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RESUMO 

As exportações de soja, economicamente, apresentam diversas vantagens, como o 

aumento da lucratividade e da produtividade do agronegócio, a qualidade dos 

produtos e o panorama brasileiro positivo no cenário internacional. Em contrapartida, 

o Brasil é, em média, 80% dependente da compra de recursos não renováveis para 

sua produção, como fertilizantes e agrotóxicos. Nesse contexto, esta dissertação irá 

avaliar, no período de 2015 a 2019, as trocas nas exportações de soja e na importação 

de recursos não renováveis para o seu plantio, bem como avaliar se há vantagens em 

processar os recursos primários e vendê-los por um valor superior. A pesquisa utiliza 

a metodologia da Contabilidade em Emergia e emprega os indicadores EBR (Emergy 

Benefit Ratio) para avaliar a relação da emergia recebida em materiais com o dinheiro 

pago, o EER (Emergy Exchange Ratio) que avalia o benefício de uma relação 

comercial e o OR (Opportunity Ratio) que estima um potencial aumento de PIB 

(Produto Interno Bruto) considerando o processamento interno dos recursos como 

alternativa à exportação de matéria prima bruta. Os resultados mostram que o Brasil 

se beneficia quando compra/importa fertilizantes do mercado internacional, mas tem 

desvantagem na compra de agrotóxicos.  A exportação de grãos e farelo é, em geral, 

desfavorável ao Brasil, porém, neste estudo avaliou-se que a comercialização do óleo 

de soja seria favorável e poderia gerar um potencial aumento do PIB, no setor de 

agricultura, em até duas vezes.  

Os resultados obtidos apresentam uma visão quantitativa das trocas comerciais 

relacionadas à produção de soja e que contribui para pesquisas futuras em busca de 

trocas comerciais mais justas. 

Palavras-Chave: soja, comercialização, emergia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

Soy exports, economically, provide several advantages, such as the increase in 

profitability and productivity of the agribusiness, the quality of products, and the 

positive Brazilian panorama in the international scenario. In contrast, on average, 

Brazil is 80% dependent on non-renewable resources purchased for its production, 

such as fertilizers and pesticides. In this context, this thesis will evaluate the period 

from 2015 to 2019, the exchanges in the exports of soy and the imports of non-

renewable resources for its plantation and evaluate if there are advantages in 

processing the primary resources and sale them at a higher value. The research uses 

the Emergy Accounting method. The indicators studied are EBR (Emergy Benefit 

Ratio), which compares the emergy of raw materials and processed resources 

imported from a commercial relationship to the emergy associated with the money paid 

for Brazil. EER (Emergy Exchange Ratio) is calculated for international trades of Brazil 

with its commercial partners to understand the benefit of this commercial relationship. 

OR (Opportunity Ratio) estimates the increase in GDP (Gross Domestic Product), 

potentially achieved, if the resources were processed in Brazil instead of being grossly 

exported. The results showed that Brazil benefits when it buys/imports fertilizers from 

the international market but does not have an advantage in pesticides buying. The 

grain and bran exports, in general, are disadvantageous for Brazil, in emergy. The 

commercialization of oil is advantageous in the period studied. The export of grains 

and bran is, in general, unfavorable to Brazil. However, in this study, it was shown that 

the commercialization of oil would be favorable and could generate a potential increase 

in the GDP, in the agricultural sector, up to two times. The obtained results present a 

quantitative view of soy production trade, which contributes to future research 

searching for fairer exchanges. 

Keywords: Soybean, trade, emergy 

 

Key words: Soybean, trade, emergy 
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UTILIDADE 

 Esse trabalho apresenta uma forma inovadora para avaliar as trocas 

comerciais da produção de commodities incluindo os insumos importados, os produtos 

exportados e o potencial benefício de se agregar valor aos produtos intermediários 

dentro do país. Apresentando uma nova abordagem que complementa os resultados 

publicados na literatura que não incluem a importação de insumos. 

 Por meio da contabilidade em emergia esse trabalho mostra que 

independente do parceiro comercial, sempre ocorrerão perdas e ganhos para o país 

exportador/importador e para a natureza, sendo que a proposta com potencial para 

atingir o desenvolvimento sustentável procura encontrar o equilíbrio entre as trocas 

comerciais. Em prol da economia global e de um ambiente sustentável, esse trabalho 

contribui para a compreensão dos benefícios comerciais considerando o meio 

ambiente e pode estabelecer metas para a compensação dos parceiros menos 

favorecidos nos acordos bilaterais vigentes. 
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1. INTRODUÇÃO 

O cultivo da soja no Brasil ainda é relativamente recente. Apesar de a soja ter 

sido trazida dos Estados Unidos em 1882, ela só veio a ter importância econômica 

para o Brasil em meados da década de 1960. Hoje, a soja é a mais importante cultura 

agrícola do país e abastece os mercados interno e externo com óleo comestível, óleo 

para produção de biodiesel farelo para a produção de ração de animais (aves, suínos 

e gado leiteiro).  

Atualmente, o Brasil é uma potência agrícola, destacando-se na produção de 

grãos, carnes e biocombustíveis, entre outros. A soja é a principal oleaginosa 

produzida e consumida no mundo e é o principal produto do agronegócio da pauta de 

exportação brasileira (EMBRAPA, 2020). Nos últimos 40 anos, a produção de soja se 

multiplicou em mais de quatro vezes, saindo de 26 milhões de toneladas para 124,485 

milhões de toneladas na safra de 2019/2020 com expectativas de aumento na 

produção para 134,450 milhões de toneladas em 2021 (CONAB, 2021).  

As exportações de soja em grão, farelo e óleo proporcionam diversas 

vantagens econômicas como aumento da rentabilidade e produtividade da 

agroindústria e, também, estimulam o aumento da qualidade dos produtos e a imagem 

positiva do país no cenário internacional. Sob a perspectiva da sustentabilidade, um 

dos problemas é a carga ambiental que se gera para sustentar esta exportação, 

levando em consideração que o Brasil é dependente da compra de recursos não 

renováveis para sua produção. 

Face ao rápido crescimento e demanda, impulsionados por incremento de 

tecnologias e fatores econômicos, houve significativo aumento do consumo de 

fertilizantes na agricultura brasileira nos últimos 20 anos. Com base nestes fatores, o 

Brasil tornou-se ativo nas importações de todos os nutrientes e as importações se 

tornaram mandatórias para atender à forte demanda, bem como da importação dos 

agrotóxicos que são substâncias usadas para controlar pragas (inseticidas), ervas 

daninhas (herbicidas) e agentes causadores de doenças (fungicidas), sendo 

importantes no processo de produção agroindustrial.  
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Devido ao montante do fluxo comercial internacional que envolve a soja, houve 

a motivação para avaliar as trocas, em emergia, no período de 2015 a 2019, com os 

3 principais parceiros internacionais em cada ano. 

A Contabilidade em Emergia foi empregada para avaliar se o Brasil perde ou 

ganha riqueza real, quando adquire emergia na importação de recursos não 

renováveis e quando vende a emergia na exportação de grão, farelo e óleo de soja. 

Adicionalmente, se verificam as vantagens e desvantagens em processar os recursos 

primários para vendê-los a um valor mais alto, em lugar do grão in natura.   
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2. OBJETIVOS 

  

2.1 Objetivo geral 

 Avaliar, empregando a contabilidade em emergia, se o Brasil perde ou ganha 

riqueza real quando importa recursos não renováveis e exporta soja em grão, farelo e 

óleo e se o Brasil se beneficiaria em manufaturar estes derivados visando um potencial 

aumento do PIB brasileiro. 

 

2.2 Objetivo específico 

 Os objetivos específicos deste trabalho são: 

• Avaliar a relação comercial internacional da soja produzida no Brasil (em US$ 

e em seJ). 

• Comparar a emergia de recursos brutos e processados por meio da relação 

entre a emergia associada e o dinheiro pago pelo importador. 

• Verificar se há vantagem em produzir/exportar processados em lugar do grão 

em natura. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 
A estrutura desta revisão foi escolhida com base na leitura de artigos sobre a 

relação entre o comércio internacional e a sustentabilidade, entendendo a importância 

em avaliar outros métodos de sustentabilidade e em outras situações e, em sua 

maioria, focaram em artigos específicos em processos de trocas comerciais sobre os 

índices em emergia. 

A tabela 1 mostra a divisão dos artigos citados neste trabalho, abordados por 

assunto, tema e referência.  
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Tabela 1 Artigos utilizados na revisão de literatura 

Assunto Tema Referência 

Relação 
da 

sustentabi-
lidade e o 
comércio 

internacio-
nal 

 
Herrera, et al. 
(2019) 

China-U.S. A. Disputa comercial e seu impacto sobre os mercados 
agrícolas globais, a economia dos EUA e as emissões de gases de efeito 
estufa. 

Elobeid, et al. 
(2021) 

Repensando as relações comerciais agrícolas em uma era de globalização. 
MacDonald, et 
al. (2015) 

A relação entre resiliência e sustentabilidade dos sistemas ecológico-
econômicos 

Deissen et al. 
(2011) 

As compensações das classificações de sustentabilidade. "Estratégia de 
negócios e meio ambiente 

Delmas et al 
.(2010) 

Relação entre o consumo de energia e a sustentabilidade ambiental nos 
países da OCDE: o papel das rendas dos recursos naturais 

Ulucak et al. 
(2020) 

Emergia em 
processos 
de trocas 
comerciais 
dos índices 
em emergia 
(EBR, EER 

OR)* 

Produção Brasileira de Soja: Análise de Emergia com Escopo Expandido. 
Ortega et al. 
(2005) 

Avaliação do ciclo de vida da soja produzida no Sul do Brasil, nas etapas 
de produção, transporte e processamento 

Cavalett (2008) 

Avaliação das trocas de emergia no comércio da produção de soja, no 
Brasil, e seus derivados industrializados para identificar trocas justas em 
termos de emergia/moeda com o resto do mundo. 

Cavalett e 
Ortega (2007) 

Emergia, balanço de nutrientes e avaliação econômica da produção e 
industrialização da soja no Brasil 

Cavalett e 
Ortega (2009) 

Trocas de emergia no comércio da produção de soja, no Brasil, e seus 
derivados industrializados para identificar trocas justas em termos de 
emergia/moeda com o resto do mundo. 

Cavalett e 
Ortega (2007) 

Revisitando o comércio China-África de uma perspectiva ambiental 
Huang, et al. 
(2017) 

Descobrindo perdas de recursos e ganhos no comércio exterior da China 
Tian et al. 
(2018) 

Sustentabilidade ambiental e econômica de setores-chave na cadeia da 
indústria siderúrgica da China: uma aplicação da abordagem de 
Contabilidade em Emergia. 

Yanxin, et al. 
(2021) 

Avaliação em emergia na produção, processamento e exportação de café 
na Nicarágua 

Cuadra & 
Rydberg (2006) 

Avaliação emergencial de uma fazenda de café no cerrado brasileiro 
considerando de forma ampla formam os serviços ambientais, 
externalidades negativas e preço justo 

Giannetti et al. 
(2010) 

Indicadores para troca de recursos equitativa e ambientalmente equilibrada. 
GENG et al. 
(2017) 

Disparidades regionais na economia chinesa. Uma avaliação em emergia 
do comércio internacional provincial 

TIAN et al. 
(2017) 

(*) EBR-Emergy Benefit Ratio, EER-Emergy Exchange Ratio, OR (Opportunity Ratio) 



9 

 

A literatura apresenta diversos trabalhos que avaliam a relação entre o 

comércio internacional e a sustentabilidade.   

Herrera, et al. (2019) avaliaram o conceito de água virtual.  O comércio 

internacional de produtos — agrícolas ou industriais — traduziu os fluxos 

internacionais de água virtual com implicações ambientais e socioeconômicas. Países 

com baixa disponibilidade de recursos hídricos e, consequentemente, dificuldade na 

produção agropecuária, conseguiram contornar essa situação pela importação, 

tornando-se importadores de água virtual. Em situação contrária, países com maior 

disponibilidade de recursos hídricos e terras tornaram-se exportadores de água virtual. 

O fluxo de água virtual entre duas nações depende do teor desse insumo inserido no 

produto comercializado e da magnitude do comércio. Visando estimar o volume de 

água virtual presente nos 25 principais produtos da pauta de exportação brasileira no 

período 2003–2014, utilizou-se o método de pesquisa exploratória a partir dos 

principais produtos que representavam aproximadamente 60% do montante 

arrecadado. Os resultados indicaram inflexão entre a relevância dos produtos 

manufaturados e dos produtos básicos (principalmente minério de ferro e soja) no 

período de 2009–2010, com apenas quatro produtos respondendo, em 2014, por 32% 

da receita auferida pelo País. Como consequência, a estimativa do dispêndio de água 

virtual realizada para os produtos avaliados indicou que o Brasil despendeu, em 

média, 191 Gm3.ano-1 (6.025 m3.s-1), com os produtos básicos respondendo por 

95% desse volume. Considerando-se apenas 2014, essa vazão elevou-se para 7.836 

m3.s-1, aproximadamente 14 vezes superior à demanda para abastecimento da 

população urbana brasileira. A primeira conclusão que emerge de pesquisa desta 

natureza aponta a quase irrelevância dos produtos manufaturados no dispêndio de 

água virtual, comparado principalmente aos básicos. O custo unitário (US$.m-3) é, 

naqueles, 87 vezes maior que nestes.   

Elobeid, et al. (2021) relataram que a China é um grande importador de 

produtos agrícolas e examinaram as tarifas retaliatórias impostas pelos EUA sobre a 

carne de porco, soja, milho e trigo. Foi usado um modelo de comércio agrícola para 

determinar os impactos nos mercados de commodities agrícolas em combinação com 

os resultados de um modelo de insumo-produto para medir os efeitos econômicos nos 

Estados Unidos. Além disso, os autores calcularam as emissões globais de gases de 

efeito estufa (GEE) decorrentes de mudanças no uso da terra.  Os resultados 
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apontaram que as mudanças significativas nos mercados agrícolas afetam o Brasil (e 

também outros países) podendo ter implicações importantes na emissão de GEE. Os 

efeitos das restrições comerciais sobre as emissões de GEE não são claros antes da 

modelagem comercial.  As tarifas de importação interferem na alocação comercial da 

produção a países com vantagem comparativa. Foi utilizado o modelo CARD, sistema 

de modelos econométricos, de equilíbrio parcial e não espaciais para a agricultura 

global. O modelo cobre todas as principais safras temperadas, açúcar, 

biocombustíveis, laticínios, gado e produtos de carne para todos os principais países 

produtores e consumidores. As consequências das tarifas retaliatórias são tanto a 

redução do comércio geral quanto o desvio do comércio (comércio desviado dos EUA 

e de outros países exportadores). Ao final do período de projeção (2017 e 2018), a 

demanda externa apresentou declínio com a redução da produção e do bem-estar dos 

EUA. Entre os impactos estão, também, a perda de quase 15.400 empregos e uma 

queda na renda do trabalho em US$ 1,35 bilhão, devido a uma redução de US$ 3,70 

bilhões na produção nacional no início do período de projeção. Mudanças no comércio 

devido às tarifas resultaram em uma redução das emissões de GEE da mudança do 

uso da terra de até 83,7 teragrama (Tg) de CO2. 

 MacDonald et al. (2015) avaliaram o comércio agrícola desempenhando um 

papel importante na segurança alimentar global e na sustentabilidade dos recursos. 

Analisou que o comércio global de commodities alimentares vale mais de US$ 520 

bilhões por ano, podendo alimentar cerca de dois bilhões de pessoas, usa cerca de 

13% das áreas de cultivo e pastagens em todo o mundo e concentra geograficamente 

as demandas de água para irrigação. Descobriu-se que cada métrica sugere 

conclusões distintas sobre a geografia da agricultura globalizada. Por exemplo, 

produtos de origem animal comercializados têm uma influência desproporcional de 

acordo com as métricas de pastagens incorporadas e baseadas em valor. Trigo, soja 

e milho comercializados contêm mais calorias, usam mais áreas de cultivo e 

influenciam fortemente o consumo de água de irrigação. Tipificamos o envolvimento 

no comércio avaliando como os países alocam terras agrícolas para a demanda 

interna versus externa. A consideração simultânea de várias métricas pode melhorar 

a tomada de decisões em torno do comércio, capturando o complexo contexto 

biofísico e econômico da globalização agrícola. 
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 Deissen et al. (2011) discutiram a relação entre resiliência e sustentabilidade 

de sistemas ecológico-econômicos e definiu que a sustentabilidade é um conceito 

normativo capturando ideias básicas de justiça intra e intergeracional e que os 

estoques de capital natural devem ser mantidos para atender as gerações futuras e 

definiu um sistema socioecológico resiliente sendo um sinônimo de uma região que é 

ecológica, econômica e socialmente sustentável. Utilizaram um modelo dinâmico 

onde dois estoques de capital natural forneceram serviços ecossistêmicos que são 

complementos para o bem-estar humano, para ilustrar diferentes casos possíveis da 

relação entre resiliência e sustentabilidade e para identificar as condições em que 

cada um deles se manteria. O resultado foi que a resiliência do sistema era 

necessária, mas não suficiente, para a sustentabilidade. Concluiu-se que mais 

critérios do que apenas resiliência devia ser levados em consideração na formulação 

de políticas para o desenvolvimento sustentável de sistemas ecológico-econômicos e 

vice-versa, a propriedade da resiliência não devia ser confundida com as conotações 

normativas positivas de sustentabilidade. 

