 1,67E+04 sej/J (ULGIATI & BROWN, 2009) 
 
Cálculos: 
Energia da biomassa do cerrado = (produção cerrado em g/m2ano) * (energia do cerrado 
kcal/g) * (área conservada ha)  
Energia da biomassa do cerrado = (7E+02g/m2ano) * (3.6kcal/g) * (4,186J/kcal)* (112.660ha) 
* (1E+04m2/ha) 
 
Energia da biomassa do cerrado = 1,19E+13J/ano 
 
Emergia da biomassa do Cerrado = (energia da biomassa do cerrado) * (transformidade da 
biomassa do cerrado) 
 
Emergia da biomassa do Cerrado = (1,19E+13J/ano) * (1,67E+04 sej/J) 
Emergia da biomassa do Cerrado = 1,98E+17sej/ano 
 
O cálculo da biomassa foi determinado para toda a área conservada com Cerrado no 
município, ou seja, seus 112.660 hectares. Para determinar o valor por hectares, basta 
dividir o valor da emergia obtido pela área conservada com Cerrado. 
 
Emergia da biomassa do Cerrado/hectare=(emergia/ano)/(área) 
Emergia da biomassa do Cerrado/hectare=(1,98E+17sej/ano)/(112.660ha) 
Emergia da biomassa do Cerrado/hecatare=1,76E+12sej/ano ha 
 

4) Infiltração 
Dados: 
- Transformidade: 6,85E+11 sej/m3 (Buenfil, 2001) 
- Volume da chuva por ano: 2,07m/ano (Jorma do tempo, 2011) 
- Volume da evapotranspiração para o Cerrado por ano: 1,30m/ano (PRODEAGRO, 2001) 
- Infiltração: calculada pela diferença de energia entre chuva e evapotranspiração  
- Volume da chuva = Volume da evapotranspiração + Volume da infiltração 
 
Cálculos: 
 
Volume da chuva = [(2,07m/ano) * (1ha) * (1,00E+04m2/ha)] 
Volume da chuva = 2,07E+04 m3/ha ano 
 
Volume infiltrado = (2,07E+04 – 1,30E+04) m3/ano = 7,70E+03m3/ano 
 
Emergia total da infiltração = (7,70E+03m3/ano) * (6,85E+11sej/m3) 
Emergia total da infiltração = 5,27E+15 sej/ha ano 
 

5) Árvores das áreas de conservação 
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Dados: 
- Cada árvore do Cerrado transpira cerca de 2,17 mmol/m2 s [média das espécies do 
Cerrado (MEINZER et al., 1999)]. 

- Transformidade solar da chuva: 1,8E+04sej/J (ODUM, 1996). 
 

Convertendo 2,17 mmol/m2 s para mol/m2 s  2,17mol*0,001  0,00217 mol/m2 s   

Como 18 ml de água tem 1 mol de água, portanto, 0,00217 mol tem 0,03906 ml de água /m2 
s   
 
Para transformar segundos em dias multiplica-se por : 60*60*24 86.400 segundos/dia. 
 
0,03906 ml de água /m2 s  * 86.400 s/dia  3.374,78ml/m2 s   
Ou, fazendo a conversão de ml para mg: 3.374,78ml/m2 s   3.374,78g/m2 s   
 
Cálculo da energia da árvore segundo ODUM, 1996, página 226: 
Energia da árvore = (massa de água transpirada por dia) * (energia) 
Energia da árvore = (3.374,78g/m2 água transpirada dia) * (5J energia livre/g) * (365 
dias/ano) * (1E+04 m2/ha) 
Energia da árvore = 6,16E+10 J/ha ano 
 
Portanto, 
 
Cálculo: 
Emergia das árvores = (energia das árvores) * (transformidade) * (fator de correção) 
Emergia das árvores = (6,16E+10 J/ha ano) * (1,8E+04sej/J) * (1,68)  
Emergia das árvores = 1,86E+15 sej/ha ano 
 
Segundo levantamento realizado por NBL Engenharia Ambiental são 326 espécies 
amostradas nas áreas remanescentes de Lucas do Rio Verde (NBL Engenharia Ambiental, 
2007). 
 
