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RESUMO 

Este trabalho visa contribuir para a sustentabilidade de uma região do agronegócio no sul 

do Brasil. Essa região, batizada de RH3, contribui significativamente para a economia 

brasileira por meio da exportação de commodities, como carne suína e de frango. O setor 

econômico da RH3 recorras a ativos ambientais, propriedade comum da sociedade, 

utilizando recursos renováveis e não renováveis, que afetam a sustentabilidade e a 

competitividade do sistema econômico e ambiental. A análise é feita usando ecologia de 

sistemas e síntese emergética. Primeiro, um diagrama de sistema é construído para 

organizar o pensamento e as relações entre os componentes e os caminhos de troca e fluxo 

de energia entre os diferentes compartimentos econômicos e ambientais. O segundo passo 

consiste na construção das tabelas de cálculo da síntese emergética dos fluxos ilustrados 

nos diagramas. Por fim, os índices de emergia são calculados para resumir e relacionar os 

fluxos emergéticos da economia com os do meio ambiente. Quantidades de emergia 

armazenada de recursos ambientais são calculadas a partir da soma da emergia de todos 

os insumos, multiplicadas pelo tempo que leva para o armazenamento ou estoque, no 

sistema. Os resultados obtidos mostram uma baixa contribuição das fontes de energia 

locais e apontam para a necessidade de maior reciclagem e integração na produção de 

suínos, bovinos e frangos. A RH3 possui 38 municípios, o que dificulta um gerenciamento 

integrado da economia e dos recursos naturais. Este trabalho pode servir de subsídio para 

a definição de políticas públicas, comuns a todos os municípios que fazem parte da região. 

 

Palavras-chave: Emergia, modelo energético, RH3, fluxo de energia, gerenciamento. 
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ABSTRACT 

This work aims to contribute to the sustainability of an agribusiness region in southern 

Brazil. This region, called RH3, contributes significantly to the Brazilian economy 

through the export of commodities such as pork and chicken. RH3's economic sector 

makes use of environmental assets, common property of society, using renewable and 

non-renewable resources, which affect the sustainability and competitiveness of the 

economic and environmental system. The analysis is done using systems ecology and 

emergy synthesis. First, a system diagram is constructed to organize the thinking and 

relationships between components and the paths of energy exchange and flow between 

different economic and environmental compartments. The second step consists of 

building the tables for calculating the emergy synthesis of the flows illustrated in the 

diagrams. Finally, the emergy indices are calculated to summarize and relate the emergy 

flows from the economy to those from the environment. Amounts of stored emergy of 

environmental resources are calculated from the sum of the emergy of all inputs, 

multiplied by the time it takes to store or stock, within the system. The results obtained 

show a low contribution from local energy sources and point to the need for greater 

recycling and integration in the production of pigs, cattle and chickens. RH3 has 38 

municipalities, which makes an integrated management of the economy and natural 

resources difficult. However, this work can serve as a subsidy for the definition of public 

policies, common to all municipalities that are part of the region. 

 

Keywords: Emergy, energetic model, RH3, energy flow, management. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho visa contribuir para a sustentabilidade de uma região do agronegócio 

no sul do Brasil, a Região Hidrográfica 3 (RH3), no meio-oeste do estado de Santa 

Catarina. O estado de Santa Catarina (SC) possui três grandes Regiões Hidrográficas, a 

Região Hidrográfica do Paraná, a do Uruguai e a do Atlântico Sul (ANA, 2021). Para 

facilitar o gerenciamento, o governo de SC organiza o território em dez regiões 

hidrográficas (RH) (SDS, 2017). A RH3, situada entre as coordenadas 26,60°S 50,80° W 

e 27,53° S 52,44° W, inclui duas bacias hidrográficas principais, a Bacia Hidrográfica do 

Rio Jacutinga e a Bacia do Rio do Peixe. A região possuí uma área total de 8.541 km2, 

incluindo 38 municípios e 418.823 pessoas, 317.050 ha em área urbana e 101.773 rural 

(IBGE, 2019). 

 O PIB dos municípios que compõem a RH3 foi de cerca de R$ 19,2 bilhões em 

2018 (IBGE, 2010), representando cerca de 6,4% do PIB do estado de Santa Catarina. 

Em 2010, os serviços (36,2%) eram responsáveis pela maior parte do PIB da região, 

seguidos pela Indústria (27,8%) e Agropecuária (13,5%). Em 2018, observa-se um 

aumento na participação dos serviços (2,3%) e da Indústria (0,9%) em detrimento da 
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agropecuária (-3,9%). No mesmo ano, o PIB per capita da RH3 foi de R$ 43.216, 

levemente acima da média catarinense, que foi de R$ 42.149 (IBGE, 2010). 