 Delmas et al. (2010) avaliaram o investimento socialmente responsável (SRI) 

representado em  um processo de investimento que reflete as preferências ambientais 

e sociais. O setor financeiro está em uma posição única para mover as empresas em 

direção à sustentabilidade corporativa. No entanto, muitas vezes há pouca 

transparência em relação às métricas usadas para avaliar o desempenho social e 

ambiental das empresas e os trade-offs envolvidos na avaliação. Os autores 

discutiram as várias vantagens e desvantagens das metodologias de avaliação da 

sustentabilidade. Mostrou-se que a classificação das empresas varia 

significativamente quando a triagem é baseada em emissões tóxicas e conformidade 

regulatória ou quando na qualidade da política e divulgação ambiental. Basearam a 

análise na avaliação do desempenho de 15 empresas do setor químico. A análise 

indicou que as empresas que possuiam os relatórios mais avançados e as práticas de 

gestão ambiental tendiam também a ter níveis mais elevados de emissões tóxicas e 

menor conformidade ambiental. 

 Ulucak et al. (2020) investigaram o impacto do consumo desagregado de 

energia e recursos naturais na sustentabilidade ambiental para os países da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Para este 

fim, as emissões de CO2, a pegada ecológica e os dados da pegada de carbono 
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cobrindo o período de 1980-2016 foram usados como substitutos para a deterioração 

ambiental. O estudo aplicou uma ferramenta avançada de estimativa de dados em 

painel, estimador de grupo de média aumentada (AMG), para a estimativa de longo 

prazo, que permite dependências entre países e heterogeneidade nos parâmetros de 

inclinação. Os resultados do estudo indicam que a energia não renovável tem um 

efeito prejudicial sobre o meio ambiente, enquanto a energia renovável reduz a 

deterioração no meio ambiente em termos de pegada ecológica e pegada de carbono. 

A extração de recursos naturais contribui para aumentar as emissões de CO2, embora 

seu papel não seja estatisticamente significativo na pegada ecológica e na pegada de 

carbono. O estudo fornece evidências empíricas que revelam a necessidade de 

utilização eficiente e sustentável dos recursos naturais, juntamente com o aumento da 

taxa de energia renovável na matriz energética para alcançar um meio ambiente e 

desenvolvimento sustentável.  

 A seguir, são apresentados os trabalhos mais relevantes que empregam a 

avaliação em emergia em processos de trocas comerciais publicados na literatura e 

suas conclusões, sendo que os trabalhos sobre os índices em emergia EBR (Emergy 

Benefit Ratio), EER (Emergy Exchange Ratio) e OR (Opportunity Ratio) foram 

priorizados. 

A produção/cultura de soja tem sido bastante estudada. Ortega et al. (2005), 

Cavalett (2008) e Cavalett e Ortega (2007 e 2009), discutiram os indicadores de 

emergia em cada sistema. 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 e 

social. Os resultados indicaram que o sistema ecológico é o mais eficiente; o biológico 

tem maior percentual de fontes renováveis e menor carga ambiental. Em se tratando 

de troca monetária entre os países, os resultados mostraram que os fazendeiros do 

sistema biológico perderam 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 mostraram que a 

produção agrícola da soja é a etapa que utiliza maior quantidade de recursos no ano 

de vida dos produtos considerados: farelo de soja exportado para a Europa, biodiesel 

e óleo de soja refinado. Por isso, a etapa agrícola é aquela que requer mais atenção 
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dos tomadores de decisões em políticas públicas para um ano de vida da soja mais 

sustentável. Os resultados mostram que a produção de biodiesel de soja convencional 

não é uma alternativa sustentável (renovabilidade = 31%) para fornecimento de 

energia para a sociedade e que os fluxos de farelo de soja exportados para a Europa 

são responsáveis por grandes impactos ambientais (índice de carga ambiental = 2,83). 

Entretanto, os resultados mostraram que a soja pode ser produzida em sistemas 

alternativos mais sustentáveis de forma a reduzir estes impactos ambientais negativos 

para o Brasil. 

Cavalett e Ortega (2009) avaliaram as etapas de produção e processamento 

industrial da soja no Brasil, o custo econômico e a estimativa de receita a fim de 

determinar os insumos ambientais e econômicos para a cadeia da soja e, para avaliar, 

a quantidade de emergia e nutrientes exportados para países europeus. As principais 

conclusões foram que a etapa agrícola utilizou a maior quantidade de recursos. A 

relação de troca de emergia mostrou que os agricultores empregam cerca de seis 

vezes mais emergia na soja que está sendo vendida (ou no valor recebido pelos 

produtores em dinheiro). 

Huang, et al. (2017) estudaram a relação de benefício em emergia, através dos 

indicadores EBR e EER, que foi definida como a proporção da emergia associada a 

uma mercadoria específica ou uma cesta de commodities importados e a emergia 

associada com o dinheiro pago. Apuraram que a África é rica em recursos ambientais 

e minerais, incluindo terras férteis e biodiversidade e, é o que ela exporta a preços 

normalmente baixos, que não podem compensar o esgotamento do capital natural. A 

China exporta produtos manufaturados para a África, descompensando o 

desenvolvimento interno africano em questão de trabalho/mão de obra e que, dos 

países africanos, 30% são feitos com a África do Sul. Indicadores EER e EBR 

sugeriram que a China se beneficia em termos monetários associados à exportação 

de produtos manufaturados, bem como em termos de importações de recursos 

primários que sustentam sua indústria básica. O EBR indicou que, na maioria dos 

casos, os parceiros comerciais africanos também se beneficiaram das importações, 

nas quais receberam os itens manufaturados necessários associados a um alto custo 

de emergia (caso produzissem esses itens internamente). O estudo apontou que o 

aumento da geração de valor e empregos, bem como a poluição ambiental, estavam 

associados aos processos suportados pela importação de recursos primários. Em vez 
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de importar mercadorias manufaturadas na troca pela exportação de produtos 

primários, uma oportunidade era perdida pela África no desenvolvimento de produção 

própria e conhecimento. As políticas cambiais bilaterais e multilaterais deviam 

favorecer um equilíbrio apropriado entre o fluxo primário e o de manufaturados, bem 

como evitar que os países se tornassem empobrecidos exportando apenas recursos 

de alta emergia sem compensação adequada. Além disso, as políticas nacionais 

deveriam implementar o processamento de recursos primários localmente para 

desenvolver mais oportunidades econômicas dentro do país. A combinação de 

avaliações monetárias e ambientais em uma abordagem complementar poderiam 

permitir a consciência do potencial de apoio oculto de recursos além de seu valor de 

mercado e poderiam facilitar o desenvolvimento de políticas para um comércio mais 

equilibrado e equitativo entre economias desenvolvidas e em desenvolvimento.  

 Tian et al. (2018) utilizaram, empregando emergia, as perdas e ganhos de 

recursos no comércio exterior da China, explorando o comércio de commodities 

primárias entre a China e seus principais parceiros comerciais durante os anos de 

2000 e 2008. Os autores avaliaram as relações de exportação / importação de massa, 

emergia e capital financeiro e confirmaram que as vantagens comerciais ao nível da 

economia não devem depender apenas do fluxo de capital. Uma avaliação holística 

do comércio e do processo, incluindo o valor ambiental do recurso deve ser realizado 

para identificar a balança comercial e sua estabilidade. Os resultados mostraram que 

embora o valor monetário das importações da China sejam muito maiores do que o 

valor das exportações a China recebe mais emergia (apoio ambiental) no comércio do 

que dá; beneficiando a capacidade de recursos primários para impulsionar sua 

economia. Economias desenvolvidas, caracterizadas por uma baixa EMR, ganham 

mais com o comércio de commodities primárias com a China. Economias em 

desenvolvimento e subdesenvolvidas, com maior EMR, perdem no balanço de suporte 

ambiental para China, indicando a existência de um desequilíbrio comercial 

potencialmente insustentável.  

 Yanxin, et al. (2021) estudaram o consumo do mercado de aço e sua 

performance em sustentabilidade e o recurso adequado a ser utilizado para a 

sustentabilidade. Neste estudo os pesquisadores aplicaram a Contabilidade Emergia 

para avaliar o desempenho ambiental da indústria siderúrgica da China e seus setores 

de aplicação. O aumento da demanda de aço, recurso não renovável e material básico 
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para construção de edifícios, veículos e ferrovias e o aumento do uso do aço reciclado 

na indústria chinesa foram considerados. Os resultados mostraram que a indústria do 

aço coloca uma grande carga sobre o desempenho ambiental da economia chinesa 

como um todo, devido à alta demanda de recursos em todas as etapas da cadeia de 

abastecimento. Sucatas de aço reciclado melhoram a sustentabilidade, embora esse 

esforço possa não ser suficiente, considerando outras substâncias não renováveis e 

de alta emergia intensiva, recursos esses envolvidos no processo. A China é 

dependente das importações de pó de ferro do exterior, o que coloca um limite à sua 

autossuficiência para fornecer este material crucial à industrial, porém, ganha em 

emergia com as importações. Esse resultado confirmou os resultados anteriores de 

Tian et al. (2018) sobre perdas e ganhos no comércio exterior da China. 

 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 do meio ambiente. Em 

geral, a comercialização de café refinado traz uma mudança positiva em favor da 

Nicarágua, visto que parceiros comerciais também fazem a diferença. Por exemplo, 

EUA EMR é cerca de 1,06E + 12 sej/US$, enquanto o da Nicarágua é 15,8E + 12 sej 

/US$. Como resultado, os EUA desfrutam de uma vantagem comercial de cerca de 

16-1 quando comercializa com a Nicarágua. Avaliação de Emergia frequentemente 

mostra que tais trocas não são iguais (Odum e Odum, 2001). Em particular, podemos 

dizer que é importante comercializar com os países com razão emergia / dinheiro 

semelhante à da Nicarágua. 

 Giannetti et al. (2011) estudaram a produção de café no cerrado (Coromandel, 

Minas Gerais) de 1997 a 2006 e avaliaram a área nativa da fazenda para determinar 

seu índice de sustentabilidade ambiental, composta por uma área produtiva e uma 

área de preservação. Os resultados mostraram que a fazenda com 54 ha de área 

produtiva deveria 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, esta avaliação mostra que os compradores receberam 

vantagem na compra no período apurado. Uma primeira opção seria aumentar o preço 

do café exportado na negociação para esses países. Essa seria provavelmente a 
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forma mais direta de equilibrar o comércio.  Nos anos restantes, a relação de troca de 

emergia revelou que os compradores geralmente tiveram benefício na compra de café 

verde. Isso significa que a fazenda exportou mais emergia do que a contida no dinheiro 

recebido pelo produtor. Em 2001, o valor de EER= 2,69 indicou que neste ano a 

fazenda exportou quase três vezes mais emergia para os compradores do que foi 

pago pelo café. Neste ano a produtividade foi baixa (7 sacas/ha) assim como o preço 

de mercado em comparação com o preço médio de mercado para os dez anos. Os 

resultados de 1998, 1999 e 2004 mostraram que é possível obter um preço justo para 

as vendas de café verde e estabelecer uma relação entre as quantidades vendidas e 

o preço de mercado.  

 GENG et al. (2017), utilizando a contabilidade em emergia, propuseram 

indicadores para avaliar a troca equitativa e ambientalmente equilibrada de recursos, 

com o objetivo de mostrar que o comércio precisava ser melhor compreendido 

combinando indicadores ambientais e valores de mercado. Na avaliação do comércio 

de minerais entre China e Estados Unidos, os resultados mostraram a perda da China 

de recursos em emergia juntamente com a perda do potencial de desenvolvimento de 

empregos no mercado interno. Os resultados confirmaram ainda que a avaliação das 

vantagens e desvantagens de uma nação nas trocas internacionais deveriam incluir 

valores de emergia para estabelecer valores, de forma justa, que integrassem o meio 

ambiente e a economia. A emergia exportada pela China foi superior à emergia 

importada (EER>1) e que os EUA se beneficiaram mais do que a China no comércio 

sendo EER China-EUA 1,92, 4,26 e 5,69 para os anos de 1993, 2000 e 2008, 

respectivamente. Os EERs são determinados usando exportações e importações 

emergentes da China, e tendo resultados superiores a 1 (um) mostram que a China 

exporta mais recursos do que recebe; alternativamente, a proporção de dinheiro 

mostra que a China também recebe vantagens desta relação comercial. No entanto, 

a massa emergia nas relações de exportação para importação são mais altas do que 

a exportação monetária para importação. 

 Ainda empregando emergia e o indicador EER, WANG et al. (2018) 

analisaram a produção e o comércio de grãos da China, no período de 2000 a 2015, 

explorando estratégias para melhorar os processos de produção e, os diferentes tipos 

de resultados apontaram que a China deveria reduzir a exportação de grãos, 

especialmente para os países industriais como Japão e Estados Unidos. Para 
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importação, a China deveria importar milho e soja dos Estados Unidos, arroz da 

Tailândia e Vietnã e o trigo da Austrália. EERs da soja exportada para quatro dos 

principais parceiros exportadores, Japão, Coreia do Sul, Indonésia e Vietnã, foram de 

5,80, 2,11, 1,87 e 4,41, respectivamente. Os resultados mostraram que a China não 

recebia benefícios em emergia ao exportar grãos (EER > 1 exportador perde). Ao 

comparar as relações de troca em emergia do comércio de grãos da China, este 

estudo aconselhou a China a reduzir as quantidades exportadas de grãos para países 

industrializados e a importar milho e soja dos EUA, arroz da Tailândia e Vietnã e trigo 

da Austrália.  

TIAN et al. (2017), avaliaram a possibilidade de os recursos serem processados 

no país de extração empregando o OR (Opportunity Ratio), indicador que contrasta a 

exportação do grão em natura com a possibilidade de processar a soja na região 

produtora, gerando empregos e valor agregado. Esses autores também avaliaram as 

disparidades regionais na economia chinesa e a emergia envolvida no comércio 

interprovincial. Os resultados da avaliação do comércio internacional mostraram que 

a maioria das províncias chinesas perdem riqueza real nas exportações e que o 

comércio chinês é mais benéfico para os parceiros comerciais da China. Para o 

mercado interno chinês, o OR apontou que as províncias do Ocidente da China 

deveriam mandar o produto já processado para o oriente da China e, assim, teriam 

um ganho no PIB seis vezes maior.  

A revisão da literatura mostrou que, apesar de as avaliações monetárias e 

ambientais em uma abordagem complementar poderem auxiliar no desenvolvimento 

de políticas para um comércio mais equilibrado e equitativo entre economias 

desenvolvidas e em desenvolvimento, o papel das importações de insumos para a 

produção dos produtos a serem comercializados tem sido negligenciado. Dessa 

forma, considerou-se relevante incluir a importação desses insumos para efetuar um 

balanço geral no período de cinco anos, já que as trocas, tanto na quantidade quanto  

no que se refere ao principal importador, variam ano a ano. 
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4. FUNDAMENTOS E MÉTODOS 

4.1 Avaliação em emergia  

 

A contabilidade ambiental em emergia é um método proposto por Howard T. 

Odum na década de 80, capaz de avaliar o uso de recursos utilizados em qualquer 

sistema. Esse método tem por base a contabilidade da energia solar necessária, de 

forma direta ou indireta, para se obter um produto e/ou serviço em determinado 

processo. É um método que possibilita a avaliação ambiental e econômica de 

sistemas, possibilitando classificar as contribuições da natureza, com os recursos 

renováveis (R), não renováveis (N) e os da economia (F) que são introduzidos no 

sistema, para se produzir um produto e/ou serviço (ODUM, 1996). Consiste, ainda, na 

contabilidade dos fluxos de energia e materiais necessários para obter direta ou 

indiretamente qualquer recurso (produto industrial, recurso natural, processo 

energético etc.), quantificando os fluxos de energia relacionados à dotação de 

recursos naturais da terra e a todos os processos de transformação que o homem 

utiliza em suas atividades (Odum,1996).  

A natureza fornece para a sociedade a água, solo fértil, bom ar, bons climas. 

Baseado nos recursos naturais e reservas, com o crescimento frenético do capitalismo 

e, após séculos, estes recursos estão diminuindo. O aumento das discussões na 

política deveria trabalhar em prol dos valores do meio ambiente e econômicos. A 

Emergia mede ambos, o trabalho da natureza e da humanidade gerando produto e 

serviço. (ODUM, 1996)  

As análises de emergia sempre são realizadas empregando as transformidades 

em emergias específicas (sej/unidade) e outros fatores determinados em relação a 

uma linha de base planetária particular (Odum, 1996; Campbell, 1998). 

