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RESUMO 

 

O rompimento da barragem de Fundão, em Mariana–MG, lançou 44 milhões de m3 de rejeitos, 

que percorreram 670 km através de 40 municípios, em dois Estados, até o oceano Atlântico. Esse 

desastre corresponde ao maior em volume despejado e distância linear percorrida por rejeito de 

mineração já registrado no mundo. Desde o desastre, diversos trabalhos foram realizados, mas pouco 

foi investigado quanto a valoração das perdas e danos ambientais, estando o tema restrito 

principalmente na Ação Civil Pública - ACP referente ao desastre. Para contribuir com a superação 

dessa lacuna, este projeto utilizou a contabilidade ambiental em emergia para quantificar e valorar as 

perdas e danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, por meio da avaliação de estoques 

suprimidos. Essa metodologia difere de todas já aplicadas ao rompimento da barragem de Fundão por 

utilizar o valor do ponto de vista do doador, ou seja, o valor da contribuição da natureza na formação 

dos estoques. As perdas e danos foram quantificadas e valoradas em três categorias, como impactos 

ambientais negativos, perdas e danos em: (I) estoques na APDL, (II) perturbação social e (III) 

paisagem. Além das três categorias, as quantificações foram realizadas em três diferentes cenários, 

em razão de variações para a categoria (III) paisagem. Os valores para (I) tiveram origem em estoques 

suprimidos de capital biótico natural e infraestruturas antrópicas, e corresponderam a 0,19 a 1,60% 

do total avaliado; em (II) os valores variaram de 7,26 a 61,12% do total; e em (III) os valores variaram 

de 37,28 a 92,55% do total avaliado. Em termos monetários, os valores para os cenários variaram de 
EmUS$ 17,73 bilhões a EmUS$ 149,18, em contraste com o valor de US$ 43,80 bilhões assumido na 

ACP como valor total para reparação de perdas e danos do desastre. Os valores das perdas e danos 

foram identificados e diferenciados numa escala de sistemas da geobiosfera, que abrange 

representações que vão desde sistemas com predominância de capital biótico, seguido de sistemas de 

usos e ocupações agrários e extrativistas, sistemas industriais e econômicos até, em outro extremo, 

os sistemas de informação, cultura e elementos naturais abióticos. Os valores de emergia das perdas 

e danos se distribuiram de maneira similar à hierarquia de energia dos sistemas da geobiosfera, o que 

sugere que sistemas atingidos por desastres sejam avaliados de forma integrada e sistêmica e 

incorporem as dimensões de perdas e danos detectadas nas diferentes escalas da geobiosfera. 

 

Palavras-chave: rompimento de barragem; barragem de rejeito; valoração de desastre; 

contabilidade ambiental em emergia; valoração ambiental. 
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ABSTRACT 

 

Fundão’s dam rupture, in Mariana-MG, released 44 million m3 of tailings, which traveled 670 

km through 40 municipalities, in two states, to the Atlantic Ocean. This disaster corresponds to the 

largest volume dumped and linear distance traveled by mining tailings ever recorded. Since the 

rupture, several works have been carried out, but little has been investigated regarding the valuation 

of environmental losses and damages, the subject being restricted mainly in the Public Civil Action - 

ACP referring to the disaster. To contribute to overcoming this gap, this project used emergy 

environmental accounting to quantify and value the losses and damages resulting from the Fundão 

dam failure, through the assessment of suppressed stocks. This methodology differs from all those 

already applied to the Fundão’s dam failure because it uses the value from the donor’s point of view, 

that is, the value of nature’s contribution to the formation of stocks. Losses and damages were 

quantified and valued in three categories: (I) stocks in the APDL, (II) social disturbance and (III) 

landscape. In addition to the three categories, the quantifications were performed in three different 

scenarios, due to variations for category (III) landscape. The values for (I) originated from suppressed 

stocks of natural biotic capital and human infrastructure, and corresponded to 0.19 to 1.60% of the 

total calculated; in (II) the values ranged from 7.26 to 61.12% of the total; and in (III) the values 

ranged from 37.28 to 92.55% of the total evaluated. In monetary terms, the values for the scenarios 

ranged from EmUS$17.73 billion to EmUS$149.18, in contrast to the value of US$43.80 billion 

assumed in the ACP as the total amount for repairing losses and damages from the disaster. The 

values of losses and damages were identified and differentiated on a scale of geobiosphere systems, 

which encompasses representations ranging from systems with a predominance of biotic capital, 

followed by systems of agrarian and extractive uses and occupations, industrial and economic 

systems, to the other extreme. , information systems, culture and abiotic natural elements. The emergy 

values of the losses and damages were distributed in a similar way to the energy hierarchy of the 

geobiosphere systems, which suggests that systems affected by disasters are evaluated in an integrated 

and systemic way and incorporate the dimensions of losses and damages detected in the different 

scales of the geobiosphere. 