Dados:  
- Emergia das árvores: 1,86E+15 sej/ha/ano; 
- Nos 112.660 ha de área remanescente foram identificadas 326 espécies (NBL Engenharia 
Ambiental, 2007); 
- Extrapolação da divisão de 112.660ha/326espécies 346 ha/espécie 
- Floresta: (1,86E+15 sej/ha/ano)(112.660 ha) 2,13E+20 sej/ano 
- Espécies: (1,86E+15 sej/ha/ano)(112.660ha/326 espécies) 6,13E+17 sej/espécie ano 
- Área: 1 espécie usa 346 ha  para 1 ha  0,0029 espécies por hectare 
- Espécie/ha: {(6,22E+17 sej/espécie)* (1 ha)}/346 ha 1,80E+15 sej/ha 
 

6) Matéria orgânica do solo 
 
Dados:  
- Quantidade de matéria orgânica no Latossolo vermelho-amarelo (tipo de solo de Lucas do 
Rio Verde) sob vegetação Cerrado 18g/kg de solo (MAFRA, et al., 1988). 
- Densidade do solo dos Cerrados: 1,08kg/dm3 (CARNEIRO, et al., 2009). 
- Transformidade da matéria orgânica da parte superior do solo: 7,40E+04sej/J (ODUM, 
1996). 
- Área: 1 hectare: 10.000m2 

- Energia contida na matéria orgânica: 4 kcal/g (ODUM, 1996) pg 118. 
- Energia de 1 caloria: 4,184 joules 
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- Camada de solo utilizada pelo Cerrado: 2 cm ou 0,02m (CUNHA, et al., 2001). 
 
Cálculos: 
10.000m2 de área e 0,02m de solo corresponde a 200m3 de solo. 
1 dm3 de solo corresponde a 1E-03m3 de solo 
 
Para 1 dm-3 de solo do Cerrado há 1,08kg de solo, portanto para 200 m3 há 2,16E+05 kg de 
solo. 
 
Cada 1 kg de solo do Cerrado apresenta 18g de matéria orgânica, portanto  
há 3,89E+06g de matéria orgânica/ha de solo do Cerrado. 
 
A matéria orgânica tem 1,67E+04J/g, e 3,89E+06g/ha tem 6,49E+10J/ha. 
 
Emergia da matéria orgânica do solo = (Energia da matéria orgânica do solo) * 
(transformidade da matéria orgânica do solo) * (fator de correção) 
 
Emergia da matéria orgânica do solo = (6,49E+10J/ha) *(7,40E+04sej/J)* (1,68) 
Emergia da matéria orgânica do solo = 8,07E+15 sej/ha 
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ANEXO F – Memorial de cálculos de área de suporte   
 
Por outro lado, a área de apoio, que corresponde à área necessária para equilibrar o 
desenvolvimento proposto com o ELR da região, que é calculado de acordo com BROWN & 
ULGIATI (2001), como segue:  
 
SA(ELR) = R*/Empd(r) 

 
Sendo, 
R* = (F+N)/ELR(r) 
 
ELR(r) = Carga ambiental da região.  
 
A área calculada dessa maneira pode estar relacionada com um preditor de viabilidade a 
curto prazo  
 
EMPD(r) = Densidade de Empower renovável da região (sej ha/ano) 6,01E+15 
F = entradas pagas (sej/ha)  
N = entradas não-renováveis (sej/ha)  
 
SA(ELR) = R*/Empd(r) 

 
Sendo, 
R* = (F+N)/ELR(r)  R* = (4,20E+15+1,67E+13)/0,004  R* = 1,05E+18sej/ha ano 
 
ELR(r) = Emergia da carga ambiental do Cerrado  (F+N)/R  2,20E+13/5,26E+15 
ELR(r) = 0,004 
 
Empd(r) = 5,26E+15sej/ha ano 
 
SA(ELR) =(1,05E+18)/(5,26E+15) 
 
SA(ELR) = 199,51 
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Anexo G – Memorial de cálculos para áreas conservadas de cerrado 
 

1) Energia solar Cerrado   
 
Insolação média Lucas = 4,91 kWh/ m2 por dia, através das coordenadas do município de 
Gleba Leste (105 km de Lucas do Rio Verde) (CRESESB, 2008) 
Latitude Lucas do Rio Verde: 12 38 69 S a 13 28 06 S 
Longitude Lucas do Rio Verde: 55 51 44 W a 56 38 56 W 
  
Dados:  
- Albedo: 15,7% (média para savanas tropicais segundo HOFFMANN (2000).  
- Insolação média: 4,91 kWh/ m2 por dia 
- Área: 1ha = 10.000 m2 
-Transformidade energia solar: 1sej/J (ODUM, 1996) 
 