Sendo assim, a emergia é definida como a soma de todos os insumos de 

energia necessários, direta ou indiretamente, por um processo para fornecer um 

determinado produto ou serviço (Brown e Ulgiati, 2004; Odum, 1996). A 

transformidade solar é definida como a emergia solar necessária para produzir um 

joule de um produto ou serviço. A transformidade solar de um produto é sua emergia 

solar dividida por sua energia disponível. Suas unidades são em joule solar por Joule 
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(seJ /J). A análise em emergia considera todos os insumos de um processo, incluindo 

as contribuições da natureza (chuva, água, solo, sedimentos) e os insumos da 

economia (bens, máquinas, combustíveis fósseis, serviços e impostos) em termos de 

energia solar incorporada (emergia). A metodologia em Emergia foi desenvolvida nas 

últimas três décadas como uma ferramenta da política ambiental para avaliar a 

qualidade dos recursos com base na dinâmica de sistemas complexos (Odum, 1996). 

Quando o comércio é avaliado de forma quantitativa por meio da síntese em 

emergia, o objetivo não é mais quantificar os valores monetários dos volumes 

negociados, visto que preços internacionais são afetados por enormes incertezas 

devido à dinâmica do mercado, estratégias geopolíticas e às vezes também aspectos 

emocionais ligados aos eventos do dia a dia, mas sim combinar esses valores com 

indicadores ambientais para identificar trocas de recursos justas e ambientalmente 

equilibradas. 

A riqueza real (alimentos, roupas, casas, materiais, água, joias, conhecimentos, 

literatura, artes etc.) pode ser medida por sua emergia. Quando os recursos são 

escassos, os custos de obtenção são maiores e o mercado valoriza muito o produto. 

Os valores de mercado são inversos à riqueza real e não podem ser usados para 

avaliar as contribuições ambientais ou o impacto ambiental. A verdadeira riqueza 

como a água doce, o solo arável e a vida selvagem não é criada pelo dinheiro, nem 

destruída quando o dinheiro acaba. Se o dinheiro é produzido mais rápido do que a 

riqueza real, o sistema entra em colapso. O dinheiro compra riqueza real de acordo 

com os preços de mercado e, dividindo a emergia total de um país por seu produto 

econômico bruto, obtém-se uma razão emergia/moeda (EMR), ao qual neste trabalho 

foram utilizados os dados de 2014, disponíveis no NEAD(*).. As relações 

emergia/moeda de países auxiliam na avaliação dos benefícios reais em riqueza do 

comércio internacional e das trocas financeiras. Dessa forma, a contabilidade em 

emergia permite que se efetuem escolhas que maximizem a emergia (ODUM, 1998). 

 

 

_________________________________ 

(*) NEAD - National Environmental Accounting Database 
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4.2 Diagrama em energia 

 

O método inicia-se com um diagrama de energia para identificar fontes e fluxos 

para serem avaliados. Os valores de emergia são, geralmente, escritos no fluxo e nos 

estoques do diagrama de energia de uma forma quantitativa. 

Os diagramas de energia são indicados para interações casuais, mostram anos 

de materiais ou carregam informações, mas sempre com alguma energia. O diagrama 

também define as equações que são usadas para um sistema de simulação. Padrões 

e processos em qualquer escala podem ser representados por um diagrama que tem 

como parte principal as conexões pelas quais eles interagem um com o outro (ODUM 

1996). No apêndice 1, é apresentada a linguagem dos símbolos do diagrama de 

energia (ODUM, 1996), utilizados neste trabalho). 

Para fazer a contabilidade em emergia e avaliar a relação comercial 

internacional da soja produzida e comparar a emergia de recursos brutos e 

processados por meio da relação entre a emergia associada e o dinheiro pago pelo 

importador, foi construído, um diagrama de energia, para identificar os principais 

fluxos de energia e materiais através da fronteira de plantação de soja e processo 

industrial, bem como os fluxos de recursos (figura 1). 

 

 
Figura 1 - Fluxograma em energia da plantação de soja e processo industrial (destaque em losango 
vermelho para as trocas que são estudadas neste trabalho) 
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As entradas localizadas na área externa da fronteira da plantação de soja e 

processo industrial (retângulo), à esquerda, são consideradas os recursos naturais 

renováveis, ou seja, sol e chuva fornecidos pela natureza e que se renovam 

naturalmente. Na área externa superior, à esquerda, estão alocados os insumos não 

renováveis, decorrentes das importações de fertilizantes e agrotóxicos e, à direita, os 

materiais e serviços nacionais serão utilizados na plantação de soja, no transporte, no 

processo de esmagamento e no processo da refinaria localizados na área interna do 

retângulo. Na área externa, à direita, está o mercado internacional representando os 

países parceiros comerciais do Brasil. Na descrição do símbolo de transação do 

diagrama, representado na cor vermelha, apresentam-se as trocas, ou seja, indica-se 

uma venda de mercadoria ou serviço (linha contínua) em troca de pagamento em 

dinheiro (linhas pontilhadas).  

 

4.3 UEV (Unit Emergy Values) e Transformidade  

 

O trabalho ambiental da biosfera gera recursos e serviços ecossistêmicos no 

espaço e no tempo, além de fornecer uma estimativa ambiental dos processos 

dominados pelo homem para atividades como extração e refino. Nas avaliações de 

emergias, os insumos disponíveis de energia e recursos materiais que suportam um 

sistema são convertidos em equivalentes de emergias solares, multiplicando suas 

quantidades brutas por um valor emergia unitário (UEV) adequado. As UEVs são uma 

medida indireta do suporte ambiental total (custo de produção) necessário para gerar 

uma unidade de fluxo ou armazenamento de produtos ao longo do tempo (ODUM, 

1996; BROWN e ULGIATI, 2004). 

Valor Unitário de Emergia é calculado com base na emergia necessária para 

gerar uma unidade de saída, é o indicador mais simples capaz de medir a intensidade 

de emergia (Brown et al., 2012).  

UEVs, cujas unidades são emjoules solares (seJ) por unidade de massa, ou 

seJ/J, ou seJ/$, dependendo das unidades do fluxo bruto que será convertido em 

emergia.   
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 A transformidade de um produto mede a qualidade da energia e sua posição 

hierárquica na energia universal. Quanto maior for o número de transformações de 

energia necessário para a elaboração de um produto ou a execução de um processo, 

maior será o valor de sua transformidade, sendo maior também a qualidade dos 

recursos para os ecossistemas e para os seres humanos.  

 Quanto menor a transformidade maior será a eficiência (ODUM, 1996). Esta 

abordagem facilita visualizar e quantificar, de forma dinâmica, os fluxos de recursos 

naturais, serviços ambientais oriundos da natureza e dos impactos das atividades 

antrópicas, permitindo a compreensão dos limites em cada ecossistema e o 

estabelecimento de metas e objetivos para garantir a capacidade de suporte, ou seja, 

determina a sustentabilidade dos sistemas (Aguilar et al., 2015).  

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

utilizada. A linha base fornece um ponto de referência a partir do qual se iniciam as 

transformações no universo e refere-se ao suporte ambiental anual total para a 

geobiosfera que inclui as três fontes fundamentais de energia (luz solar, exergia das 

marés e calor geotérmico) (Raugei, 2016). Esse fluxo é usado como referência para 

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

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

de revisão contínua, o que gerou os seguintes valores: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

não apresentam diferenças significativas uns dos outros, provavelmente devido à 

ordem de grandeza. Entretanto, com a grande variedade de transformidades 
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existentes, mais importante do que conhecer seus valores, é saber como elas se 

distribuem na rede de hierarquia de energia (MARCILIO, 2017). 

Neste trabalho utilizaremos a linha base de 12,10 x 1024 seJ/ano (Brown e 

Ulgiati, 2016).  

 

4.4 Indicadores 

 

Da contabilidade em emergia surgem indicadores que permitem avaliar a 

eficiência do uso dos recursos, o rendimento do processo de produção, a carga 

ambiental e a sustentabilidade do sistema. Diagramar as entradas reais não seria 

possível se simplificássemos os itens de maior importância, mas, poderíamos 

concentrar nossa atenção à janela na escala do tempo e do espaço (ODUM,1996). 

Os indicadores de emergia são calculados e usados para selecionar alternativas 

ambientais. A avaliação da emergia pode mostrar qual direcionamento econômico do 

meio ambiente com menos tentativa e erro, a sociedade pode melhorar a eficiência e 

inovar com menos fracasso e se adaptar a mudanças mais rapidamente (ODUM, 

1996).  

 O fluxograma do sistema em estudo, figura 2, representa o sistema ao qual 

são feitas as avaliações de cada indicador que será apresentado no quadro 1. 

 

  

Figura 2 - Fluxograma de indicadores. A)  EBR compara a emergia de recursos brutos e processados 
importados em uma relação comercial com a emergia associada ao dinheiro. B) OR avalia se os 
recursos brutos podem ser processados. C) EER descreve a troca de uma relação comercial. 
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Quadro 1 – Indicadores em emergia e equações dos indicadores 

Emergy Benefit Ratio (EBR) 

Compara a emergia de recursos brutos e processados importados em uma relação 
comercial com a emergia associada ao dinheiro (compara o que ele importa ao que ele 
paga). Resultados: 
 
 > 1:  país importador (Brasil) recebe mais emergia que seu parceiro comercial recebe em 
$ (Brasil ganha);  
 < 1:  o país importador (Brasil) recebe menos emergia do seu parceiro comercial do que 
paga em $ (Brasil perde); 
 = 1, troca justa entre os parceiros comerciais. 

EBR: 
𝐸𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎

𝐷𝑖𝑛ℎ𝑒𝑖𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜  𝑥  𝐸𝑀𝑅 𝑑𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎  
  (1) 

Emergy Exchange Ratio (EER) 

Descreve a troca de uma relação comercial (o que exporta em emergia pelo que recebe 
em $). Resultados: 

 > 1, país exportador (Brasil) envia mais emergia que seu parceiro comercial paga (Brasil 
perde); 
 < 1, o país exportador (Brasil) envia menos emergia que seu parceiro comercial paga 
(Brasil ganha); 
 = 1, troca justa entre os parceiros comerciais. 

EER:  
𝐸𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎

𝐸𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎
                   (2) 

Opportunity Ratio (OR) 

Avalia se os recursos brutos podem ser processados no país de extração, em vez de serem 
vendidos a um preço inferior (compara o aumento do PIB se os recursos fossem 
processados no país de origem). Resultados: 

 > 1, benefício em manufaturar antes de vender; 
 = 1, sem perdas ou ganhos; 
 < 1, benefício em exportar sem manufaturar. 

OR:     
𝐸𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎 /𝐸𝑀𝑅 𝑑𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑚 𝑑𝑖𝑛ℎ𝑒𝑖𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 
    (3) 

 

Neste trabalho, foram considerados três indicadores em Emergia, sendo o EBR 

- Emergy Benefit Ratio (fig.2 A), indicador que compara a emergia de recursos brutos 
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e processados importados em uma relação comercial com a emergia associada ao 

dinheiro trocado (ODUM, 1996), o EER - Exchange Emergy Ratio (fig.2 C),  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 (BROWN & ULGIATI, 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) e, o OR - Opportunity 

Ratio (fig.2 B), que compara o aumento do PIB, potencialmente alcançado, se os 

recursos fossem processados dentro de um país, (ao invés de vender em forma bruta, 

sem processamento). O processamento interno pode gerar empregos e, por ter valor 

agregado, ser vendido a um valor mais alto Tian et al. (2017). 

O EMR (Emergy to Money Ratio) é utilizado para calcular o EBR (Emergy 

Benefit Ratio, o EER (Emergy Exchange Ratio) e o OR (Opportunity Ratio), O EMR é 

a razão da emergia total do sistema (U) pelo PIB (Produto Interno Bruto). Para um 

país, o poder de compra aumenta quando o fluxo de emergia aumenta em relação ao 

fluxo de dinheiro (Eq. 4).  

 𝐸𝑀𝑅 =
𝑈

𝑃𝐼𝐵
        (4) 

Em que U representa os recursos renováveis + recursos não renováveis + 

Recurso F (mercadorias, serviços, máquinas etc.) e o PIB = Produto Interno Bruto. 

O EMR pode ser empregado como uma medida da intensidade da emergia do 

processo econômico, ou uma medida da eficiência do processo econômico na 

conversão de recursos em riqueza monetária. O EMR também expressa a quantidade 

média de emergia que pode ser comprada em um país gastando uma unidade de sua 

moeda. Em geral, os países industrializados têm EMR baixo devido à alta circulação 

monetária, enquanto os países em desenvolvimento têm alto EMR devido à baixa 

circulação monetária e alta disponibilidade de recursos primários. Isso torna o 

comércio favorável aos países que adquirem recursos primários e vendem recursos 

manufaturados (Bargigli et al., 2004, Lou e Ulgiati, 2013, Odum, 1996, Pereira et al., 

2013). 
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4.4.1 EBR (Emergy Benefit Ratio) 

 

O EBR (Emergy Benefit Ratio) (Eq.1) avalia e compara o que o país importa 

com que ele paga pela importação. Quando o EBR é superior a 1, a emergia de 

importação é retornada ao país exportador através do dinheiro recebido, sendo o 

importador quem ganha em emergia, em outras palavras, indica que a emergia do 

produto comercializado é maior que a emergia incorporada no dinheiro pago. O EBR 

inferior a 1, sugere um preço muito alto pago em comparação com o conteúdo de 

emergia recebida, sendo o exportador quem ganha em emergia. O EBR igual a 1 

significa que o país exportador fez um esforço para gerar US$ 1,00 daquela 

mercadoria e quando a troca é 1 ao país importador significa que ele fez o mesmo 

esforço para gerar o dinheiro que irá pagar por aquela mercadoria ao exportador, 

neste caso, entendemos que seja a troca justa, devido ao efeito combinado de preços 

de mercado.  

 

4.4.2 O EER (Emergy Exchange Ratio) 

 

O EER (Emergy Exchange Ratio) (Eq.2) descreve a troca de uma relação 

comercial. Resultados de EER superiores a 1, indicam que o país exportador envia 

mais emergia ao seu parceiro comercial e seu parceiro ganha ou economiza mais 

potencial de trabalho com os recursos recebidos, em outras palavras, o país que 

exporta perde emergia ao país que importa. Resultados inferiores a 1, indicam que o 

país exportador ganha e o país que importa perde em emergia. O EER igual a 1 

significa que o país exportador fez um esforço para gerar US$ 1,00 daquela 

mercadoria e quando a troca é 1 ao país importador significa que ele fez o mesmo 

esforço para gerar o dinheiro que irá pagar por aquela mercadoria ao exportador. 

O EER não diferencia produtos primários e fabricados, ao exposto, uma 

comparação direta de importações e exportações, sem esclarecer a categoria dos 

recursos (primário ou manufaturado), não fornece informações suficientes sobre os 

benefícios reais de cada país ou região, conforme observado em seus estudos que o 

EER falha em fornecer essas informações TIAN et al. (2017).   
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O EER é sempre expresso em relação a um dos parceiros comerciais e é uma 

medida da vantagem comercial relativa de um parceiro sobre o outro, fornecendo uma 

medida de quem ganha e quem perde no comércio da economia (Brown e Ulgiati, 

2004). 

 

4.5 OR (Opportunity Ratio) 

 

 Conforme citado anteriormente, o OR (Opportunity Ratio) (Eq.3) indica o 

aumento do PIB potencialmente alcançável se os recursos forem processados dentro 

de um país, em vez de exportados in natura, visando compreender e divulgar uma 

oportunidade de uso alternativo de recursos, já que o processamento interno poderia 

gerar empregos e produzir produtos com maior valor agregado. 

 

4.6 Critério de avaliação dos indicadores  

 

 O critério de análise dos indicadores EBR e EER apresentados nos quadro 2 

e 3, respectivamente, terá como identificação dos ganhos, empate e perdas, sendo 

na cor verde, com Gradiente de cor verde claro = ganhou pouco, verde = ganhou 

médio e verde escuro = ganhou muito, as perdas serão identificadas em vermelho e 

a troca justa em amarelo seguindo o mesmo critério de Gradiente de cor. O quadro 4 

apresenta o critério de análise do indicador OR e terá como identificação de benefício 

em manufaturar antes de vender, sendo na cor azul, com graduação de cor azul claro 

= não se beneficia em manufaturar antes de exportar, azul = não há ganhos ou perdas 

de benefício, azul escuro = sim, se beneficia em manufaturar antes de exportar. Os 

critérios de variação, foram considerados o cálculo da média aritmética da 

participação dos parceiros no período de 2015 a 2019. Os indicadores apresentados 

nas figuras 4 e 5 representando, as figuras 6, 7 e 8 representando o EER e as figuras 

9, 10 e 11 representando o OR tiveram os mesmos critérios de variação, o cálculo da 

média aritmética. 
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Quadro 2 - Critério de Avaliação para EBR 

Resultado Variação Critério Gradiente 

> 1 Brasil ganha 

0,12 a 0,50 pouco  

0,51 a 1,0 médio  

acima de 1,10 muito  

= 1 Troca justa 0 a 0,10 empata  

< 1 Brasil perde 

0,12 a 0,50 pouco  

0,51 a 1,0 médio  

acima de 1,10 muito  

 

Quadro 3 – Critério de avaliação do EER 

Resultado Variação Critério Gradiente 

> 1 Brasil perde 

0,12 a 0,50 pouco  

0,51 a 1,0 médio  

acima de 1,10 muito  

= 1 Troca justa 0 a 0,10 empata  

< 1 Brasil ganha 

0,12 a 0,50 pouco  

0,51 a 1,0 médio  

acima de 1,10 muito  

 

Quadro 4 - Critério de avaliação do OR 

Resultado Cor 

> 1 Brasil não se beneficia em manufaturar antes de exportar  

< 1 Brasil se beneficia em manufaturar antes de exportar  
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5. COLETA DE DADOS 

 

 Na figura 3 é apresentado o destino e usos da soja brasileira e as quantidades 

destinadas à exportação e se destacam as etapas deste processo que será utilizado 

para a realização deste estudo. 