 A RH3 se destaca pela produção e exportação de suínos e frangos. O rebanho de 

bovinos em 2019 correspondeu a 643.629 cabeças, enquanto o de suínos representou 

3.079.288 cabeças, e galináceos atingindo o número de 48.324.741 animais (IBGE, 2019; 

Teixeira, 2019). Mais da metade das exportações de carne de porco brasileira vem de 

Santa Catarina (Ribeiro e Moretto, 2017; Talamini e Martins, 2021). Foram exportadas 

cerca de 523 mil toneladas do produto, gerando uma receita de 1,2 bilhões de dólares ao 

estado em 2020.  

 Importante ressaltar que a suinocultura tem importância social e cultural, já que é 

uma atividade presente no cotidiano dos agricultores catarinenses desde o século XIX. 

Com a colonização de descendentes de imigrantes europeus e o desenvolvimento da 

atividade, a região oeste do estado tornou-se sua principal produtora de suínos, 

responsável por cerca de 78,57% dos animais produzidos (Ribeiro e Moretto, 2017; 

Toresan et al., 2019; Vargas e Pedrassani, 2020). A RH3 é também a maior fonte de 

galináceos de Santa Catarina, responsável por cerca de 80% dos quase 842 milhões de 

abates realizados no estado (Toresan et al., 2019).  

 Apesar dos benefícios sociais e econômicos, a agropecuária pode resultar em 

perda de biodiversidade, degradação do solo, e serviços ecossistêmicos (Foley et al., 

2011; Odum e Barrett, 2004; Fagerholm et al., 2016; Peterson et al., 2017; Machado, 

2019; Lima et al., 2021; Silva et al., 2021). De maneira geral, a agropecuária recorre a 

insumos não renováveis, como combustíveis, nitrogênio, fósforo, potássio, e 

equipamentos, resultando em menor sustentabilidade dos sistemas produtivos. O 

gerenciamento integrado entre o sistema natural e o econômico tem se apresentado como 

uma solução para o problema (Ortega et al., 2005; Korres, 2013; Almeida et al., 2020). 

Nesse particular, a avaliação emergética tem se mostrada como uma ferramenta eficiente 

(Ortega et al., 2002; Ortega et al., 2005; Giannetti et al., 2011; Alves et al., 2021).  

 Vários estudos emergéticos têm sido realizados para a avaliação da 

sustentabilidade do agronegócio através da eficiência do uso dos recursos renováveis 

(Ulgiati e Brown, 1998; Lagerberg e Brown, 1999; Haden, 2002; Cavalett et al., 2006; 

Martin et al., 2006; Rosa et al., 2008; Shah et al., 2019).  Quanto maior o emprego de 

recursos renováveis no sistema de produção, menor o custo de produção e maior a 

competitividade. 
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 A avaliação emergética é particularmente útil para analisar sistemas produtivos, 

convertendo todos os ativos e insumos em uma unidade comum. Esta unidade é a energia 

solar equivalente necessária para fazer um produto ou serviço ( Odum, 1996). Este 

trabalho apresenta uma avaliação emergética do Sistema RH3, no meio oeste do estado 

de Santa Catarina, Brasil, em especial o agronegócio. A análise inclui a produção de 

bovinos, suínos e frangos na região, avaliando a sustentabilidade ambiental do sistema. 

 

2 METODOLOGIA 

Primeiro, um diagrama de energia do sistema é construído para organizar as ideias 

e relações entre os principais componentes e processos dos fluxos energéticos do sistema 

RH3 (Odum, 1996; Brown e Ulgiati, 2004; Cavalett et al., 2004). O diagrama fornece 

uma visão holística do sistema, combinando as diferentes fontes de informações e 

organizando o planejamento da pesquisa. O segundo consiste na elaboração de uma 

planilha de síntese emergética dos fluxos energéticos, feita com base no diagrama. A 

planilha contabiliza os fluxos anuais de material, energia, e informação que dão suporte 

ao sistema RH3. Finalmente, índices emergéticos são calculados, relacionando os 

processos emergéticos com a economia e o ambiente (Odum, 1983; Odum, 1996).  

Quantidades de emergia estocada dos recursos ambientais são calculadas a partir 

da soma da emergia de todas as entradas no sistema, e então multiplicadas pelo tempo 

que estas levam para acumular no sistema. O tempo necessário é estimado com base na 

literatura, principalmete nas tabelas produzidas pelo Center for Wetland da Universidade 

da Florida. Para calcular a emergia dos estoques econômicos, todas as entradas de energia, 

materiais e trabalho para produzi-los são somados. O objetivo é poder prever a viabilidade 

econômica e ambiental do Sistema RH3. 

Para a avaliação das entradas de energias renováveis na RH3, foram utilizadas 

médias anuais de energia solar, precipitação, e vento. Fontes de energia não renováveis 

são calculadas a partir da água subterrânea, perda de solo, fertilizantes, combustíveis, 

eletricidade, infraestrutura, mão de obra, e serviços. 