Energia solar:  área * insolação média * (1-albedo)  
Energia solar = 10.000 m2/ha * 4,91 kWh/ m2 dia *(1-0,157) * (365 dias) * 3,6 E06 J/kWh 
Energia solar = 5,44E+13J/ha ano 
Emergia da energia solar = (Energia solar) * (transformidade da energia solar) 
Emergia da energia solar = (2,72E+13J/ha ciclo) * (1sej/J) 
Emergia da energia solar = 5,44E+13sej/ha ciclo 
 

2) Energia cinética do vento do Cerrado 
Dados: 
- Densidade do ar: 1,23 kg/ m3 (Fonte: ODUM 1996 pg 264) 
- Drag coeficient = 1,00 E-03 (Fonte: Cavalett 2006 pg 219) 
- Velocidade = 5 m/s (a 50 m de altura) (CRESESB, 2008) 
- Área 1 ha = 10.000 m2  
- Transformidade energia cinética do vento: 2,52E+03sej/J (ODUM, 1996)  
 
Energia cinética do vento: (área) * (densidade do ar) * (drag coefficient) * (velocidade do 
vento)3 
Energia cinética do vento = 10.000 m2 * 1,23 kg/ m3 * 1,00 E-03 * (5m/s)3 * 3,14 E07 s/ano  
Energia cinética do vento = 4,83 E10 J/ha ano  
Emergia da energia cinética do vento = (Energia cinética do vento) * (transformidade da 
energia cinética do vento) * (fator de correção) 
Emergia da energia cinética do vento = (4,83 E+10 J/ha ano) * (2,52E+03sej/J) * (1,68) 
Emergia da energia cinética do vento = 2,04E+14 sej/ha ano 
 

3) Chuva do Cerrado - Energia química da chuva do Cerrado 
Dados: 
-  Precipitação média/ano:  2,07m/ano (JORNAL DO TEMPO, 2011). 
-  Energia livre de Gibbs = 4,94J/g  4,94E6 J/m3 (ODUM, 1996) p.295 
- Área 1 ha = 10.000 m2  
-  Transformidade Energia química da chuva: 3,06E+04sej/J (ODUM, 1996). 
 
Energia química da chuva = (10.000 m2/ha)* (2,07m/ano) * (4,94E6 J/m3) 
Energia química da chuva = 1,02E+11J/ha ano 
Emergia da energia química da chuva = (Energia química da chuva) * (transformidade da 
energia química da chuva)*(fator de correção) 
Emergia da energia química da chuva = (1,02E+11J/ha ano) * (3,06E+04sej/J) * (1,68) 
Emergia da energia química da chuva =5,26E+15 sej/ha ano 
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4) Energia geopotencial da chuva do Cerrado 

Dados: 

-  Elevação média:  400 m 
-  Runoff (admite-se 1% da precipitação média): 1% de 2,07m = 0,02m/ano  0,023m 
(JORNAL DO TEMPO, 2011) 
- densidade = 1.000 kg/m3  
- área 1 ha = 10.000 m2  
- aceleração da gravidade = 9,8 m/s2 
- Transformidade energia geopotencial da chuva: 1,76E+04sej/J (ODUM, 1996).  
Energia geopotencial da chuva= (elevação média) * (área) * (run off)*  (densidade) * 
(aceleração da gravidade) (ODUM, 1996) 
Energia geopotencial da chuva = (400m) * (10.000m2) * (2,36E-02m/ano) * (1.000 kg/m3) * 
(9,8 m/s2) 
Energia geopotencial da chuva = 9,25E+08J/ha ano  
Emergia da energia geopotencial da chuva = (Energia geopotencial da chuva) * 
(transformidade da energia geopotencial da chuva) * (fator de correção) 
Emergia da energia geopotencial da chuva = (9,25E+08 J/ha ano) * (1,76E+04sej/J) * (1,68) 
Emergia da energia geopotencial da chuva = 2,74E+14sej/ha ano 
 

5) Biomassa do Cerrado 
Dados:  
- Savana produz 0.7 kg/m2 ano de biomassa (Prado-Jatar and BROWN, 1997) 
- Área conservada de Cerrado no município de Lucas do Rio Verde: 112.660ha (PROJETO 
LUCAS DO RIO VERDE LEGAL, 2007) 
-Transformidade = 1,67E+04 sej/J (ULGIATI & BROWN, 2009). 
 
Energia = (7E+02g/m2 ano) x (3.6kcal/g)*(4,186J/kcal)*(112.660ha)*(1E+04m2/ha)  
1,19E+13J/ano 
Emergia da biomassa do Cerrado= 1,98E+17sej/ano 
 
O cálculo da biomassa foi determinado para toda a área conservada com Cerrado no 
município, ou seja, seus 112.660 hectares. Para determinar o valor por hectare, basta dividir 
o valor da emergia obtida pela área conservada com Cerrado. 
 