 

 

 

 

 
 

Figura 3 - Destino da soja no Brasil. 44% da plantação de soja in natura (A), 52% da produção do farelo 

(B) e 23% da produção de óleo (C) é destinado à exportação. (APROSOJA, 2020). 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 
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 Os dados da importação e exportação deste trabalho, foram extraídos do 

Portal de Acesso em:  Estatísticas do Comércio Exterior (COMEX STAT), através da 

classificação fiscal da mercadoria ou Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)(1).  

Com base na NCM, no Sistema COMEX STAT(2), foram apurados: a quantidade 

em KG (quilogramas), os valores em US$ (United Stantes Dollar), na importação dos 

fertilizantes e agrotóxicos aos 3 principais países exportadores e também os valores 

recebidos pelo Brasil, dos 3 principais países importadores de grão, farelo e óleo de 

soja no período de 2015 a 2019. O Brasil é fortemente dependente das matérias 

primas internacionais, como cloreto de potássio, fosfato monoamônico MAP, ureia e 

sulfato de amônio (AMA BRASIL, 2020). As importações das matérias primas para os 

fertilizantes apresentados na Tabela 1, são dados obtidos através da EMBRAPA 

(2020).  

A tabela 2 mostra as Classificações Fiscais utilizadas e as NCM, das quais 

obtivemos os dados estatísticos deste trabalho (COMEX STAT, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

1 Nomenclatura regional para categorização de mercadorias adotada pelo Brasil, Argentina, 

Paraguai e Uruguai desde 1995, sendo um sistema ordenado que permite, pela aplicação de 

regras e procedimentos próprios, determinar um único código numérico para uma dada 

mercadoria. A NCM toma por base o Sistema Harmonizado (SH), que é uma expressão 

condensada de “Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias” mantido 

pela Organização Mundial das Alfândegas (OMA), que foi criado para melhorar e facilitar o 

comércio internacional e seu controle estatístico. 
2 Comex Stat (Sistema de Estatística do Comércio Exterior do Brasil) que permite consultas 

detalhadas sobre as importações e exportações brasileiras desde 1997 produzidas pelo antigo 

Ministério da Indústria e Comércio que hoje passa a ser administrada pelo Ministério da 

Economia. 
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Tabela 2 - Classificação fiscal da mercadoria 

NCM Descrição Aplicação 

3104.20.10 Cloreto de potássio, com teor de 
óxido de potássio (K2O) não 
superior a 60%, em peso 

Fertilizantes 

3105.40.00 Diidrogeno-ortofosfato de amônio 
(fosfato monoamônico ou 
monoamoniacal), mesmo 
misturado com hidrogeno-
ortofosfato de diamônio (fosfato 
diamônico ou monoamoniacal) 

Fertilizantes 

3808.91 Inseticidas (incluindo herbicidas e 
fungicidas) à base de acefato ou 
de Bacillus thuringiensis, fosfeto 
de alumínio, cipermetrinas ou de 
permetrina (*) 

Agrotóxicos 

1201.90.00 Soja, mesmo triturada, exceto 
para semeadura 

Soja em grão 

2304.00.10 Farinhas Farelo de soja 

1507.10.00 Óleo de soja Óleo de soja 

Comex Stat (2020) 

 

5.1 Fertilizante 

 

 Face ao rápido crescimento e demanda impulsionados por incremento de 

tecnologias e fatores econômicos houve significativo aumento do consumo de 

fertilizantes na agricultura brasileira, nos últimos 20 anos.  

Segundo Vendrameto (2011), 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 
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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% e, por esse motivo, não foi incluído o nitrogênio nos estudos. 

 Os dados da tabela 3 comparam entre os anos de 2008 e 2019 as 

importações e a produção nacional dos fertilizantes. Pode-se observar ao longo dos 

anos, o aumento das importações e a redução da participação dos fertilizantes 

nacionais na produção da soja brasileira. Em 2019, de toda a utilização de fertilizantes, 

os importados tiveram a representatividade de 88%, aplicado na tabela 5 (nota 5).  

Tabela 3 - Importações e produção nacional em 2019 e 2008 

Ano FOSFATO POTÁSSIO TOTAL 

NAC. IMP. NAC. IMP. NAC. IMP. 

2019 28% 72% 4% 96% 12% 88% 

2008 54% 46% 8% 92% 28% 72% 

Fonte: Ama, 2019 

 

 A tabela 4 mostra as quantidades e a participação dos fertilizantes para a 

utilização do cultivo de um hectare (10.000m2), para 1 ano de plantação de soja 

(VENDRAMETTO, 2011, pág. 92), incluindo os fertilizantes nacionais e importados. 

 

Tabela 4 - Participação dos fertilizantes utilizados na produção de soja 

Nota Item Unidade  Quantidade Participação (*) 

1 Potássio  kg/ha 7,47E+01 45,36% 

2 Fosfato kg/ha 9,00E+01 54,64% 

3 Total  kg/ha 1,65E+02 100,00% 
 
(*) Participação: representatividade nos 100% de fertilizantes na plantação de 1 ano de plantio 

de soja (Nacional + Importado). A soma do potássio e fosfato é considerado o fertilizante 

importado.  
1 Total utilizado de potássio na plantação de soja (VENDRAMETTO, 2011).  
2 Total utilizado de fosfato na plantação de soja (VENDRAMETTO, 2011). 
3 Total de fertilizante (VENDRAMETTO, 2011): potássio (7,47E+01 kg/ha) + fosfato (9,00E+01 

kg/ha) = 1,65E+02 kg/ha  
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5.2 UEV do fertilizante 

 

Neste trabalho as UEVs usadas baseiam-se na baseline 12E+24 seJ/ano 

(BROWN e ULGIATI, 2016) sendo utilizada as UEVs do potássio 1,32E+06 seJ/kg 

(ODUM, 1996, p.310) e do fosfato 2,96E+06 seJ/kg (ODUM, 1996, p.194). A tabela 5 

apresenta a UEV dos fertilizantes 

 

Tabela 5 - UEV dos fertilizantes 

Nota Item Unidade UEV  
Participação 

(*) 
UEV                  

(1 ano de soja) 

1 Potássio  kg/ha 1,74E+06 45,36% 7,89E+05 

2 Fosfato  kg/ha 3,90E+06 54,64% 2,13E+06 

3 Subtotal  kg/ha   100% 2,92E+06 

4 UEV  seJ/kg 2,92E+12     
 

(*)   Participação: representatividade nos 100% de fertilizantes na plantação de 1 ano de plantio de 

soja (Nacional + Importado). A soma do potássio e fosfato é considerada o fertilizante importado. 
1 UEV potássio: 1,74E+06 seJ/kg (ODUM, 1996) pg 310 - 1,74E+06*45,36% = 7,89E+05. 
2 UEV fosfato: 3,90E+06 seJ/g (ODUM, 1996, p.124) g); 3,90E+06 * 54,64% = 2,13E+06. 
3 Subtotal: % de participação das UEVs por fertilizante= 7,89E+05 + 2,13E+06 = 2,92E+06. 
4 UEV: Atualização para a base 12 = 2,92E+06*1,0E+06 = 2,92E+12. 

 

Para obtermos os valores da quantidade de fertilizante importado utilizado na 

plantação de soja, tomamos o total da área destinada ao plantio, multiplicamos pela 

quantidade total de fertilizante utilizado em kg/ha (tabela 4, nota 3) e, calculamos os 

88% que são utilizados na plantação, apresentada pela AMA (tabela 3). Desta forma, 

obtivemos a quantidade porcentagem de fertilizante que o Brasil importou para utilizar 

na plantação de soja em estudo, conforme mostra a tabela 6. 
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Tabela 6 - Dados da plantação de soja – Brasil 

Nota Unid. 2019 2018 2017 2016 2015 

1 Área  ha 3,58E+07 3,56E+07 3,39E+07 3,31E+07 3,21E+07 

2 Produção  kg 1,13E+11 1,15E+11 1,15E+11 9,63E+10 9,74E+07 

3 Produtividade kg/ha 3,17E+03 3,34E+03 3,36E+03 2,89E+03 3,02E+03 

4 Fertilizante total kg/ha 5,90E+09 5,86E+09 5,58E+09 5,45E+09 5,29E+09 

5 Fertilizante Imp. kg/ha 5,19E+09 5,16E+09 4,91E+09 4,80E+09 4,65E+09 

1 Área total de soja plantada/ha (IBGE) 
2 Produção total de soja (IBGE) 
3 Produtividade da plantação (IBGE) 
4 Fertilizante total: (Ex.: 2019 = área* quantidade de fertilizantes utilizados (tabela 3, item 3)  

3,58E+07* 1,65E+02= 5,90E+09) 
5 Fertilizante importado: 88% de fertilizante utilizado na produção é importado (tabela 2, total 2019 

importado 88%). (Ex.: 2019: total de fertilizantes utilizados* 88%; 5,90E+09*88%= 5,19+09)  

 

5.3 Agrotóxicos utilizados na produção de soja 

 

Segundo Pignati (2018), o Brasil lidera o ranking de uso de agrotóxicos(*) por 

algumas razões: Ser um dos maiores produtores agrícolas do mundo,  principalmente 

de soja. Um outro motivo é que nossas sementes melhoradas já são pensadas para 

usar agrotóxicos. São selecionadas até um certo ponto em que, realmente, dependem 

destes produtos e para dar a produtividade que se espera, demandam grandes 

quantidades. Em terceiro lugar, não temos mais tantas pragas, porém, por usarmos 

agrotóxicos há tantos anos, nossas pragas ficaram mais resistentes. É uma espiral 

que vai aumentando. A tabela 7 apresenta as quantidades de agrotóxicos utilizadas  

em 1 ano de plantação de soja. 
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Tabela 7 - Agrotóxicos utilizados na produção de soja 

Nota Item Unidade Quantidade 

1 Agrotóxico g/ha 3,93E+03 

2 Total (2) kg 3,93E+00 
1 Agrotóxico: Quantidade de agrotóxico (VENDRAMETTO, 2011), no Brasil (g/ha). 
2 Total dividindo por 1000 para transformar em kg (3,93E+03 g / 1000= 3,93E+00) 

 
(*) Agrotóxicos: substância ou produto químico fungicida, inseticida, herbicida, na prevenção ou no 
combate de pragas agrícolas.  A palavra “agrotóxico” utilizada neste trabalho é legalizada pela lei Nº 
7.802, de 11 de julho de 1989 podendo ser substituída por “defensivo agrícola” ou “defensores 
químicos”. 

Segundo o Quadro de Produção, Importação, Exportação e Vendas de 

Ingredientes Ativos de 2017, publicado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), cerca de 26% dos produtos ativos 

(matéria-prima para o agrotóxico) usados na agricultura brasileira são produzidos no 

país e 74% são importados. 

Para obtermos os valores da quantidade de agrotóxico importado utilizado na 

plantação de soja,  tomamos o total da área destinada ao plantio, multiplicamos pela 

quantidade total de agrotóxico utilizado em kg/ha, e, calculamos os 74% que  são 

utilizados na plantação, apresentada pelo IBAMA. Desta forma, obtivemos a 

quantidade de agrotóxico que o Brasil utilizou na plantação em estudo, conforme 

mostrado na tabela 8. 
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Tabela 8 - Dados da plantação dos anos de soja – Brasil 

Nota Ano Unidade 2019 2018 2017 2016 2015 

1 Área  ha 3,58E+07 3,56E+07 3,39E+07 3,31E+07 3,21E+07 

2 Produção  kg 1,13E+11 1,15E+11 1,15E+11 9,63E+10 9,74E+07 

        

3 Produtividade kg/ha 3,17E+03 3,34E+03 3,36E+03 2,89E+03 3,02E+03 

4 Agrotóxico 
total 

kg/ha 1,41E+08 1,40E+08 1,33E+08 1,30E+08 1,26E+08 

5 Agrotóxico 
importado 

kg/ha 1,04E+08 1,03E+08 9,86E+07 9,62E+07 9,34E+07 

 

1 

 

Área total de soja plantada/ha (IBGE) 
2 Produção total de soja (IBGE) 
3 Produtividade da plantação (IBGE) 
4 Agrotóxico total: utilizado na área total da plantação (VENDRAMETTO, 2011) 
5 Agrotóxico importado: 74% de agrotóxico utilizado na produção é importado (IBAMA) 

 

 

5.4 Grão de soja 

 

 A quantidade estatística de exportação de grão de soja, COMEX STAT 

(2020), conforme dados da tabela 2 do período estudado é apresentada na tabela 8. 

Foram destacados os 3 principais países que tiveram maior fluxo monetário no 

período estudado, conforme apresentado na tabela 9.  
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Tabela 9 - Fluxo de exportação do grão de soja - Período 2015 a 2019 

Ano Países Exportação FOB Exportação Preço (Pu) 

  Unidade US$ kg US$/kg 

  Nota 1 2 3 

2019 

China 2,05E+10 5,80E+10 3,53E-01 

Espanha 7,57E+08 2,18E+09 3,47E-01 

Países Baixos  6,05E+08 1,74E+09 3,48E-01 

2018 

China 2,72E+10 6,86E+10 3,97E-01 

Espanha 7,40E+08 1,89E+09 3,92E-01 

Países Baixos  5,31E+08 1,34E+09 3,96E-01 

2017 

China 2,03E+10 5,38E+10 3,78E-01 

Espanha 7,58E+08 2,02E+09 3,76E-01 

Países Baixos  5,92E+08 1,59E+09 3,73E-01 

2016 

China 1,44E+10 3,86E+10 3,73E-01 

Espanha 5,99E+08 1,62E+09 3,69E-01 

Tailândia 5,86E+08 1,53E+09 3,82E-01 

2015 

China 1,58E+10 4,09E+10 3,86E-01 

Espanha 9,09E+08 2,38E+09 3,83E-01 

Tailândia 6,73E+08 1,73E+09 3,88E-01 

1 

 

Exportação: Total de grão de soja vendido (COMEX STAT, 2020), valor FOB US$ (FOB - Free 

On Board - Incoterms 2020, ICC - International Chamber of Commerce) 

2 Exportação total de grão de soja em kg (COMEX STAT, 2020) 

3 
Preço (PU) US$ = Exportação FOB (US$) dividido pela Exportação kg (Ex.: China 2019 = 

2,05+10 / 5,80E+10= 0,35) 
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5.5 Farelo de soja 

 

 A quantidade estatística de exportação de farelo de soja, COMEX STAT 

(2020), conforme dados da tabela 2, foram destacados os 3 principais países que 

tiveram maior fluxo monetário no período estudado, conforme apresentado na tabela 

10.  