O fluxo de emergia total que suporta o sistema RH3 é organizado  em recursos 

renováveis (R), não renováveis (N) e adquiridos (F). A distribuição desses fluxos 

determina os valores dos índices emergéticos. Estes índices permitem relacionar o uso de 

recursos naturais renováveis e não renováveis, assim como o feedback da economia. A 

taxa de rendimento emergético (Y/F) é obtida a partir da Produção (Y=R+N+P+S) e do 

feedback da economia (F=P+S). Este indicador é usado para avaliar a capacidade do 
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Sistema RH3 em explorar os recursos naturais locais. A taxa de investimento emergético 

(EIR=F/R+N), avalia a competitividade do Sistema. A carga ambiental emergética 

[ELR=(N+F)/R], indica o stress econômico sobre o meio ambiente. O índice de 

sustentabilidade ambiental (ESI=EYR/ELR), apresenta o rendimento econômico do 

Sistema frente à pressão ambiental. 

Indicadores emergéticos como fontes locais renováveis (R) e não-renováveis (N), 

contribuição ambiental (I), produtos adquiridos (P), serviços e mão de obra (S), produção 

(Y), retorno da economia (F), taxa de produção emergética (EYR), taxa de investimento 

emergético (EIR), taxa da carga ambiental (ELR), e índice de sustentabilidade (SI), são 

calculados para a RH3. O objetivo principal é relacionar a cadeia produtiva econômica 

da RH3 com os indicadores emergéticos. 

Também são considerados os índices de renovação de material e serviços (Ulgiati 

et al., 1994; Ortega e Polidoro, 2002; Ortega et al., 2005). Estes índices detalham o nível 

de sustentabilidade do Sistema quanto aos recursos utilizados. Os indicadores de 

avaliação emergética são usados para avaliar a eficiência e o impacto ambiental no 

Sistema RH3, podendo servir como subsídio para a implantação de políticas públicas. 

 

3 RESULTADOS 

A Figura 1 é um diagrama da visão geral do sistema energético da RH3, mostrando 

todos os componentes do sistema incluídos na análise. O diagrama exibe as energias 

renováveis, como médias anuais de energia solar, precipitação, e vento. Fontes de energia 

não renováveis são calculadas a partir da água subterrânea, fertilizantes, combustíveis, 

eletricidade, infraestrutura, mão de obra, e serviços. A chuva potencial química e a 

geopotencial merecem destaques, com 2.866E+18 e 2.419E+18 sej/ano, respectivamente. 
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Figura 1. Diagrama energético da RH3. As fontes de energia são exibidas com os respectivos valores em 

emergia solar (E+18 sej/ano). 

 
 

O vento é outra fonte de grande importância na RH3, exibindo 309,00E+18 

sej/ano, seguido por tornados com 1,37E+18 sej/ano. Outras fontes de energia, não 

renováveis, são representadas pela água subterrânea, fertilizantes, combustíveis, 

eletricidade, infraestrutura e serviços.  Cabe destacar o valor do ítem 

infraestrutura/serviços de 33.674E+18 sej/ano, seguido pelo fertilizantes com 23,63E+18 

sej/ano. Estas fontes externas de energia servem de base para o cálculo dos indicadores 

emergéticos do sistema e para a avaliação da sustentabilidade da RH3. 

Os resultados da avaliação emergética do sistema da RH3 são apresentados na 

Tabela 1. Os insumos foram convertidos para emergia solar e emdólares. Os valores dos 

bens e serviços fornecidos ao sistema são calculados e organizados em componentes 

renováveis e não renováveis. Os cálculos são apresentados no rodapé da Tabela. 
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Tabela 1. Valores das fontes, bens e serviços exibidos na Figura 1. 

Nota Item 
Fração 

renovável 
Unidade Quantidade 

Intensidade 

emergética 

(sej/unit) 
Referência 

Emergia 

solar 

total 

(seJ/ano) 

Emergia 

renovável 

Emergia 

não 

renovável 
Emdólares 

Fontes renováveis locais (R) 

1 Radiação solar 1 J 4,19E+19 1,00E+00 Conceito 4,19E+19 4,19E+19 0,00E+00 1,23E+07 

2 
Chuva (potencial 
química) 

1 J 9,24E+16 3,10E+04 
Odum et al., 

2000 
2,87E+21 2,87E+21 0,00E+00 8,43E+08 

3 Transpiração 1 J 3,75E+16 1,82E+04 

Brown and 

Bardi, 2001 

(Folio 3) 

6,83E+20 6,83E+20 0,00E+00 2,01E+08 

4 Chuva Geopotencial 1 J 5,15E+16 4,70E+04 
Odum et al., 

2000 
2,42E+21 2,42E+21 0,00E+00 7,11E+08 

5 Vento 1 J 1,26E+17 2,45E+03 
Odum et al., 

2000 
3,09E+20 3,09E+20 0,00E+00 9,10E+07 

6 Tornado 1 J 3,34E+13 4,10E+04 
Brown and 
Bardi, 2001 

(Folio 3) 