Emergia da biomassa do Cerrado/ha=(1,98E+17sej/ano)/(112.660ha) 
Emergia da biomassa do Cerrado/ha=1,76E+12sej/ano ha 
 

6) Estruturação do solo 
Estruturação/Formação do solo: Como parte do principal ciclo sedimentar da Terra, muitos 
tipos de rochas sedimentares são trazidos para a superfície em diferentes lugares. O valor 
adotado do ciclo de sedimentar foi de 2,4 cm por 1.000 anos e densidade das rochas de 2,6 
g/cm3 (ODUM, 1996) pg 46. 
Energia = (2,4E-03cm/ano)*(2,6g/cm3)*(367.477ha)*(1E+08cm2/ha)*(energia livre de 
Gibbs:611J/g) = 1,40E+14 J/ano 
Transformidade = 34.377 x 1,68 = 5,78E+04sej/J (ODUM, 1996). 
Emergia estruturação do solo para município = 8,10E+18 sej/ano 
 
O cálculo da estruturação/formação do solo foi determinado para toda a área do município, 
ou seja, seus 367.477 hectares. Para determinar o valor por hectare, basta dividir o valor da 
emergia obtida pela área total do município. 
 
Emergia estruturação do solo = (8,10E+18 sej/ano)/(367.477ha) 
Emergia estruturação do solo = 2,20E+13 sej/ha ano 
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Anexo H – Preços de soja, milho e algodão PIB BRASIL  
 
Dados: 
- PIB do Brasil de 2007 (IBGE, 2010): 2,56E+12 R$ 
- Emergia Brasil 2007: (informação obtida do contato pessoal com Fernando Cutrim 
Demetrio – doutorando em engenharia de produção pela Universidade Paulista): 8,29E+24 
sej/ano 
- EMR calculado para 2007: (8,29E+24sej/ano) / (2,56E+12 R$)  3,24E+12sej/R$ 
 
Milho 
Dados:  
- Produtividade média de milho de  Lucas do Rio Verde do ano de 2007: 4051kg/ha (IBGE, 
2007c) 
- Valor médio pago pela saca (preço pago ao produtor) de 60 kg de milho para o ano de 
2007 (Agrianual, 2008): R$ 17,66.  
- Quantidade de sacas de milho produzidas por hectare: 67,51 
 
Cálculo: 
Emergia R$ milho = (valor da saca de 60kg de milho) * (produção de sacas de milho para 1 
hectare) * (EMR calculado Brasil) 
 
Emergia R$ milho = (17,66 R$/saca de 60kg de milho) * (67,52 sacas/ha) * 
(3,24E+12sej/R$) 
Emergia R$ milho = 3,86E+15 sej/ha 
 
Soja 
Dados:  
- Produtividade média de soja de Lucas do Rio Verde do ano de 2007: 2894kg/ha (IBGE, 
2007c)  
- Valor médio pago pela saca (preço pago ao produtor) de 60 kg de soja para o ano de 2007  
(Agrianual, 2008): R$ 27,24.  
- Quantidade de sacas de soja produzidas por hectare: 48,23 
 
Cálculo: 
Emergia R$ soja = (valor da saca de 60kg de soja) * (produção de sacas de soja para 1 
hectare) * (EMR calculado Brasil) 
 
Emergia R$ soja = (27,24 R$/saca de 60kg de soja) * (48,23 sacas/ha) * (3,24E+12sej/R$) 
Emergia R$ soja = 4,26E+15 sej/ha 
 
Algodão 
Dados:  
- Produtividade média de algodão caroço do ano de 2007 do Mato Grosso: 3744kg/ha 
(IBGE, 2007c) 
- Valor médio pago pela arroba (14,69kg) de algodão (preço pago ao produtor) para o ano 
de 2007 (Agrianual, 2008): R$ 15,19  
 
- Quantidade de arrobas de algodão produzidas por hectare: 240,16@/ha 
 
Cálculo: 
Emergia R$ algodão = (valor da arroba de algodão) * (produção de arrobas de algodão para 
1 hectare) * (EMR calculado Brasil) 
 
Emergia R$ algodão = (15,19 R$/arroba de algodão) * (240,16 arrobas/ha) * 
(3,24E+12sej/R$) 
Emergia R$ algodão = 1,18E+16 sej/ha 
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Anexo I – Preços de soja, milho e algodão PIB MATO GROSSO 
 