 

Tabela 10 - Fluxo de exportação do farelo de soja - Período 2015 a 2019 

Ano Países Exportação FOB Exportação FOB Preço (PU) FOB 

Unidade  US$ kg US$/kg 

Nota (*)  1 2 3 

2019 

Países Baixos  2,25E+08 4,38E+08 0,51 

Coreia do Sul 1,93E+08 5,50E+08 0,35 

França 1,31E+08 3,71E+08 0,35 

2018 

Países Baixos  3,38E+08 6,26E+08 0,54 

Tailândia 1,74E+08 4,13E+08 0,42 

Alemanha 1,51E+08 2,49E+08 0,60 

2017 

Países Baixos  2,20E+08 4,44E+08 0,50 

Tailândia 1,45E+08 4,12E+08 0,35 

Coreia do Sul 1,30E+08 3,99E+08 0,32 

2016 

Alemanha 2,32E+08 4,11E+08 0,56 

Tailândia 1,57E+08 4,54E+08 0,35 

Coreia do Sul 9,95E+07 3,11E+08 0,32 

2015 

Alemanha 2,03E+08 3,41E+08 0,60 

Indonésia 1,51E+08 3,93E+08 0,38 

Tailândia 1,41E+08 3,77E+08 0,37 

 

1 

 

Exportação FOB: Total de farelo de soja vendido (COMEX STAT, 2020), valor FOB US$ 
(FOB - Free on Board - Incoterms 2020 – ICC - International Chamber of Commerce) 

2 Exportação FOB: Total de farelo de soja em kg (COMEX STAT, 2020)   

3 Preço (PU): Exportação FOB (US$)/Exportação kg (Ex.: Países baixos 2019 = 2,25+08 / 
4,38E+08= 0,51) 
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5.6 Óleo de soja 

 

 A quantidade estatística de exportação de farelo de soja, foi obtida através 

do COMEX STAT (2020), conforme dados da tabela 2. Foram destacados os 3 

principais países que tiveram maior fluxo monetário no período estudado, conforme 

apresentado na tabela 11  

Tabela 11 - Fluxo de exportação do óleo de soja - Período 2015 a 2019 

Ano 

Países 

Exportação FOB Exportação Preço (PU) 

Unidade US$ kg US$/kg 

Nota (*) 1 2 3 

 Índia 2,63E+08 4,10E+08 0,64 

2019 China 1,44E+08 2,28E+08 0,63 

 Argélia 1,06E+08 1,64E+08 0,65 

 Índia 5,35E+08 7,54E+08 0,71 

2018 China 1,63E+08 2,29E+08 0,71 

 Bangladesh 1,31E+08 1,84E+08 0,71 

 Índia 3,77E+08 5,05E+08 0,75 

2017 China 2,47E+08 3,35E+08 0,74 

 Bangladesh 8,54E+07 1,12E+08 0,76 

 Índia 3,78E+08 5,44E+08 0,69 

2016 China 1,73E+08 2,47E+08 0,70 

 Argélia 8,88E+07 1,28E+08 0,70 

 Índia 5,52E+08 8,15E+08 0,68 

2015 China 1,38E+08 2,04E+08 0,68 

 Bangladesh 1,05E+08 1,55E+08 0,68 

1 
Exportação: total de óleo de soja vendido (COMEX STAT, 2020), valor FOB US$ (FOB - 

Free on Board - Incoterms 2020 - ICC International Chamber of Commerce) 
  

 
2 Exportação total de óleo de soja em kg (COMEX STAT, 2020)      

3 
Preço (PU) US$ = Exportação FOB (US$) /Exportação kg (Ex.: Índia 2019 =  

2,63+08 / 4,10E+08= 0,64) 
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6  RESULTADOS 

 

 A emergia relacionada com a troca de mercadorias entre parceiros 

internacionais e  emergia associada ao dinheiro recebido por essas trocas  constituem 

os fluxos de emergia totais do comércio entre os parceiros.  

 Em geral, os países industrializados têm baixo EMR devido à alta circulação 

monetária, enquanto os países em desenvolvimento têm alto EMR devido à baixa 

circulação monetária, portanto, as quantidades de recursos necessários para gerar 

uma unidade monetária são diferentes. 

 Serão apresentados gráficos e tabelas que mostrarão se o Brasil ganhou, 

perdeu ou empatou e se beneficia-se ou não em manufaturar antes de exportar em 

emergia.  

 

6.1 EBR – Emergy Benefit Ratio 

6.1.2 EBR – Emergy Benefit Ratio – Fertilizante 

 Os resultados do EBR para os fertilizantes importados pelo Brasil entre os 

anos de 2015 a 2019, indicam que o Brasil se beneficiou em emergia na importação 

de todos os principais países analisados, sem exceção, tendo os seus índices de EBR 

superiores a 1, ou seja, o Brasil recebeu mais emergia dos países exportadores do 

que a emergia associada ao valor que pagou por esses recursos a esses países. 

Neste caso, podemos interpretar que o Brasil ganhou em emergia no período de 2015 

a 2019 comprando recursos renováveis para a plantação de soja, conforme 

apresentado na figura 4.  

 

 O cálculo do EBR do fertilizante foi baseado no Apêndice B, que apresenta o 

memorial de cálculo e dados estatísticos dos 3 principais exportadores (parceiros) 

comerciais do Brasil no período de 2015 a 2019 e os critérios de avaliação foram 

apresentados no quadro 2. 
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Figura 4 - Resultados do EBR do fertilizante. 

 

6.1.3 EBR – Emergy Benefit Ratio – Agrotóxico 

O EBR calculado para os agrotóxicos importados pelo Brasil no período 

estudado, apontou que o Brasil não se beneficiou em emergia nas relações comerciais 

com todos os países, exceto nos anos de 2016 e 2017 com a Argentina. Neste caso, 

podemos dizer que o Brasil perdeu emergia com os Estados Unidos, China e Índia e, 

considerando os critérios de variação apresentados anteriormente, foram 

considerados o cálculo da média aritmética da participação da Argentina e resultando 

em perda, conforme mostra a figura 5.  

 O cálculo do EBR do agrotóxico foi baseado no Apêndice C, que apresenta o 

memorial de cálculo e dados estatísticos dos 3 principais exportadores (parceiros) 

comerciais do Brasil no período de 2015 a 2019 e os critérios de avaliação foram 

apresentados no quadro 2. 
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Figura 5 - Resultados do EBR do agrotóxico 

 

6.2 EER Emergy Exchange Ratio  

 Os cálculos do EER do grão, farelo e óleo de soja, tiveram os seus dados 

estatísticos apresentados nas tabelas 7, 8 e 9 respectivamente e os indicadores foram 

obtidos com base nos dados do apêndice D para o grão de soja, apêndice E para o 

farelo de soja e apêndice F para o óleo de soja, e foram considerados os 3 principais 

importadores (parceiros) comerciais do Brasil no período de 2015 a 2019 e o memorial 

de cálculo é apresentado em cada tabela. 

 Na análise entre o EMR de 2014, disponível na época dos cálculos, 

comparado ao EMR 2015, foi observado que não há variações significativas entre os 

anos. 
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6.2.1 EER grão de soja 

 Os resultados apurados para o grão de soja, com exceção da China que teve 

seu resultado abaixo de 1 e do Brasil que ganhou em emergia, demonstraram perdas 

para todos os anos de exportação com os parceiros comerciais, Espanha, Países 

Baixos e Tailândia, enviando mais emergia do que recebeu em valores monetários, 

conforme figura 6. Os resultados estão apresentados no apêndice D e os critérios de 

avaliação foram apresentados no quadro 3. 

 

 

Figura 6 - Resultados do EER do grão de soja 
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6.2.2 EER Farelo de soja 

 

Os resultados apurados mostram que na exportação do farelo de soja, o Brasil 

ganhou em 2015 para a Tailândia (0,86) e Alemanha (0,78); em 2016 para a Alemanha 

(0,86); em 2017 para os Países Baixos (0,92); em 2018 para a Alemanha (0,89) e 

2019 para os Países Baixos. O Brasil perdeu emergia em 2015 para a Indonésia 

(1,57); 2016 e 2017 para Coreia do Sul (5,28, 5,43) e Tailândia (1,06 e 1,16); em 2018 

para a Tailândia (1,04) e Países Baixos (0) e em 2019 para a Coreia do Sul (5,08) e 

França (2,86). Os resultados estão apresentados no apêndice E. 

 

 

 

Figura 7 - Resultados do EER do farelo de soja. 
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6.2.3 EER óleo de soja 

 

 Verificou-se ainda que, na exportação do óleo de soja, o Brasil ganhou para 

todos os países, com exceção dos anos de 2015, 2017 e 2018 que apresentaram 

resultados apontando perda em emergia para Bangladesh (6,44, 7,34 e 8,66 

respectivamente), mostrado nas figuras 8, 9 e 10.  Os resultados estão apresentados 

no apêndice F.  

  

 

 

 

Figura 8- Resultados do EER do óleo de soja. 
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6.3 OR Opportunity Ratio 

 

Este indicador foi obtido com base nos dados no apêndice G para o grão de 

soja, apêndice H para o farelo de soja e apêndice I para o óleo de soja, os quais foram 

considerados os 3 principais importadores (parceiros) comerciais do Brasil no período 

de 2015 a 2019, bem como o memorial de cálculo. 

Podemos ainda esclarecer as diferenças entre os indicadores EER e OR. A 

primeira diferença apresentada entre esses indicadores está no cálculo da emergia 

importada, para o EER utilizamos a emergia do país que está enviando o dinheiro e 

no OR a emergia do Brasil. A segunda diferença apresentada é que no EER a razão 

é emergia por emergia e no OR é a razão de dinheiro por dinheiro. 

Nos critérios de variação foram considerados o cálculo da média aritmética da 

participação dos parceiros no período de 2015 a 2019. Os indicadores apresentados 

nas figuras 11, 12 e13 no período de 2015 tiveram em seus critérios de variação, o 

cálculo da média aritmética. 

 A seguir são apresentados os resultados nos mapas ilustrados do período 

estudado, 2015 a 2019 dos parceiros comerciais, e os critérios de avaliação foram 

apresentados no quadro 2. 

 

6.3.1 Opportunity Ratio grão de soja 

 

Se o Brasil processasse dentro do país o grão de soja (commodities primárias) 

em vez de exportá-lo, isso geraria um aumento no PIB, dependendo do estado de sua 

economia, em um determinado ano (expresso pelo EMR). Se a emergia exportada do 

Brasil (seJ) for dividida pelo EMR Brasil (seJ / US$), uma quantidade virtual de 

aumento do PIB poderia ser obtida, para ser comparada com o dinheiro real recebido 

pela exportação (eq.8). Com este aumento virtual no seguimento agrícola do PIB para 

o Brasil, através dos resultados do grão de soja, observamos que teria somado até 
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1,27 vezes a mais em média com todos os países que apresentaram indicadores 

superiores a 1.  Os resultados estão apresentados no apêndice G. 

 

 

Figura 9 - Resultados do OR do farelo de soja 

 

6.3.2 Opportunity Ratio farelo de soja 

Através da avaliação do farelo de soja, ainda com o aumento virtual, 

observamos que teria somado, no ano de 2015, cerca de 1,15 e 1,18 vezes a mais o 

aumento real das exportações para a Tailândia e Indonésia, respectivamente, na 

escala do comércio total se tivesse ocorrido o processamento interno. Em uma 

maneira semelhante, em 2016 a soma teria sido 1,27 e 1,38 vezes a mais o aumento 

real das exportações para a Indonésia e Coreia do Sul; em 2017, 1,25 e 1,35 Tailândia 

e Coreia do Sul; em 2018, 01,05 para a Tailândia e 2019 teria um aumento real nas 



48 

 

exportações para Coreia do Sul e França em 1,25 vezes. Ainda, pudemos avaliar que 

no ano de 2015, 2016 e 2018 o Brasil se beneficiou em exportar, sem beneficiamento, 

para Alemanha (0,74 e 0,78, 0,73, respectivamente), em 2,17, 2018 e 2019 para os 

Países Baixos. Os resultados estão apresentados no apêndice H. 

 

Figura 10 - Resultados do OR do farelo de soja. 

 

6.3.3 Opportunity Ratio óleo de soja 

Seguindo ainda a linha do aumento virtual do PIB para o Brasil, através dos 

resultados do óleo de soja, produto esse que tem um maior beneficiamento em seu 

processo de produção, o Brasil se beneficiaria, entre 2 e 2,5 a mais o aumento real 

das exportações em todos os períodos e países avaliados. Os resultados estão 

apresentados no apêndice I. 
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Figura 11 - Resultados do OR do óleo de soja  

 

6.4 Resumo dos resultados obtidos 

Trabalhou-se em uma análise geral dos indicadores obtidos,  e apresentou-se, 

na tabela 11, as perdas e ganhos do Brasil para todos os indicadores, por países e 

anos estudados. Desta forma, finaliza-se este estudo com uma visão geral, 

abrangendo o objetivo deste trabalho que é: avaliar, empregando a contabilidade em 

emergia, se o Brasil perde ou ganha riqueza real quando importa recursos não 

renováveis e exporta soja em grão, farelo e óleo, através dos indicadores EBR e EER, 

e na tabela 11, avaliar através do indicador OR se o Brasil se beneficia em manufaturar 

estes derivados visando um potencial aumento do PIB brasileiro, no seguimento 

agrícola da soja.  

Os critérios de avaliação do EBR e do EER foram baseados nos quadros 2 e 

3, respectivamente e o OR baseado no quadro  
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Tabela 12- Balanço geral dos resultados EBR e EER 

Indicador 
de Emergia Recurso 

Parceiro 
Comercial 
do Brasil 2015 2016 2017 2018 2019 

EBR 

Fertilizante 

Rússia 1,69 2,63  1,92 1,86 

Canadá 1,74 2,43 2,22 1,84 1,66 

USA 1,43 1,74 1,81 1,54  

China     2,54 

Belarus     2,14 

Agrotóxico 

China 0,54 0,80 0,64 0,51 0,14 

Índia 0,47 0,57 0,48 0,39 0,32 

Argentina 0,79 1,25 1,07 0,31  

USA     0,15 

EER 

Grão 

China 0,23 0,24 0,36 0,28 0,32 

Espanha 1,15 1,23 1,29 1,34 1,48 

Países 
Baixos 

  1,22 1,26 1,43 

Tailândia 1,68 1,12    

Farelo 

Países 
Baixos 

  0,92 0 0,96 

Coreia Sul  5,28 5,43  5,08 

França    2,86  

Tailândia 0,86 1,06 1,16 1,04  

Alemanha 0,78 0,86   0,89   

Óleo 

Índia 0,30 0,32 0,34 0,66 0,43 

China 0,41 0,41 0,42 0,49 0,57 

Argélia  1,24   0,98 

Bangladesh 6,44   7,34 8,66   
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Tabela 13 - Balanço geral dos resultados do OR 

Indicador 
de Emergia Recurso 

Parceiro 
Comercial do 

Brasil 2015 2016 2017 2018 2019 

OR 

Grão 

China 1,14 1,18 1,16 1,11 1,25 

Espanha 1,15 1,19 1,17 1,12 1,27 

Países Baixos 1,13 1,15  1,11 1,26 

Tailândia     1,17     

Farelo 

Alemanha 0,74 0,78  0,73  

Indonésia 1,15 1,27    

Tailândia 1,18  1,25 1,05  

Países Baixos   0,89 0,81 0,85 

França     1,25 

Coreia Sul   1,38 1,35   1,25 

Óleo 

Índia 2,08 2,03 1,89 1,98 2,20 

China 2,08 2,02 1,93 1,98 2,23 

Bangladesh 2,08  1,85 1,99  

Argélia   2,02   2,18   
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7. DISCUSSÃO 

 

Ortega et al. (2005) após avaliarem quatro sistemas de produção de soja no 

Brasil e os resultados da troca monetária entre os países, mostraram que os 

fazendeiros do sistema biológico (orgânicos e ecológicos) perderam na troca com o 

mercado externo, apontando evidências de forças significativas que definiam o 

sistema industrial que não foram considerados no estudo. Este resultado pode ser 

entendido através dos dados do EBR deste trabalho, que o Brasil ganhou no sistema 

industrial visto que o Brasil ganha em emergia, através da compra dos insumos não 

renováveis (fertilizante e agrotóxico) que são utilizados na plantação dos sistemas 

industriais. 

Cavalett e Ortega (2007) avaliaram as trocas de emergia no comércio da 

produção de soja no Brasil, e seus derivados industrializados para identificar trocas 

justas em termos de emergia/moeda com o resto do mundo. Em seus resultados os 

agricultores brasileiros entregam cinco vezes mais emergia na soja vendida do que 

recebem no dinheiro pago por ela, e assim, esgotam seus recursos naturais locais. 

Os resultados não são comparáveis com este estudo, pois, esses pesquisadores 

avaliaram de forma macro (todos os países) e, em nossas avaliações, foram avaliados 

os três países com maior fluxo de comércio. Ainda assim, nossos resultados 

apontaram que na exportação de soja, o Brasil perdeu com todos os países analisados 

no período estudado e ganhou somente com a China. Ocorreu uma perda de cinco 

vezes na exportação para a Coreia com o farelo. Quanto aos recursos não renováveis, 

no caso do fertilizante, o Brasil ganhou em emergia com todos os países estudados. 

O estudo do Cavalett e Ortega (2007) foi feito de forma macro, não especificando 

países e sim, a exportação como um todo. O nosso trabalho, avaliou, os três países 

com maior fluxo de comércio. 

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

etapas de produção, transporte e processamento. Os valores de EER obtidos para a 

soja em grão na porteira da fazenda é de 2,66, na venda para os países europeus, 

indicando que os produtores de soja estão entregando 2,66 vezes mais emergia com 

a soja vendida do que recebendo com a emergia do dinheiro pago por ela. Este 

resultado demonstra a semelhança do nosso estudo, que obtivemos resultados do 

EER para Espanha e Países Baixos, do grão de soja acima de 1, ou seja, entregando 
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até 1,68 vezes mais emergia a este mercado do que recebeu de emergia do dinheiro 

pago pelos compradores. No caso do farelo de soja, nos estudos de Cavalett, a 

situação foi pior ainda para o Brasil, que entregou 8,66 vezes a mais emergia do que 

recebeu com a emergia do dinheiro pago pela Europa. Ao comparar com nosso 

estudo,  a semelhança do farelo é a mesma para a exportação com a França, em 

2019, que o EER do Brasil apresentou um indicador de 2,86, ou seja, o Brasil exportou 

2,86 vezes a mais em emergia, não representando o a mesma semelhança nos 

estudos quando analisada a venda do farelo para os Países Baixos e Alemanha, em 

que o Brasil, opostamente ao resultado de Cavalett,  recebeu mais emergia no dinheiro 

do que enviou, obtendo indicadores entre 0,96 e 0,92 para Países Baixos e 0,78 a 

0,89 com a Alemanha, ou seja, abaixo de 1. 