1,37E+18 1,37E+18 0,00E+00 4,03E+05 

 Maior insumo 

renovável 
     2,87E+21 2,87E+21 0,00E+00 8,43E+08 

Fontes não-renováveis locais (N) 

7 
Perda líquida de solo 
superficial 

0,00 J 1,93E+13 1,24E+05 

Brown and 

Bardi, 2001 

(Folio 3) 

2,40E+18 0,00E+00 2,40E+18 7,06E+05 

8 Lençol freático 0,00 J 4,37E+12 4,10E+04 

Brown and 

Bardi, 2001 
(Folio 3) 

1,79E+17 0,00E+00 1,79E+17 5,27E+04 

 Total      2,58E+18 0,00E+00 2,58E+18 7,58E+05 

Entradas adquiridas (P) 

9 Nitrogênio 0,05 g 1,25E+06 4,05E+10 
Brandt-

Williams, 2002 1,34E+18 6,70E+16 1,27E+18 3,94E+05 

10 Fósforo 0,05 g 6,36E+08 3,70E+10 

Brandt-

Williams, 2002 6,87E+17 3,43E+16 6,53E+17 2,02E+05 

11 Potássio 0,05 g 6,79E+08 2,92E+09 
Brandt-

Williams, 2002 
5,01E+16 2,50E+15 4,76E+16 1,47E+04 

12 Eletricidade 0,81 J 5,68E+10 2,69E+05 
Brandt-

Williams, 2002 1,53E+16 1,24E+16 2,90E+15 4,49E+03 

13 Combustível 0,05 J 7,98E+10 1,10E+05 
Brandt-

Williams, 2002 8,77E+15 4,39E+14 8,34E+15 2,58E+03 

 Total      2,10E+18 1,17E+17 1,98E+18 6,18E+05 

Serviços e mão de obra (S) 

14 Mão de Obra 0,6 J 2,17E+09 7,56E+06 
Brandt-

Williams, 2002 1,64E+16 9,86E+15 6,57E+15 4,83E+03 

15 
Infraestrutura/serviço, 

USD   USD 9,10E+09 3,70E+12 
Hu et al., 2012 

3,37E+22 1,68E+21 3,20E+22 9,90E+09 

 Total   1,13E+10   3,37E+22 1,68E+21 3,20E+22 9,90E+09 

Produção/Exportação 

16 Gado  J 2,31E+26       

17 Frango  J 5,86E+21       

18 Porco  J 2,68E+25       

 Total   2,58E+26       

(1) Radiação Solar, J: Energia anual=(média insolação anual total)(Área)(1-albedo). Radiação solar, 

J/m2/ano=5,26E+09; Área, m2=9,72E+09; Albedo=1,8E-01. (2) Chuva Potencial Química, J: Energia 

anual=(volume)(densidade da água)(energia livre de Gibbs). Volume=1,87E+10 m3; Densidade água=1000 kg/m3; 

Gibbs=4940 J/kg. (3) Transpiração, J: Energia anual=(volume, m3)(densidade da água, kg/m3)(energia livre de Gibbs, 
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J/kg). Volume=7,60E+09. (4) Chuva Geopotencial, J: Energia anual=(chuva, m/ano)(mudança média da elevação, 

m/km)(área, m2)(densidade da água, kg/m3)(gravidade, m/s2). Precipitação=1,93 m/ano; elevação média=2,80E+02 m; 

g=9,8 m/s2. (5) Vento, J: Energia anual = (área)(densidade)(coeficiente de resistência aerodinâmica)(velocidade3). 

Densidade vento: 1,30 kg/m3; Coeficiente resistencia=2E-03; Vento geostrófico=7,32; velocidade=1,90 ms. (6) 

Tornado, J: Energia anual=(0,1/ano)(1 1no/365 dias)(5e5kcal/m2/dia)(0,03)(área m2)(4186/kcal). Energia percentual 

que é dispersa em terra=0,1; Frequência média ciclones/tornados=2 ano; Energia percentual cinética=0,03 %; Tempo 

médio de permanência=1 dia/ano; Área=9,72E+09. (7) Perda solo superficial, J: Energia anual=(perda de matéria 

orgânica)(5,4 kcal/g)(4186 J/kcal). Taxa de erosão=(R)(K)(LS)(C)(P). R=680,80;K=0,06; LS=0,75; C=0,003; P=1, 

g/Mg=1E+06; Área cultivada=177.382 ha; Perda líquida solo superficial=(taxa erosão)(área cultivada). Perda matéria 

orgânica=(perda líquida de solo superficial)(0,05). (8) Lençol freático, J: Energia anual=(volume RH3)(densidade da 