Dados: 
- PIB do Mato Grosso de 2007 (IBGE, 2009a): 1,27E+10 R$/ano 
- Emergia Brasil 2007: (informação obtida do contato pessoal com Fernando Cutrim 
Demetrio – doutorando em engenharia de produção pela Universidade Paulista):  
5,98E+23 sej/ano 
- EMR calculado para 2007: (5,98E+23sej/ano) / (1,27E+10 R$/ano)  1,40E+13sej/R$ 
 
Milho 
Dados:  
- Produtividade média de milho de  Lucas do Rio Verde do ano de 2007: 4051kg/ha (IBGE, 
2007c)  
- Valor médio pago pela saca (preço pago ao produtor) de 60 kg de milho para o ano de 
2007 (Agrianual, 2008): R$ 17,66.  
- Quantidade de sacas de milho produzidas por hectare: 67,51 
 
Cálculo: 
Emergia R$ milho = (valor da saca de 60kg de milho) * (produção de sacas de milho para 1 
hectare) * (EMR calculado Mato Grosso) 
 
Emergia R$ milho = (17,66 R$/saca de 60kg de milho) * (67,52 sacas/ha) * 
(1,40E+13sej/R$) 
Emergia R$ milho = 1,67E+16 sej/ha 
 
Soja 
Dados:  
- Produtividade média de soja de Lucas do Rio Verde do ano de 2007: 2894kg/ha (IBGE, 
2007c)  
- Valor médio pago pela saca (preço pago ao produtor) de 60 kg de soja para o ano de 2007  
(Agrianual, 2008): R$ 27,24.  
- Quantidade de sacas de soja produzidas por hectare: 48,23 
 
 Cálculo: 
Emergia R$ soja = (valor da saca de 60kg de soja) * (produção de sacas de soja para 1 
hectare) * (EMR calculado Mato Grosso) 
 
Emergia R$ soja = (27,24 R$/saca de 60kg de soja) * (48,23 sacas/ha) * (1,40E+13sej/R$) 
Emergia R$ soja = 1,84E+16 sej/ha 
 
Algodão 
Dados:  
- Produtividade média de algodão caroço do ano de 2007 do Mato Grosso: 3744kg/ha 
(IBGE, 2007c) 
- Valor médio pago pela arroba (14,69kg) de algodão (preço pago ao produtor) para o ano 
de 2007 (Agrianual, 2008): R$ 15,19  
- Quantidade de arrobas de algodão produzidas por hectare: 240,16@/ha 
 
Cálculo: 
Emergia R$ algodão = (valor da arroba de algodão) * (produção de arrobas de algodão para 
1 hectare) * (EMR calculado Mato Grosso) 
 
Emergia R$ algodão = (15,19 R$/arroba de algodão) * (240,16 arrobas/ha) * 
(1,40E+13sej/R$) 
Emergia R$ algodão = 5,11E+16 sej/ha 
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ANEXO J - Cálculo da extrapolação dos serviços ambientais   
 
 
Em Lucas do Rio Verde há duas safras por ano. Praticamente toda a área disponível para a 
agricultura do município é plantada com soja e na outra metade do ano os mesmos 
produtores optam por plantar milho ou algodão. Porém aproximadamente 25% dos 
produtores para o ano analisado (2007) resolveram não plantar, deixando o solo em pousio. 
A área de pousio é variável de acordo com os interesses dos produtores, relacionados as 
oscilaçães dos preços das commodities no mercado internacional. 
Portanto, para o cáculo da extrapolação da área de mosaico faz-se necessário contabilizar 
essa área no cálculo. 
Também é necessário levar em conta que os cálculos dos serviços ambientais foram 
efetuados para o período de um ano e não de um ciclo como foi realizado para os sistemas 
de produção agrícola de milho, soja e algodão. 
 
Esse fato justifica o uso do fator (1,76) multiplicado pela emergia a área de mosaico. A figura 
1 ilustra  o uso do solo no município. 
 
 

 
 
 
Cálculo da Emergia da área de mosaico (ano): [(Emergia do milho) * (porcentagem da área 
ocupada por milho)] + [(Emergia da soja) * (porcentagem da área ocupada por soja)] + 
[(Emergia do algodão) * (porcentagem da área ocupada por algodão)]  
 
Emergia da área de mosaico (ano): [(4,05E+15sej/ha ciclo) * (71%)] + [(6,31E+15sej/ha 
ciclo) * (100%)] + [(1,82E+16sej/ha ciclo) * (5%)]  
 
Emergia da área de mosaico (ano): 1,01E+16 sej/ha ano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