Cavalett e Ortega (2009) avaliaram as etapas de produção e processamento 

industrial da soja no Brasil e o custo econômico e a estimativa de receita, utilizando a 

metodologia de contabilidade em emergia, a fim de avaliar os insumos ambientais e 

econômicos para a cadeia da soja e, para avaliar, a quantidade de emergia e 

nutrientes exportados para países europeus. As principais conclusões foram que a 

etapa agrícola utiliza a maior quantidade de recursos. A relação de troca de emergia 

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). 

Cabe ressaltar que os mesmos pesquisadores fizeram a mesma avaliação em 2007 e 

apuraram a entrega de cinco vezes a mais de emergia na soja exportada, porém, em 

2007 foram avaliados todos os países e em 2009 os países Europeus, ou seja, neste 

caso a discussão pode ser entendida da mesma forma como foi feita em Cavalett e 

Ortega (2007).  

Huang, et al. (2017) avaliaram a relação comercial entre China-África através 

dos indicadores EBR e EER. Em nossa avaliação avaliamos a relação comercial entre 

Brasil e os três principais parceiros comerciais e foram utilizamos os mesmos 

indicadores de emergia. Podemos observar a semelhança nos estudos dos autores e 

dos nossos estudos quando falamos de China, África e Brasil, suas semelhanças 

econômicas e geográficas e ambos os países em desenvolvimento. Apontam que os 

indicadores EER e EBR, a troca entre China e África, a China se beneficia, em termos 

monetários, associados à exportação de produtos manufaturados, bem como em 

termos de importações de recursos primários que sustentam sua indústria básica. 
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Nossa avaliação tem por base desempenhos ambientais e não monetários. O estudo 

aponta que o aumento da geração de valor e empregos, bem como a poluição 

ambiental, estão associados aos processos suportados pela importação de recursos 

primários, assim como o Brasil, que se beneficia na importação destes recursos para 

utilização na plantação de soja. 

Um estudo semelhante, embora o país estudado tenha sido a China, que 

avaliou as perdas e ganhos de recursos no comércio de commodities e seus principais 

parceiros comerciais  durante os anos de 2000 e 2008, foi Tian et al. (2018),  e 

obtiveram resultados que, embora o valor monetário das importações da China 

fossem maiores do que o valor das exportações,  a China recebeu mais emergia no 

comércio do que enviou; beneficiando a capacidade de recursos primários para 

impulsionar sua economia, no caso do Brasil, este impulso foi para o abastecimento 

da plantação de soja através da importação dos fertilizantes e agrotóxicos  em que 

levou vantagem.   

Ao estudar o café a produção de café no cerrado (Coromandel, Minas Gerais) 

de 1997 a 2006 e avaliar a área nativa da fazenda para determinar seu índice de 

sustentabilidade ambiental, composta por uma área produtiva e uma área de 

preservação do cerrado, Giannetti et al. (2010) ao avaliar o EER, observaram que a 

relação de troca de emergia revelou que a fazenda exporta mais emergia do que a 

contida no dinheiro recebido pelo produtor em quase duas vezes. Em 2001, o valor de 

EER = 2,69 indica que neste ano a fazenda exportou quase três vezes mais emergia 

para os compradores do que foi pago pelo café verde, mesmo comparativo que 

podemos fazer com o grão de soja, produto primário e que, de uma forma geral, em 

todos os anos perde para seus parceiros comerciais, exceto para a China.  

TIAN et al. (2017), avaliaram a possibilidade de os recursos serem processados 

no país de extração empregando o OR e as disparidades regionais na economia 

chinesa e a emergia envolvida no comércio interprovincial (Ocidente e Oriente 

Chinês).  Mesmo os autores tendo feito o estudo internamente na China com o intuito 

de desenvolver as regiões mais pobres e fazer as trocas dentro do país antes de 

exportar, chegando ao resultado de que, para o mercado interno chinês, o OR apontou 

que as províncias do Ocidente da China deveriam mandar o produto já processado 

para o oriente da China e, assim, teriam um ganho no PIB de  seis vezes maior. 

Quando avaliamos em nosso trabalho a relação entre países desenvolvidos e países 
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em desenvolvimento notamos a mesma tendência e que seria melhor os países em 

desenvolvimento agregar valor antes de exportar. Entendemos, porém, que o 

processamento total de recursos dentro do país de extração nem sempre é possível 

e pode gerar conflitos sobre liberdade de mercado global. 

O resultado da pesquisa revelou que temos duas formas de analisar os motivos 

que levam o Brasil a ganhar ou perder emergia, durante o período estudado. A 

primeira análise é a quantidade, em quilogramas, negociada com cada país e a 

segunda análise é o EMR do país  que está importando a soja do Brasil. Na primeira 

análise, tomando como exemplo o EER do grão de soja negociado com a China, 

Espanha e Países Baixos, no ano de 2019, o Brasil está ganhando da china e 

perdendo para a Espanha e Países baixos, o EER apresentado é de 0,32, 1,48 e 1,43, 

respectivamente, ganhando da China em 0,68 e perdendo para a Espanha em 0,48 e 

Países Baixos em 0,43 , no mesmo ano exportou 2,05E+10 kg à China e recebendo 

US$ 0,35/kg, à Espanha 2,18E+09 kg recebendo US$ 0,34/kg  e aos Países Baixos 

1,74E+09 kg recebendo US$ 0,34/kg (Apêndice D), notou-se que a China foi o melhor 

parceiro comercial naquele ano, e que foi o país que mais comprou do Brasil, pagou 

o melhor preço e na troca o Brasil ganhou em emergia. A mesma análise foi 

semelhante aos demais anos estudados. A segunda forma de analisar é através da 

análise do EMR,  em que, seguindo o mesmo exemplo da primeira análise, a China 

apresentou o maior EMR entre os parceiros Espanha e Países Baixos, com EMR 

2,07E+13; 4,60+12 4,75E+12, respectivamente. A mesma análise foi feita com o farelo 

e com o grão de soja, e ambos tiveram resultados semelhantes no momento em que 

o Brasil ganhou em emergia, (os países tinham em comum um alto EMR e recebendo, 

em US$/kg, valores mais altos que negociado com os demais países.)  
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8. CONCLUSÕES  

 

8.1 Conclusões sobre o Brasil 

 

O comércio internacional pode não apenas impulsionar o desenvolvimento 

econômico de um país, mas também gerar vantagens adicionais com os recursos 

comercializados internacionalmente. 

Uma relação comercial justa deve levar os aspectos econômicos e ecológicos 

em consideração, promovendo critérios adicionais para o valor dos recursos e, 

consequentemente, para o uso eficiente dos recursos e processos de produção mais 

limpos. 

Este trabalho avaliou o comércio de soja, usando os indicadores em emergia e 

foi mostrado um novo tipo de análise do comércio de importação de insumos para a 

plantação e a exportação de soja, o que poderia colaborar com outros autores que 

estudaram outras avaliações ambientais. 

Concluimos neste trabalho, após comparar a emergia de recursos brutos e 

processados importados em uma relação comercial com a emergia associada ao 

dinheiro após as trocas comerciais internacionais, no período de 2015 a 2019, que o 

Brasil ganha ao importar recursos primários para o fornecimento de fertilizante e 

perde, em sua maioria ao importar agrotóxico para sua plantação. Quando analisada 

a troca de uma relação comercial exportação do grão in natura observa-se uma perda 

do Brasil em emergia, com exceção da China, quando analisado o farelo, observamos 

que o Brasil perdeu na maioria dos anos aos seus parceiros e aos demais chegou 

próximo ao equilíbrio ambiental, o que é positivo para a sustentabilidade. Na 

exportação de óleo de soja o Brasil ganhou em sua maioria, porém, para Bangladesh 

o Brasil chegou a enviar quase nove vezes a mais emergia do que recebeu no 

pagamento dessa transação. Vale ressaltar que nos preços negociados no mercado 

internacional destes produtos não ocorreram variações a serem consideradas, no 

caso de Bangladesh o que nos chama a atenção é o baixo EMR desse país 

comparado aos demais em seus respectivos anos.  
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O indicador do OR, neste estudo, apontou que o Brasil se beneficia tanto com 

a exportação da soja em grão, quanto com a exportação do óleo, uma vez que este 

resultado aponta que, embora o Brasil possa exportar grãos, teria um aumento de até 

1,26 vezes caso ocorresse a manufatura antes de exportar, porém, quanto ao óleo de 

soja, apresentou beneficiamento com todos os países de até 2,23. O farelo de soja 

mostrou, que o Brasil se beneficiaria com a manufatura exportando para alguns 

países, como Indonésia, Tailândia, França e Coreia do Sul. Os Países Baixos e 

Alemanha, poderiam exportar sem manufaturar. Na exportação para Indonésia, 

Tailândia, Coréia do Sul e França, o Brasil deveria manufaturar ou vender a preços 

mais altos. Exemplificando: na exportação de grão para os Países Baixos, o Brasil se 

beneficiaria em 0,13 vezes se houvesse a manufatura, pois, o indicador apresentou 

resultado acima de 1 e para o farelo, o mesmo país apresentou resultado abaixo de 1 

o que nos leva a concluir que para este, os Países Baixos e o Brasil, virtualmente, têm 

o mesmo benefício para ambos os produtos, podendo manufaturar ou não. 

Pode-se analisar políticas para promover o comércio equitativo e estável entre 

as nações, a fim de manter-se um preço justo e compensável ao meio ambiente. 

 Esse tipo de avaliação permitiria, em um mundo ideal, que os países 

escolhessem melhor seus parceiros comerciais, tanto para a importação de insumos 

quanto para a exportação de commodities e que, no caso do Brasil, foi mostrado neste 

trabalho que a comercialização com alguns países o Brasil perde e, em alguns 

momentos, o Brasil ganha, sugerindo assim, a busca por países exportadores que 

fazem um esforço para gerar US$ 1,00 dos produtos estudados e buscar países 

importadores que façam o mesmo esforço para gerar o dinheiro que irá pagar por 

esses produtos. 

 Conclui-se que se fosse possível, em um mundo ideal, exportar a produção 

de soja para países que apresentassem um EMR mais alto e que pagasse um preço 

mais alto por esses commodities.  
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8.2 Potencial uso do método 

 

Este método abordado neste estudo pode ser usado para qualquer país e 

qualquer período, pode ser usado para ajudar nas tomadas de decisões de políticas 

públicas, e pode fornecer subsídios para que se reveja as situações observadas no 

modelo de estudo que é o Brasil.  Poderia ainda, permitir ao país que aplicasse este 

método e pudesse escolher seus parceiros comerciais, para ter mais vantagem, para 

não ter grandes perdas e/ou para ajustar seus preços. 

 

8.1 Análise geral dos indicadores obtidos 

 

 Em uma análise geral dos indicadores obtidos apresentamos em uma única 

tabela, as perdas e ganhos do Brasil para todos os indicadores, por países e anos 

estudados. Desta forma, finaliza-se com uma visão geral, abrangendo o objetivo deste 

trabalho que é: avaliar, empregando a contabilidade em emergia, se o Brasil perde ou 

ganha riqueza real quando importa recursos não renováveis e exporta soja em grão, 

farelo e óleo e se o Brasil se beneficia em manufaturar estes derivados visando um 

potencial aumento do PIB brasileiro. 
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9 SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Desenvolver o método de avaliação das trocas comerciais internacionais 

considerando outras commodities. 

 Desenvolver o método de avaliação das trocas comerciais internacionais 

considerando produtos com maior valor agregado. 

 Incluir o emprego dos serviços ecossistêmicos na avaliação. 

 

10 LIMITAÇÕES DESSE ESTUDO 

 

O estudo mostra como avaliar trocas comerciais internacionais considerando 

ao mesmo tempo, as vantagens e desvantagens das trocas na importação de insumos 

e na venda final. Os valores dos indicadores dependem fortemente dos valores de 

EMR de cada país. Dessa forma, sugere-se para os próximos estudos que forem 

baseados neste método, para um conjunto de outros países, ou ainda que seja com 

outros commodities, é possível realizar a atualização dos EMRs de acordo com o que 

estiver publicado na literatura. 
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APÊNCIDE 

Apêndice A - Símbolos do diagrama de energia 

Símbolos de linguagem 

de sistemas de energia 

Descrição do Símbolo 

 

Fonte: recurso externo de energia entregando forças de 

acordo com programa de controle de fora. Age como 

uma função de força, podendo ser proveniente de 

recursos econômicos (maquinário, mão de obra, 

sementes) ou recursos não renováveis (vento, chuva, 

energia solar). 

 

Produtor: unidade que coleta e transforma energia de 

baixa qualidade de energia sob a interação de um fluxo 

de energia de alta qualidade. 

 

Tanque: representa um compartimento de 

armazenamento de energia (balanço dos fluxos de 

entrada e saída. 

 

Caixa: múltipla função usado para qualquer que seja a 

unidade ou a função usada no sistema. 

 

Circuito de energia: representa os caminhos dos 

fluxos de energia. 
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Dissipador de calor: dispersão de energia potencial de 

calor de alta qualidade que após o uso potencial para 

ser produzido um trabalho, abandona o sistema com 

uma energia de baixa qualidade. 

 

Transação: indica uma venda de mercadoria ou serviço 

(linha contínua) em troca de pagamento em dinheiro 

(linhas pontilhadas). O pagamento é mostrado como um 

recurso externo. 
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Apêndice B - Avaliação do EBR da Importação de fertilizantes – 2015 a 2019 

Ano 

   

Países 
Exportadores 

Importação 
total FOB 

Importação 

total FOB  

Participação 
exportadores 

Importado 

destinado 
à 

plant.soja  

Preço 
(PU) 
/kg 

Pagamento 

recebido  
UEV  

Emergia 

recebida 

EMR 
Brasil 

EBR  

  

Unidade US$ kg % kg US$ US$ seJ/kg seJ/ano seJ/US$ 

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2019 

Rússia 2,13E+09 7,18E+09 25% 2,05E+10 0,30 1,54E+09 2,92E+12 1,52E+22 5,30E+12 1,86 

Canadá 1,16E+09 3,49E+09 14% 3,77E+10 0,33 2,37E+08 2,92E+12 2,08E+21 5,30E+12 1,66 

China 6,28E+08 2,78E+09 7% 6,94E+10 0,23 8,77E+07 2,92E+12 1,13E+21 5,30E+12 2,44 

 TOTAL 8,40E+09  2,80E+10 100% 5,19E+09 0,30 1,56E+09 2,92E+12 1,52E+22 5,30E+12 1,83 

2018 

Rússia 1,87E+09 6,51E+09 25% 2,10E+10 0,29 3,65E+08 2,92E+12 3,71E+21 5,30E+12 1,92 

Canadá 1,02E+09 3,40E+09 13% 4,04E+10 0,30 1,98E+08 2,92E+12 1,94E+21 5,30E+12 1,84 

Estados Unidos 6,64E+08 1,85E+09 7% 7,40E+10 0,36 1,30E+08 2,92E+12 1,06E+21 5,30E+12 1,54 

 TOTAL 7,85E+09 2,64E+10 100% 5,19E+09 0,30 1,54E+09 2,92E+12 1,52E+22 5,30E+12 1,85 

2017 

Canadá 6,96E+08 2,80E+09 11% 4,79E+10 0,25 1,32E+08 2,92E+12 1,56E+21 5,30E+12 2,22 

Estados Unidos 6,65E+08 2,18E+09 8% 6,14E+10 0,30 1,26E+08 2,92E+12 1,21E+21 5,30E+12 1,81 

Belarus 5,40E+08 2,10E+09 8% 6,39E+10 0,26 1,03E+08 2,92E+12 1,16E+21 5,30E+12 2,14 

 TOTAL 6,67E+09 2,58E+10 100% 5,19E+09 0,26 1,34E+09 2,92E+12 1,52E+22 5,30E+12 2,13 

2016 

Rússia 9,71E+08 4,15E+09 19% 9,28E+08 0,23 2,17E+08 2,92E+12 2,71E+21 5,30E+12 2,36 

Estados Unidos 6,40E+08 2,02E+09 9% 4,52E+08 0,32 1,43E+08 2,92E+12 1,32E+21 5,30E+12 1,74 

Canadá 6,17E+08 2,72E+09 13% 6,08E+08 0,23 1,38E+08 2,92E+12 1,78E+21 5,30E+12 2,43 
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Apêndice B (continuação) 