água)(gibbs). Volume água subterrânea RH3=8,85E+05 m3/ano. (9) Nitrogênio, g: Energia anual=(nitrogênio total)(% 

ingrediente ativo)(1009). Nitrogênio total RH3=(área milho)(kg/ha milho)(área soja)(kg/ha/soja)(área erva 

mate)(kg/ha/erva mate)(área trigo)(kg/ha/trigo). Área milho=7,81E+01 ha; kg/ha milho=7,00E+01; Área 

soja=5,05E+01 ha; kg/ha soja=1,80E+02; Área erva mate=4,10 ha; kg/ha erva mate=6,00E+01; Área de trigo=3,28 ha; 

kg/ha trigo=9,00E+01; Total nitrogênio=4,00E+02 kg/ha. (10) Fósforo, g: Energia anual=(fósforo total)(% ingrediente 

ativo)(1009). Fósforo total RH3=(área milho)(kg/ha milho)(área soja)(kg/ha/soja)(área erva mate)(kg/ha/erva 

mate)(área trigo)(kg/ha/trigo). Área milho=7,81E+01 ha; kg/ha milho=7,00E+01; Área soja=5,05E+01 ha; kg/ha 

soja=1,50E+02; Área erva mate=4,10 ha; kg/ha erva mate=9,00E+01; Área de trigo=3,28 ha; kg/ha trigo=9,00E+01; 

Total fósforo=4,00E+02 kg/ha. (11) Potássio, g: Energia anual=(potássio total)(% ingrediente ativo)(1009). Potássio 

total RH3=(área milho)(kg/ha milho)(área soja)(kg/ha/soja)(área erva mate)(kg/ha/erva mate)(área trigo)(kg/ha/trigo). 

Área milho=7,81E+01 ha; kg/ha milho=7,00E+01; Área soja=5,05E+01 ha; kg/ha soja=1,50E+02; Área erva 

mate=4,10 ha; kg/ha erva mate=4,00E+01; Área de trigo=3,28 ha; kg/ha trigo=8,00E+01; Total fósforo=3,40E+02 

kg/ha. (12) Eletricidade, J: Energia anual=(kWh/ha/ano)(3,60E+06 J/kWh). kWh/ha/ano=15.777,03. (13) 

Combustível, J: Energia anual=(combustível, litros/ha/ano)(1,32E+08). Combustível=6,04E+02 litros/ha/ano. (14) 

Mão de obra, J: Energia anual=(Consumo kcal/dia para 8 horas de trabalho/dia)(1 caloria, J/kcal)(indivíduo-

horas/ha/ano). Consumo kcal/dia para 8 horas de trabalho/dia=3,00E+03; 1 caloria=4,19E+03 J/kcal; 

Indivíduo=1,38E+03 horas/ha/ano. (15) Infraestrutura, US$: Energia anual=(energia elétrica, potencia 

outorgada)(estações de rádio base)(consumo água). Energia elétrica, MW/ano=1,82E+11 US$; Estações rádio 

base=2,66E+07 US$; Rodovia pavimentada=3,80E+07 US$; Água consumo m3=3,16E+04. (16) Gado, J: Energia 

total=(#cabeças)(%peso seco gado)(peso médio)(conteúdo energia). # gado=545.556,00; % peso seco=0,25; Peso 

médio=500.000 g; Conteúdo energia=3,39E+15 J/g. (17) Frango, J: Energia anual=(# frango)(% peso seco)(peso 

médio)(conteúdo energia). #frango=3.665.321; % peso seco=0,07; Peso médio=1.000 g; Conteúdo energia=5,86E+21 

J/g. (18) Porco, J: Energia anual=(# porco)(%peso seco)(peso médio)(conteúdo energia). # porco=3.079.288; % peso 

seco=0,2; Peso médio=95.000 g; Conteúdo energia=4,59E+14. 

 

Os indicadores dos fluxos de emergia do Sistema RH3 são apresentados na Tabela 

2. Os valores totais dos fluxos de emergia de cada indicador foram calculados pela soma 

das respectivas frações de cada fluxo de entrada de energia. Os indicadores emergéticos 

obtidos são também organizados em renováveis e não renováveis (Cavalett et al., 2006; 

Ortega et al., 2005; Ortega et al., 2002). O objetivo dessa organização é avaliar o grau de 

uso de insumo renováveis provenientes da economia e, portanto, do grau de 

sustentabilidade da economia. 
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Tabela 2. Indices emergéticos do Sistema RH3. 

R Fontes renováveis locais (R)  2,87E+03 

N Fontes locais não renováveis (N)  2,58E+00 

I Contribuição da natureza R+N 2,87E+03 

P Insumos adquiridos (P)  2,56E+01 

S Serviços e mão de obra (S)  3,37E+04 

Y Rendimento (Y) R+N+P+S 3,94E+04 

F Feedback da economia (F) P+S 3,37E+04 

EYR 
Razão de rendimento de emergia 

(EYR) 
Y/F 1,17E+00 

EIR Razão de Investimento Emergético F/(R+N) 1,17E+01 

ELR Taxa de carregamento ambiental (F+N)/R 1,18E+01 

ESI Índice de Sustentabilidade (SI) EYR/ELR 9,96E-02 

EFR Taxa da pegada de emergia (EFR) Y/R 1,38E+01 

M Materiais M=MR+MN 2,58E+18 

MR Materiais renováveis e energia Origem natural 0,00E+00 

MN Materiais não renováveis e energia 
Minerais, produtos químicos, 

eletricidade, combustível 
2,58E+18 

S Serviços S=SR+SN 3,37E+22 

SR Serviços renováveis 
Mão de obra sustentada por fontes 

renováveis 
1,68E+21 

SN Serviços não renováveis Serviços externos, impostos, seguros 3,20E+22 

 

O EYR é um indicador da capacidade do processo econômico da RH3 de usar 

fontes renováveis e não renováveis locais, investindo em recursos econômicos externos. 

O EYR calculado para o Sistema RH3 é 1,17E+01. Por outro lado, a taxa de carga 

ambiental (ELR) no Sistema é obtida através da razão de emergia de entradas de recursos 

não renováveis para emergia de recursos renováveis. Indica o stress ambiental exercido 

pela produção no Sistema (Ulgiati e Brown, 1998). O ELR demonstra a diferença entre 

as entradas de recursos renováveis e não renováveis (Martin et al., 2006). O valor do ELR 

calculado para o Sistema RH3 é de 1,18E+01.  

O valor do EIR (taxa de investimento emergético), de 1,17E+01 é ligeiramente 

menor do que o ELR (taxa de carga ambiental), de 1,18E+01. Esses dois indicadores 

mostram que o Sistema RH3 exerce um stress significativo sobre o ecossistema, 

resultando no menor EYR (taxa de produção emergética), de 1,17E+00. 

O ESI calculado para o Sistema RH3 é de 9,95E-02, indicando que a economia da 

região apresenta uma carga ambiental alta. A perda líquida do solo superficial e a água 

subterrânea, representam os maiores valores como recursos locais não renováveis, com 

2,40E+18 e 1,79E+17 seJ/ano, respectivamente. Os indicadores de taxa de investimento 

emergético (EIR) e carga ambiental (ELR) são os mais influenciados por estes dois 

recursos, com um fertilizante total de 25,56E+18 seJ/ano. Por outro lado serviços e mão 

de obra são os maiores valores que compõem o feedback da economia, com 3,37E+22 e 

1,64E+16 seJ/ano, respectivamente. 
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4 DISCUSSÃO 

Dentre as fontes de energias renováveis, a chuva potencial química e a 

geopotencial merecem destaques, com 2.866E+18 e 2.419E+18 sej/ano, respectivamente. 

Isto não é surpresa, dado o fato da importância que as chuvas têm para o sistema ambiental 

natural, para a produção agrícola, indústria e abastecimento humano. Cabe também 

ressaltar a íntima relação das chuvas com eventos climáticos extremos na região. A 

instabilidade climática provocada pela transição entre sistemas atmosféricos 

intertropicais e polares, interagindo com o relevo e altitude, podem resultar em eventos 

climáticos extremos, como tornados e cheias. 

De 2003 a 2015 ocorreram 207 eventos de seca na RH3, uma média de cerca de 

16 eventos por ano na região. Piratuba e Presidente Castelo Branco foram os municípios 

mais afetados. No mesmo período, foram 80 eventos de inundação, o que representa uma 

média de seis inundações por ano na região (ANA, 2022).  

O Rio do Peixe é o que apresenta o maior número de secas e inundações, 106 e 

41, respectivamente, se comparados com o Rio Jacutinga, 17 secas e 8 inundações, para 

um período de 12 anos (2003 – 2015) (SDS, 2017). O cenário de inundações deve ser 

observado com os planos de inundações e Áreas de Preservação Permanente (APP) ao 

longo dos rios, para um melhor planejamento e medidas de planos de contingências 

futuros. 

Tanto a chuva como o vento podem apresentar impactos pontuais dentro da RH3. 

A força do tornado, por exemplo, é devastadora, mas geralmente restrita a um ou dois 

municípios. Em 2020 ocorreram dois tornados na região, um em Água Doce e outro em 

Irinópolis (Ricardo, 2020). Esses dois tornados foram de categoria F1 e F2, na Escala 

Fujita.  

O F1 que atingiu Água Doce apresentou ventos de 32 a 50 m/s. O F2, no município 

de Irinópolis foi ainda mais forte, de 50 a 70 m/s. Os tornados na região são originados 

por um sistema de baixa pressão originado pelo fluxo de ar quente e úmido vindo da 

Amazônia. Este movimento gera oscilações na temperatura, com produção de nuvens tipo 

supercélulas, que dão origem ao fenômeno (Hornes e Balicki, 2018; Giehl et al., 2020). 