2015 

Rússia 1,21E+09 3,70E+09 21% 2,48E+10 0,33 3,18E+08 2,92E+12 2,85E+21 5,30E+12 1,69 

Canadá 8,46E+08 2,67E+09 15% 3,44E+10 0,32 2,23E+08 2,92E+12 2,05E+21 5,30E+12 1,74 

Estados Unidos 5,23E+08 1,36E+09 8% 6,77E+10 0,39 1,38E+08 2,92E+12 1,04E+21 5,30E+12 1,43 

 TOTAL 5,88E+09 1,77E+10 100% 5,19E+09 0,33 1,73E+09 2,92E+12 1,52E+22 5,30E+12 1,66 

1 Importação: compra total de agrotóxicos (COMEX STAT, 2020), valor FOB US$, FOB - Free on Board (ICC, 2020 – INCOTERMS) 
2 Importação total FOB/kg de fertilizantes (COMEX STAT, 2020) 
3 Participação dos exportadores: % média do que cada país representa da venda total ao Brasil kg (Ex.: Rússia 2019 = importação kg / importação total 

kg = 7,18E+09/2,80E+10 = 25%) 
4 Fertilizante importado: total de fertilizantes utilizado na área total da plantação (tabela 6, nota 5) dividido pela porcentagem de participação do país 

exportador (Ex.: Rússia 2019 = 5,19E+9*25% = 2,05E+10) 
5 Preço/kg US$ = Importação FOB (US$) dividido pela Importação kg (Ex.: Rússia 2019 = 2,13+09 / 7,18E+09 = 0,30) 
6 Pagamento US$ = Fertilizantes importados (kg) * preço unitário (US$). (Ex.: Rússia 2019 = 2,05E+10 * 0,30 = 6,07E+09); 
7 UEV (tabela 4, nota 4) = 2,92E+12 seJ/kg 
8 EMERGIA SeJ/ano: UEV x Fertilizantes importados kg (Ex.: Rússia 2019 = 2,05E+10*2,92E+12 = 1,15E+22)) 
9 EMR SEJ/US$ = 5,30E+12 (FARIA, 2017)  
10 EBR da Plantação = (Emergia importada dos fertilizantes/dinheiro pago * EMR brasil) = 33,50) Ex.: Rússia 2019 = (5,97E+22/(6,07E+09*5,30E+12) = 

1,86 

 

 

 TOTAL 5,40E+09  2,14E+10 100% 4,80E+09 0,25 1,21E+09 2,92E+12 1,40E+22 5,30E+12 2,19 
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Apêndice C - Avaliação do EBR de agrotóxicos - 2015 a 2019  

 

 

Ano 

  

  

Países 
Exportadores 

Importação 
FOB 

Importação 
FOB  

Participação 
exportadores  

Agrotóxico 
Importado 

Preço 
(PU) 
kg 

FOB 

Pagamento 
US$ 

UEV   
Emergia 

Importada 
EMR 
Brasil 

EBR 

Unidade US$ kg % kg US$ US$ seJ/kg seJ/ano seJ/US$   

Nota  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2019 

China 5,21E+08 1,10E+08 36% 3,80E+07 4,75 1,80E+08 1,50E+13 5,71E+20 5,30E+12 0,60 

Índia 3,74E+08 4,24E+07 14% 1,47E+07 8,83 1,30E+08 1,50E+13 2,21E+20 5,30E+12 0,32 

Estados Unidos 7,21E+08 3,71E+07 12% 1,29E+07 19,43 2,50E+08 1,50E+13 1,93E+20 5,30E+12 0,15 

TOTAL 6,19E+09 3,00E+08 100% 1,04E+08 20,62 2,15E+09 1,50E+13 1,57E+21 5,30E+12 0,14 

2018 

China 4,28E+08 7,69E+07 33% 3,38E+07 5,56 1,88E+08 1,50E+13 5,08E+20 5,30E+12 0,51 

Índia 3,30E+08 4,57E+07 19% 2,01E+07 7,22 1,45E+08 1,50E+13 3,02E+20 5,30E+12 0,39 

Argentina 8,74E+07 4,00E+07 17% 1,76E+07 2,18 3,84E+07 1,50E+13 2,65E+20 5,30E+12 1,30 

TOTAL 2,16E+09 2,35E+08 100% 1,03E+08 9,17 9,49E+08 1,50E+13 1,56E+21 5,30E+12 0,31 

2017 

China 3,01E+08 6,76E+07 35% 3,46E+07 4,46 1,54E+08 1,50E+13 5,20E+20 5,30E+12 0,64 

Índia 2,65E+08 4,52E+07 23% 2,31E+07 5,87 1,36E+08 1,50E+13 3,48E+20 5,30E+12 0,48 

Argentina 8,51E+07 3,22E+07 17% 1,65E+07 2,64 4,36E+07 1,50E+13 2,48E+20 5,30E+12 1,07 

  TOTAL 1,67E+09 1,93E+08 100% 9,86E+07 8,65 8,52E+08 1,50E+13 1,48E+21 5,30E+12 0,33 
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Apêndice C (continuação) 

2015 

China 1,66E+08 3,14E+07 14% 1,34E+07 5,30 7,08E+07 1,50E+13 2,01E+20 5,30E+12 0,54 

Índia 1,68E+08 2,75E+07 13% 1,17E+07 6,10 7,13E+07 1,50E+13 1,76E+20 5,30E+12 0,47 

Argentina 2,09E+08 5,86E+07 27% 2,50E+07 3,57 8,92E+07 1,50E+13 3,75E+20 5,30E+12 0,79 

TOTAL 2,11E+09 2,19E+08 100% 9,34E+07 9,61 8,97E+08 1,50E+13 1,40E+21 5,30E+12 0,30 

1 Importação FOB US$: Compra total de agrotóxicos (COMEX STAT, 2020), valor FOB US$, FOB - Free on Board (ICC, 2020 - INCOTERMS) 
2  Importação FOB kg: total de agrotóxicos em kg (COMEX STAT, 2020)   
3  Participação exportadores: média em % do que cada país representa da venda total ao Brasil kg (Ex.: China 2019 = importação kg / total de importação kg = 

1,10E+08/3,00E+08 = 36%) 
4 Agrotóxico importado: total de agrotóxicos utilizado na área total da plantação (tabela 2.2) dividido pela porcentagem de participação do país exportador (Ex.: 

China 2019 = 1,04E+08*36%=3,80E+07) 
5 Preço (PU) US$ = Importação FOB (US$) (Ex.: China 2019 = importação total ano kg = 5,21E+08 / 1,10E+08 = 4,75) 
6 Pagamento US$: Agrotóxico importado * preço unitário (Ex.: China 2019 = 3,80E+07 * 4,75 = 1,80E+08) 
7 UEV = 1,65E+05 seJ/J (GIANETTI et al., 2019). (conversão da UEV de seJ/J para seJ/kg) = 1,65E+05 seJ/J * 9E+06 J/kg = 1,50E+13 seJ/kg    
8 EMERGIA seJ/ano (Odum 1996): UEV x agrotóxicos importado kg (Ex.: China 2019 = 3,80E+07kg * 1,50E+13 seJ/kg =  5,71E+20 seJ/kg)   
9 EMR SEJ/US$ (Odum 1996) = 5,30E+12 (FARIA, 2017)   
10 EBR da Plantação=Emergia importada dos agrotóxicos/dinheiro pago x EMR brasil (Ex.: China 2019 = 5,71E+20/(1,80E+08*5,30E+12) = 0,60   

 

 
 

     

2016 

China 2,21E+08 6,21E+07 27% 2,58E+07 3,57 9,20E+07 1,50E+13 3,88E+20 5,30E+12 0,80 

Índia 2,61E+08 5,24E+07 23% 2,18E+07 4,97 1,08E+08 1,50E+13 3,28E+20 5,30E+12 0,57 

Argentina 1,04E+08 4,60E+07 20% 1,91E+07 2,27 4,34E+07 1,50E+13 2,87E+20 5,30E+12 1,25 

TOTAL 1,70E+09 2,31E+08 100% 9,62E+07 7,36 7,09E+08 1,50E+13 1,45E+21 5,30E+12 0,39 
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Apêndice D - Avaliação do EER da exportação do grão de soja – 2015 a 2019 

Ano 

  

  

Países 
Exportação 

FOB 
Exportação 

FOB 
Preço (PU) 

FOB/kg 
UEV EMERGIA U PIB  EMR 

EER 

Unidade US$ kg US$ seJ/kg seJ/ano seJ/ano (US$) seJ/US$ 

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2019 

China 2,05E+10 5,80E+10 3,53E-01 2,36E+12 1,37E+23 2,96E+25 1,43E+12 2,07E+13 0,32 

Espanha 7,57E+08 2,18E+09 3,47E-01 2,36E+12 5,15E+21 6,40E+24 1,39E+12 4,60E+12 1,48 

Países Baixos 6,05E+08 1,74E+09 3,48E-01 2,36E+12 4,10E+21 4,32E+24 9,09E+11 4,75E+12 1,43 

2018 

China 2,72E+10 6,86E+10 3,97E-01 2,36E+12 1,62E+23 2,96E+25 1,38E+12 2,14E+13 0,28 

Espanha 7,40E+08 1,89E+09 3,92E-01 2,36E+12 4,46E+21 6,40E+24 1,42E+12 4,51E+12 1,34 

Países Baixos 5,31E+08 1,34E+09 3,96E-01 2,36E+12 3,16E+21 4,32E+24 9,14E+11 4,73E+12 1,26 

2017 

China 2,03E+10 5,38E+10 3,78E-01 2,36E+12 1,27E+23 2,96E+25 1,23E+12 2,41E+13 0,26 

Espanha 7,58E+08 2,02E+09 3,76E-01 2,36E+12 4,76E+21 6,40E+24 1,31E+12 4,87E+12 1,29 

Países Baixos 5,92E+08 1,59E+09 3,73E-01 2,36E+12 3,75E+21 4,32E+24 8,34E+11 5,18E+12 1,22 

2016 

China 1,44E+10 3,86E+10 3,73E-01 2,36E+12 9,10E+22 2,96E+25 1,12E+12 2,64E+13 0,24 

Espanha 5,99E+08 1,62E+09 3,69E-01 2,36E+12 3,83E+21 6,40E+24 1,23E+12 5,19E+12 1,23 

Tailândia 5,86E+08 1,53E+09 3,82E-01 2,36E+12 3,62E+21 4,32E+24 7,84E+11 5,51E+12 1,12 

2015 

China 1,58E+10 4,09E+10 3,86E-01 2,36E+12 9,66E+22 2,96E+25 1,10E+12 2,69E+13 0,23 

Espanha 9,09E+08 2,38E+09 3,83E-01 2,36E+12 5,61E+21 6,40E+24 1,20E+12 5,36E+12 1,15 

Tailândia 6,73E+08 1,73E+09 3,88E-01 2,36E+12 4,09E+21 4,32E+24 1,20E+12 3,62E+12 1,68 
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1 Exportação: total de grão de soja vendido (COMEX STAT, 2020), valor FOB US$ (FOB - Free on Board - Incoterms 2020, ICC- International 

Chamber of Commerce)   
2 Exportação total de grão de soja em kg (COMEX STAT, 2020)   
3 Preço (PU) US$ = Exportação FOB (US$) dividido pela Exportação kg (Ex.: China 2019 = 2,05+10 / 5,80E+10= 0,35)   
4 UEV= (GIANETTI et al., 2019) = 1,25e5 seJ/J ou 2,33E+09 seJ/kg (Energia grão de soja: 451,6kcal/ 100 gramas (SILVA, et al., 2006) ou 

1890,76kJ/kg ou 18907,6J/g (VENDRAMETO, 2017) ou 125000*18907,6*1000 = 2,36E+12seJ/kg   
5 EMERGIA seJ/ano (Odum 1996): UEV(GIANETTI et al., 2019) * Exportação kg (Ex.: China 2019 = 5,80E+10*2,36E+10 = 1,37E+23)  
6 U= Emergy Used per Yer (Total de Emergia Usada por Ano) (ODUM, 1996) (http://www.emergy-nead.com/country/data, Acesso em:  

23/10/2020). Utilizado U de cada país parceiro. 
7 PIB - Produto Interno Bruto (https://datos.bancomundial.org, Acesso em:  23/10/2020). Dados por país parceiro. 
8 EMR - Emergy Money Ratio (U/PIB) (Odum, 1996) (Ex.: China: 2,96E+25/1,43E+13 = 2,07E+13)       
9 EER - Emergy Exchange Ratio (Emergia Exportada / Emergia Importada, ou seja, emergia soja exportada / Dinheiro pago x EMR Importação) 

Ex.: China: 1,37E+23 / (2,05E+10 * 2,07E+12) = 0,32). 
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Apêndice E - Avaliação do EER da exportação do farelo de soja - 2015 a 2019 

Ano 
Países 

Exportação 
FOB 

Exportação 
FOB 

Preço (PU) UEV (*) EMERGIA U PIB EMR 
EER 

Unidade US$ kg US$ seJ/kg seJ/ano seJ/ano (US$) seJ/US$ 

 Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2019 

Países Baixos 2,25E+08 4,38E+08 5,15E-01 2,36E+12 1,03E+21 4,32E+24 9,09E+11 4,75E+12 0,96 

Coreia do Sul 1,93E+08 5,50E+08 3,52E-01 2,36E+12 1,30E+21 2,17E+24 1,64E+12 1,32E+12 5,08 

França 1,31E+08 3,71E+08 3,53E-01 2,36E+12 8,75E+20 6,34E+24 2,72E+12 2,33E+12 2,86 

2018 

Países Baixos 3,38E+08 6,26E+08 5,40E-01 2,36E+12 1,48E+21 4,32E+24 9,14E+08 4,73E+15 0,00 

Tailândia 1,74E+08 4,13E+08 4,20E-01 2,36E+12 9,75E+20 2,94E+24 5,43E+11 5,41E+12 1,04 

Alemanha 1,51E+08 2,49E+08 6,05E-01 2,36E+12 5,88E+20 1,69E+25 3,85E+12 4,39E+12 0,89 

2017 

Países Baixos 2,20E+08 4,44E+08 4,95E-01 2,36E+12 1,05E+21 4,32E+24 8,34E+11 5,18E+12 0,92 

Tailândia 1,45E+08 4,12E+08 3,52E-01 2,36E+12 9,73E+20 2,94E+24 5,07E+11 5,80E+12 1,16 

Coreia do Sul 1,30E+08 3,99E+08 3,25E-01 2,36E+12 9,42E+20 2,17E+24 1,62E+12 1,34E+12 5,43 

2016 

Alemanha 2,32E+08 4,11E+08 5,64E-01 2,36E+12 9,71E+20 1,69E+25 3,46E+12 4,88E+12 0,86 

Tailândia 1,57E+08 4,54E+08 3,45E-01 2,36E+12 1,07E+21 2,94E+24 4,56E+11 6,45E+12 1,06 

Coreia do Sul 9,95E+07 3,11E+08 3,19E-01 2,36E+12 7,35E+20 2,17E+24 1,55E+12 1,40E+12 5,28 

2015 

Alemanha 2,03E+08 3,41E+08 5,96E-01 2,36E+12 8,05E+20 1,69E+25 3,32E+12 5,09E+12 0,78 

Indonésia 1,51E+08 3,93E+08 3,83E-01 2,36E+12 9,27E+20 3,38E+24 8,61E+11 3,93E+12 1,57 

Tailândia 1,41E+08 3,77E+08 3,74E-01 2,36E+12 8,90E+20 2,94E+24 4,01E+11 7,33E+12 0,86 

 (*) Considerado a mesma UEV do grão de soja devido ao pouco beneficiamento 
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1 Exportação FOB: total de farelo de soja vendido (COMEX STAT, 2020), valor FOB US$ (FOB - Free on Board - Incoterms 2020, ICC - International 

Chamber of Commerce) 
2 Exportação FOB: total de farelo de soja em kg (COMEX STAT, 2020) 
3 Preço (PU) US$ = Exportação FOB (US$) /Exportação kg (Ex.: Países baixos 2019 = 2,25+08 / 4,38E+08= 0,51) 
4 4UEV = (GIANETTI et al., 2019) = 1,25e5 seJ/J ou 2,33E+09 seJ/kg (Energia grão de soja: 451,6kcal/ 100 gramas (SILVA, et al., 2006) ou 

1890,76kJ/kg ou 18907,6J/g (VENDRAMETO, 2017) ou 125000*18907,6*1000 = 2,36E+12seJ/kg 
5 EMERGIA seJ/ano (Odum 1996): UEV (FARIA, 2017) x Exportação kg (Ex.: Países Baixos 2019 = 2,36E+09*4,38E+08 = 1,03E+21) 
6 U= Emergy Used per Yer (Total de Emergia Usada por Ano) (ODUM, 1996) (http://www.emergy-nead.com/country/data, Acesso em:  

23/10/2020). Utilizado U de cada país parceiro. 
7 PIB - Produto Interno Bruto (https://datos.bancomundial.org, Acesso em:  23/10/2020). Dados por país parceiro. 
8 EMR - Emergy Money Ratio (U / PIB) (Odum, 1996) (Ex.: China: 4,32E+24/9,09E+11 = 4,75+12)  
9 EER - Emergy Exchange Ratio (Emergia Exportada / Emergia Importada, ou seja, emergia soja exportada / Dinheiro pago x EMR Importação). 