A taxa de rendimento de emergia, (EYR), estabelece a relação entre a emergia 

total do sistema e aos fluxos antrópicos. É um indicador da capacidade do processo 

econômico da RH3 de usar fontes renováveis e não renováveis locais, investindo em 

recursos econômicos externos. É a relação entre a saída do sistema (Y), ou rendimento, e 

a entrada de insumos da economia, ou feedback (F). Quanto maior o EYR, maior é a 



Brazilian Journal of Development 
ISSN: 2525-8761 

5440 

 

 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.8, n.1, p. 5430-5447 jan.  2022. 

 

contribuição relativa dos recursos naturais para a emergia do processo (Rosa et al., 2008). 

Ao contrário, o menor valor do indicador indica um processo com maior dependência dos 

recursos adquiridos e menor contribuição do recurso local. Esta situação representa um 

caso de alto custo econômico aliado a baixa competição.  

O EYR de 1,17 indica que a RH3 converte principalmente recursos de fontes 

externas, com baixa contribuição de recursos locais, caracterizando um sistema menos 

competitivos no mercado nacional e mundial. Considerando que a emergia total é a soma 

de todas as entradas locais e externas de emergia, quanto maior a razão, maior é a 

contribuição relativa das fontes locais de emergia para o sistema. Portanto, pode-se 

afirmar que na RH3 existe uma baixa contribuição das fontes locais de energia. 

Por outro lado, o alto valor do ELR, de 11,75,  é um indicador de que o Sistema 

RH3 possui maior dependência de recursos não renováveis, portanto, exerce maior 

pressão sobre o meio ambiente. Este impacto pode ser atribuído à entrada relativamente 

maior de recursos industriais com fonte externa no sistema de produção. Na Figura 1 estes 

recursos são representados principalmente pela infraestrutura, serviços, e fertilizantes. 

Essa situação fica clara quando se observa o ELR (Environmental Loading 

Ratio/Razão de Carga Ambiental) de 11,75, é muito similar ao EIR (Taxa de 

Investimento) de 11,74. Quando analisados em conjunto, os indicadores EIR (taxa de 

investimento emergético), de 11,74, e o ELR (taxa de carga ambiental), de 11,75, 

mostram que o Sistema RH3 exerce um stress significativo sobre o ecossistema, 

resultando no menor EYR (taxa de produção emergética), de 1,17. O menor EYR 

demonstra uma certa falta de capacidade da RH3 ao utilizar os recursos que vem de fora 

do Sistema, o que pode servir como um alerta.  

A similaridade entre ELR e EIR mostra a existência de um certo nível de estresse 

do sistema produtivo para com o meio ambiente, portanto, um indicador que compromete 

a sustentabilidade da economia. Os resultados apontam para a necessidade de maior 

reciclagem e integração na produção de suínos, bovinos e galináceos. Vários autores 

apontam para a vantagem da integração entre diferentes sistemas produtivos como o 

objetivo de maximizar custos e benefícios, com ganho em sustentabilidade (Cavalett et 

al., 2006;  Martin et al., 2006; Haden, 2002; Shah, 2019; Simonetti et al., 2021). 

Por outro lado, um aspecto positivo a ser destacado é o de que a cultura do milho 

representa 54%, a maior parte de área plantada na RH3, seguida pela cultura da soja, de 

35%. Se por um lado a cultura do milho e da soja dependem, em boa parte da 

mecanização, além do uso de fertilizantes e defensivos agrícolas, por outro lado, 
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representam importantes insumos nas fórmulas de rações para suínos e galináceos, a 

principal produção de proteína animal na região. No caso do rebanho de bovino na RH3, 

de menor expressão, existe uma dependência maior da pastagem, podendo receber 

alguma suplementação alimentar nos meses de inverno. Essa situação pode ser favorável 

para a melhora dos índices emergéticos, dependendo de como sejam encaixadas no 

sistema de produção. 

O índice de sustentabilidade emergética (ESI) mede o comportamento de um ativo 

por unidade de carga ambiental (Hau e Bakshi, 2004). Representa o custo/benefício de 

um produto para o sistema, ou o custo ambiental frente ao benefício de um processo para 

a economia. O ESI de 0,10, indica que a economia da região apresenta uma carga 

ambiental alta. Apesar de ser um dos maiores exportadores de carne suína e de frango do 

Brasil, o sistema produtivo tem um desempenho fraco quanto à sustentabilidade. Portanto, 

políticas públicas se fazem necessária para melhorar estes índices. 