(Odum 1996) Ex.: China: 1,03E+21 / (2,25E+08 * 1,03E+21) = 0,96). 
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Apêndice F - Avaliação do EER da exportação do óleo de soja - 2015 a 2019 

Ano 

 

Países 
Exportação 

FOB 
Exportação 

Preço 
(PU)/kg 

UEV EMERGIA U PIB EMR 
EER 

Unidade US$ kg US$ seJ/kg seJ/ano seJ/ano (US$) seJ/US$ 

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Índia 2,63E+08 4,10E+08 6,41E-01 7,47E+12 3,06E+21 7,84E+24 2,88E+11 2,72E+13 0,43 

2019 China 1,44E+08 2,28E+08 6,31E-01 7,47E+12 1,70E+21 2,96E+25 1,43E+12 2,06E+13 0,57 

 Argélia 1,06E+08 1,64E+08 6,47E-01 7,47E+12 1,23E+21 1,38E+24 1,17E+11 1,18E+13 0,98 

 Índia 5,35E+08 7,54E+08 7,10E-01 7,47E+12 5,63E+21 7,84E+24 2,71E+11 2,89E+13 0,36 

2018 China 1,63E+08 2,29E+08 7,13E-01 7,47E+12 1,71E+21 2,96E+25 1,39E+12 2,14E+13 0,49 

 Bangladesh 1,31E+08 1,84E+08 7,10E-01 7,47E+12 1,37E+21 3,33E+23 2,74E+11 1,22E+12 8,66 

 Índia 3,77E+08 5,05E+08 7,47E-01 7,47E+12 3,77E+21 7,84E+24 2,65E+11 2,96E+13 0,34 

2017 China 2,47E+08 3,35E+08 7,37E-01 7,47E+12 2,50E+21 2,96E+25 1,23E+12 2,40E+13 0,42 

 Bangladesh 8,54E+07 1,12E+08 7,63E-01 7,47E+12 8,36E+20 3,33E+23 2,50E+11 1,33E+12 7,34 

 Índia 3,78E+08 5,44E+08 6,94E-01 7,47E+12 4,07E+21 7,84E+24 2,30E+11 3,42E+13 0,32 

2016 China 1,73E+08 2,47E+08 6,99E-01 7,47E+12 1,85E+21 2,96E+25 1,12E+12 2,64E+13 0,41 

 Argélia 8,88E+07 1,28E+08 6,96E-01 7,47E+12 9,53E+20 1,38E+24 1,60E+11 8,63E+12 1,24 

 Índia 5,52E+08 8,15E+08 6,77E-01 7,47E+12 6,08E+21 7,84E+24 2,10E+11 3,73E+13 0,30 

2015 China 1,38E+08 2,04E+08 6,77E-01 7,47E+12 1,53E+21 2,96E+25 1,11E+12 2,68E+13 0,41 

 Bangladesh 1,05E+08 1,55E+08 6,79E-01 7,47E+12 1,15E+21 3,33E+23 1,95E+11 1,71E+12 6,44 

1 Exportação: total de óleo de soja vendido (COMEX STAT, 2020), valor FOB US$ (FOB - Free on Board - Incoterms 2020, ICC - International 
Chamber of Commerce)     
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2 Exportação total de óleo de soja em kg (COMEX STAT, 2020)       
3 Preço (PU) US$ = Exportação FOB (US$) /Exportação kg (Ex.: Índia 2019 = 2,63+08 / 4,10E+08= 0,64) 
4 UEV =  os cálculos, a seguir, são para transformar UEV do óleo de seJ/J  para seJ/kg: (A) UEV biodiesel = 2,02E+05 seJ/J   (Vendrametto,2011) 

/ (B) UEV biodiesel = 3,70E+03 kJ/100g  (Vendrametto,2011); Conversão de kg/100g em kJ/kg = (B) 3,70E+03 * 10 = 3,70E+04 kJ/kg ; 

Conversão de kJ/kg em J/kg = (B) 3,70E+04 kJ/kg * 1000 = 3,70E+07 J/kg; UEV óleo = 3,70E+07 J/kg * 2,02E+05 seJ/J = 7,47+12 seJ/kg 
5 U = Emergy Used per Yer (Total de Emergia Usada) (ODUM, 1996) (http://www.emergy-nead.com/country/data, Acesso em:  23/10/2020). 
6 EMERGIA seJ/ano  (Odum 1996): UEV (FARIA, 2017) x Exportação kg (Ex.: Índia 2019 = 7,47E+12*4,10E+08 = 3,06E+21)    
7 PIB - Produto Interno Bruto (https://datos.bancomundial.org, Acesso em:  23/10/2020)         
8 EMR - Emergy Money Ratio (U / PIB) (Odum, 1996) (Ex.: China: 7,84E+24/2,88E+11 = 2,72E+13)       
9 EER - Emergy Exchange Ratio (Emergia Exportada / Emergia Importada, ou seja, emergia soja exportada / Dinheiro pago x EMR Importação). 

(Odum 1996) Ex.: China: 3,06E+21 / (2,25E+08 * 2,72E+13) = 043). 
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Apêndice G - Avaliação do OR da exportação de grãos de soja - 2015 a 2019 

Ano 

 

Países 
Exportação FOB Exportação 

Preço (PU) 
FOB/kg UEV EMERGIA EMR OR 

Unidade US$ kg US$  seJ/kg seJ/ano seJ/US$   

Nota 1 2 3 4 5 6 7 

2019 

China 2,05E+10 5,80E+10 3,53E-01 2,33E+12 1,35E+23 5,30E+12 1,25 

Espanha 7,57E+08 2,18E+09 3,47E-01 2,33E+12 5,09E+21 5,30E+12 1,27 

Países Baixos 6,05E+08 1,74E+09 3,48E-01 2,33E+12 4,05E+21 5,30E+12 1,26 

2018 

China 2,72E+10 6,86E+10 3,97E-01 2,33E+12 1,60E+23 5,30E+12 1,11 

Espanha 7,40E+08 1,89E+09 3,92E-01 2,33E+12 4,40E+21 5,30E+12 1,12 

Países Baixos 5,31E+08 1,34E+09 3,96E-01 2,33E+12 3,12E+21 5,30E+12 1,11 

2017 

China 2,03E+10 5,38E+10 3,78E-01 2,33E+12 1,25E+23 5,30E+12 1,16 

Espanha 7,58E+08 2,02E+09 3,76E-01 2,33E+12 4,70E+21 5,30E+12 1,17 

Tailândia 6,23E+08 1,65E+09 3,73E-01 2,33E+12 3,85E+21 5,30E+12 1,17 

2016 

China 1,44E+10 3,86E+10 3,73E-01 2,33E+12 8,99E+22 5,30E+12 1,18 

Espanha 5,99E+08 1,62E+09 3,69E-01 2,33E+12 3,78E+21 5,30E+12 1,19 

Países Baixos 5,71E+08 1,49E+09 3,82E-01 2,33E+12 3,47E+21 5,30E+12 1,15 

2015 

China 1,58E+10 4,09E+10 3,86E-01 2,33E+12 9,54E+22 5,30E+12 1,14 

Espanha 9,09E+08 2,38E+09 3,83E-01 2,33E+12 5,54E+21 5,30E+12 1,15 

Países Baixos 5,81E+08 1,50E+09 3,88E-01 2,33E+12 3,49E+21 5,30E+12 1,13 

1 

 
Exportação: total de farelo de soja vendido (COMEX STAT, 2020), valor FOB US$ (FOB - Free on Board - Incoterms 2020,  
ICC - International Chamber of Commerce) 



79 

 

 

2 Exportação total de farelo de soja em kg (COMEX STAT, 2020) 

3 Preço (PU) US$ = Exportação FOB (US$) dividido pela Exportação kg (Ex.: China 2019 = 2,05+10 / 5,80E+10= 0,35) 

4 

UEV = (GIANETTI et al., 2019) = 1,25e5 seJ/J 2,33E+09 seJ/kg, sendo a transformação de caloria por joule = 1 cal - 4,186 J; 4,46 

cal/g de soja  = 4,46*4,186 = 18,66956 J/G. UEV (GIANETTI et al., 2019) = 1,25e5 seJ/J, sendo a transformação de seJ/J em = 

125000*18,66956*1000  = 2,33E+09 

5 EMERGIA seJ/ano (Odum 1996): UEV (GIANETTI et al., 2019) * Exportação kg (Ex.: China 2019 = 5,80E+10*2,33E+10 = 1,35E+20) 

6 EMR SEJ/US$ (Odum 1996) = 5,30E+12 (FARIA, 2017) 

7 OR seJ/US$ (XU TIAN et.al. 2017) (EMERGIA / EMR) / exportação US$. Ex.: China 2019 = (1,35E+20/5,30E+12) /(2,05E+10) 
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Apêndice H - Avaliação do OR da exportação de farelo de soja - 2015 a 2019 

Ano 

Países 
Exportação 

FOB Exportação 
Preço (PU) 

FOB/kg UEV (**) EMERGIA  EMR OR 

Unidade US$ kg US$ seJ/kg seJ/ano seJ/US$   

Nota 1 2 3 4 5 6 7 

2019 

Países Baixos 2,25E+08 4,38E+08 5,15E-01 2,33E+12 1,02E+21 5,30E+12 0,85 

Coreia do Sul 1,93E+08 5,50E+08 3,52E-01 2,33E+12 1,28E+21 5,30E+12 1,25 

França 1,31E+08 3,71E+08 3,53E-01 2,33E+12 8,64E+20 5,30E+12 1,25 

2018 

Países Baixos 3,38E+08 6,26E+08 5,40E-01 2,33E+12 1,46E+21 5,30E+12 0,81 

Tailândia 1,74E+08 4,13E+08 4,20E-01 2,33E+12 9,63E+20 5,30E+12 1,05 

Alemanha 1,51E+08 2,49E+08 6,05E-01 2,33E+12 5,81E+20 5,30E+12 0,73 

2017 

Países Baixos 2,20E+08 4,44E+08 4,95E-01 2,33E+12 1,04E+21 5,30E+12 0,89 

Tailândia 1,45E+08 4,12E+08 3,52E-01 2,33E+12 9,60E+20 5,30E+12 1,25 

Coreia do Sul 1,30E+08 3,99E+08 3,25E-01 2,33E+12 9,30E+20 5,30E+12 1,35 

2016 

Alemanha 2,32E+08 4,11E+08 5,64E-01 2,33E+12 9,58E+20 5,30E+12 0,78 

Tailândia 1,57E+08 4,54E+08 3,45E-01 2,33E+12 1,06E+21 5,30E+12 1,27 

Coreia do Sul 9,95E+07 3,11E+08 3,19E-01 2,33E+12 7,26E+20 5,30E+12 1,38 

 2015 

Alemanha 2,03E+08 3,41E+08 5,96E-01 2,33E+12 7,95E+20 5,30E+12 0,74 

Indonésia 1,51E+08 3,93E+08 3,83E-01 2,33E+12 9,15E+20 5,30E+12 1,15 

Tailândia 1,41E+08 3,77E+08 3,74E-01 2,33E+12 8,79E+20 5,30E+12 1,18 



81 

 

 

  (**) Considerado a mesma UEV da soja devido ao pouco 

beneficiamento  
   

1 Exportação: total de farelo de soja vendido (COMEX STAT, 2020), valor FOB US$ (FOB - Free on Board - Incoterms 2020,  

ICC - International Chamber of Commerce) 
2 Exportação total de farelo de soja em kg (COMEX STAT, 2020)   
3 Preço (PU) US$ = Exportação FOB (US$) /Exportação kg (Ex.: Países Baixos 2019 = 2,25+08 / 4,38E+08= 0,51) 
4 UEV = (GIANETTI et al., 2019) = 1,25e5 seJ/J. 2,33E+09 seJ/kg, sendo a transformação de caloria por joule = 1 cal - 4,186 J; 4,46  

cal/g de soja = 4,46*4,186 = 18,66956 J/G. UEV (GIANETTI et al., 2019) = 1,25e5 seJ/J, sendo a transformação de seJ/J em              

= 125000*18,66956*1000 = 2,33E+09 
5 EMERGIA seJ/ano (Odum 1996): UEV (FARIA, 2017) x Exportação kg (Ex.: Países Baixos 2019 = 2,33E+09*4,38E+08 = 1,02E+18) 
6 EMR SEJ/US$ (Odum 1996) = 5,30E+12 (FARIA, 2017)  
7 OR seJ/US$ (XU TIAN et.al. 2017) = ((EMERGIA / EMR) / exportação US$). Ex.: Países Baixos 2019 = 

(1,02E+18/2,25E+08)/(5,30E+12) = 0,0008542. 
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Apêndice I - Avaliação do OR da exportação do óleo de soja - 2015 a 2019 

Ano 

  

Países 
Exportação 

FOB Exportação 
Preço (PU) 

FOB UEV EMERGIA  EMR OR 

Unidade US$ kg US$ seJ/kg seJ/ano seJ/US$ seJ/US$ 

Nota 1 2 3 4 5 6 7 

2019 Índia 2,63E+08 4,10E+08 6,41E-01 7,47E+12 3,06E+21 5,30E+12 2,20 

2019 China 1,44E+08 2,28E+08 6,31E-01 7,47E+12 1,70E+21 5,30E+12 2,23 

2019 Argélia 1,06E+08 1,64E+08 6,47E-01 7,47E+12 1,23E+21 5,30E+12 2,18 

2018 Índia 5,35E+08 7,54E+08 7,10E-01 7,47E+12 5,63E+21 5,30E+12 1,98 

2018 China 1,63E+08 2,29E+08 7,13E-01 7,47E+12 1,71E+21 5,30E+12 1,98 

2018 Bangladesh 1,31E+08 1,84E+08 7,10E-01 7,47E+12 1,37E+21 5,30E+12 1,99 

2017 Índia 3,77E+08 5,05E+08 7,47E-01 7,47E+12 3,77E+21 5,30E+12 1,89 

2017 China 2,47E+08 3,35E+08 7,37E-01 7,47E+12 2,50E+21 5,30E+12 1,91 

2017 Bangladesh 8,54E+07 1,12E+08 7,63E-01 7,47E+12 8,36E+20 5,30E+12 1,85 

2016 Índia 3,78E+08 5,44E+08 6,94E-01 7,47E+12 4,07E+21 5,30E+12 2,03 

2016 China 1,73E+08 2,47E+08 6,99E-01 7,47E+12 1,85E+21 5,30E+12 2,02 

2016 Argélia 8,88E+07 1,28E+08 6,96E-01 7,47E+12 9,53E+20 5,30E+12 2,02 

2015 Índia 5,52E+08 8,15E+08 6,77E-01 7,47E+12 6,08E+21 5,30E+12 2,08 

2015 China 1,38E+08 2,04E+08 6,77E-01 7,47E+12 1,53E+21 5,30E+12 2,08 

2015 Bangladesh 1,05E+08 1,55E+08 6,79E-01 7,47E+12 1,15E+21 5,30E+12 2,08 
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1 Exportação: total de óleo de soja vendido (COMEX STAT, 2020), valor FOB US$ (FOB - Free on Board - Incoterms 2020 – ICC - International 
             Chamber of Commerce)    

2 Exportação total de óleo de soja em kg (COMEX STAT, 2020).      
3 Preço (PU) US$ = Exportação FOB (US$) /Exportação kg (Ex.: Índia 2019 = 2,63+08 / 4,10E+08= 0,64.)    
4 UEV = os cálculos, a seguir, são para transformar UEV do óleo de seJ/J para seJ/kg.  

(A) UEV biodiesel = 2,02E+05 seJ/J  

(Vendrametto,2011); (B) UEV biodiesel = 3,70E+03 kJ/100g (Vendrametto, 2011).  

  Conversão de kg/100g em kJ/kg = (B) 3,70E+03 * 10 = 3,70E+04 kJ/kg.      

  Conversão de kJ/kg em J/kg = (B) 3,70E+04 kJ/kg * 1000 = 3,70E+07 J/kg.      

  UEV óleo = 3,70E+07 J/kg * 2,02E+05 seJ/J = 7,47+12 seJ/kg.  
5 EMERGIA seJ/ano (Odum 1996): UEV (FARIA, 2017) x Exportação kg (Ex.: Índia 2019 = 7,47E+12*4,10E+08 = 3,06E+21).    
6 EMR SEJ/US$ (Odum 1996) = 5,30E+12 (FARIA, 2017).    

7 OR seJ/US$ (XU TIAN et.al. 2017) (EMERGIA / EMR) / exportação US$. Ex.: Índia 2019 = (3,06E+21/5,30E+12) /(3,63E+08) = 2,2. 

 

 
 
 

 