É importante que o sistema econômico da RH3 preserve o sistema de produção 

animal com o milho e soja produzido na própria região, sem aumentar a dependência de 

insumos externos. Dessa forma é possível fazer a reciclagem interna de materiais entre 

lavouras de grãos com a produção de suínos e frangos, tornando o sistema produtivo mais 

eficiente e sustentável, com menor uso de recursos externos não renováveis, como 

fertilizantes e defensivos. Além da ração alimentar, a produção animal exige a oferta de 

água. 

A produção de um quilograma de carne bovina requer 15.415 litros de água, 

enquanto a de porco representa 5.988 litros/kg, e a de frango 4.325 litros/kg (ANA, 2021; 

Water Footprint Network, 2021). A RH3 está localizada na Unidade Hidroestratigráfica 

da Serra Geral, sob o domínio do Sistema Aquífero Serra Geral (SDS, 2017). São 1.763 

poços instalados e cadastrados na RH3, o que corresponde à cerca de um poço a cada 4,8 

km2. Destes, 244 estão localizados na Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga, 787 na Bacia 

Hidrográfica do Rio do Peixe, e 732 nas bacias adjacentes à RH3 (SIAGAS, 2021). A 

produção animal, focada na criação de porco e frango que consome menos água do que a 

criação bovina deve ser priorizada. Não só a água subterrânea deve ser olhada com 

cuidado, mas também o regime de chuvas na região, sensível à mudança climática, o que 

pode afetar a recarga do aquífero. 

Os resultados exibidos nas Tabelas 1 e 2, indicam que o uso da água deve ser 

gerenciado com cuidado na RH3. A perda líquida do solo superficial e a água subterrânea, 

representam os maiores valores como recursos locais não renováveis, com 2,40E+18 e 
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1,79E+17 seJ/ano, respectivamente. Os indicadores de taxa de investimento emergético 

(EIR) e carga ambiental (ELR) são os mais influenciados por estes dois recursos, com um 

N total de 2,58E+18 seJ/ano. Por outro lado, serviços e trabalhadores são os maiores 

valores que compõem o feedback da economia, com 3,70E+12 e 7,56E+06 seJ/ano, 

respectivamente. Importante notar que a mão de obra é de origem principalmente local o 

que é positivo para a sustentabilidade da RH3. Investimento na capacitação dessa mão de 

obra é, portanto, importante, evitando a necessidade de aumentar a importação de 

trabalhadores de fora da região. 

Alguns insumos não renováveis utilizados na RH3 são altamente estressantes ao 

ambiente. A presente análise incluiu Nitrogênio, Fósforo, Potássio, eletricidade, e 

maquinário pesado. Os resultados obtidos mostram que a menor intensificação na 

produção de suínos poderia resultar em uma melhoria dos aspectos ambientais do sistema 

de criação. Esta situação deve ser avaliada com dois outros ativos, a perda do solo 

superficial e o lençol freático. Somados, os dois apresentam o maior valor dos recursos 

não renováveis, 2,58E+18, o equivalente a em$ 7,58E+05. Com efeito, os altos valores 

apresentados pelas fontes não renováveis, perda do solo superficial e da água subterrânea, 

estão associados com o alto valor obtido com a precipitação, de 2,87E+21 ou em$ 

8,43E+08. Para melhorar os indicadores emergéticos e também a sustentabilidade da 

RH3, esforços devem ser feitos para que as atividades econômicas sejam menos 

dependentes de insumos não renováveis. 

5 CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos permitem definir os recursos internos e externos necessários 

para o funcionamento do Sistema RH3. A análise emergética proporciona uma visão geral 

do sistema econômico e ambiental, mostrando as conexões entre os vários componentes 

que compõem a RH3. 

A análise de emergia mostra ser uma ferramenta útil para o planejamento e 

gerenciamento da produção de sistemas agropecuários. Os indicadores emergéticos 

expõem de forma objetiva e quantitativa o papel do ecossistema natural no fornecimento 

de serviços ecossistêmicos, identificando a participação dos fluxos de emergia natural da 

emergia total na economia da RH3. Permite ainda a avaliação da sustentabilidade de 

longo prazo, representando uma nova abordagem sobre a relação da região com o meio 

ambiente e a economia. 
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A taxa de eficiência na conversão de emergia é importante para a análise da 

sustentabilidade da região. O aproveitamento eficiente do uso de recursos locais 

produzem menor estresse no ecossistema e, consequentemente, menor pressão sobre o 

meio ambiente. Os resultados obtidos com a aplicação de indicadores emergéticos podem 

indicar onde pode ser feito a redução da dependência de insumos externos através da 

reciclagem de materiais. Isso facilita a formulação de políticas públicas voltadas ao 

planejamento econômico sustentável. Entretanto, os indicadores revelam que as áreas 

produtivas da RH3 são altamente dependentes de insumos externos adquiridos, o que 

pode afetar o rendimento e sustentabilidade a médio e longo prazo. 
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