Keywords: dam failure; tailings dam; disaster valuation; emergy environmental accounting; 

environmental valuation. 



7 

 

  

 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 – Atributos de impacto ambiental: Resolução nº001/86 do CONAMA interpretados por Sánchez (2008) ........ 25 

Figura 2 – Interface entre sistema ambiental e sistema econômico ................................................................................... 28 

Figura 3 – Organização dos valores que compõe o Valor Econômico Total – VET ......................................................... 30 

Figura 4 – Diagramas de representação de (a) Valor do Receptor e (b) Valor em Emergia .............................................. 32 

Figura 5 – Organização hierárquica da qualidade de energia da geobiosfera .................................................................... 34 

Figura 6 – Resumo dos procedimentos propostos para o trabalho ..................................................................................... 36 

Figura 7 – Localização da área de estudo – Bacia do Rio Doce ........................................................................................ 37 

Figura 8 – Categorias de impactos ambientais negativos, perdas e danos alocados em hierarquia de energia ................. 40 

Figura 9 – Símbolos utilizados na linguagem de sistemas de energia ............................................................................... 44 

Figura 10 – Diagrama de sistemas da APDL na bacia do rio Doce ................................................................................... 46 

Figura 11 – Estrutura de tabela de contabilidade ambiental em emergia ........................................................................... 47 

Figura 12 – Fluxos de emergia agregados. ......................................................................................................................... 48 

Figura 13 – Uso da contabilidade ambiental em emergia para quantificação de estoques. ............................................... 54 

Figura 14 – Diagrama de energia do subsistema afloramento rochoso .............................................................................. 56 

Figura 15 – Diagrama do subsistema Agricultura .............................................................................................................. 59 

Figura 16 – Diagrama dos subsistemas Área construída e Área urbanizada ...................................................................... 65 

Figura 17 – Diagrama do subsistema Banco de Areia ....................................................................................................... 66 

Figura 18 – Diagrama do subsistema Corpos d’água ......................................................................................................... 68 

Figura 19 – Diagrama do subsistema Ilha .......................................................................................................................... 70 

Figura 20 – Diagrama do subsistema Mineração ............................................................................................................... 72 

Figura 21 – Diagrama do subsistema Pastagem ................................................................................................................. 73 

Figura 22 – Diagrama do subsistema Silvicultura .............................................................................................................. 75 

Figura 23 – Diagrama de subsistema Vegetação Nativa .................................................................................................... 79 

Figura 24 – Estoques socioculturais das comunidades atingidas ....................................................................................... 81 

Figura 25 – Estoques de capital natural dos elementos da paisagem com danos na APDL ............................................... 83 

Figura 26 – Organização hierárquica da qualidade de energia da geobiosfera e alocação das três categorias de danos 

avaliados para os três cenários ........................................................................................................................................... 93 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

  

 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 – Exemplos de rompimentos de barragem de rejeitos de mineração .................................................................. 17 

Tabela 2 – Custos de perdas e danos em rompimentos de barragens classificados como “muito sérios” ......................... 18 

Tabela 3 – Impactos ambientais negativos, perdas e danos identificados na APDL ......................................................... 41 

Tabela 4 – Perdas e danos de saúde e de elementos socioculturais .................................................................................... 42 

Tabela 5 – Danos aos elementos da paisagem descritos em gravidade e grau de reversibilidade. .................................... 42 

Tabela 6 – Valores Unitários de Emergia – UEVs consultados neste trabalho .................................................................. 49 

Tabela 7 – Valores de ordem de magnitude de T.t. para estoques globais ......................................................................... 52 

Tabela 8 – Valores de T.t. de estoques bióticos em diferentes biomas. ............................................................................. 53 

Tabela 9 – Fluxos de entrada de emergia no subsistema Afloramento Rochoso ............................................................... 57 

Tabela 10 – Valor de emergia calculado para os estoques das áreas ocupadas com Afloramento Rochoso ..................... 57 

Tabela 11 – Área ocupada com lavouras temporárias e permanentes nos municípios com APDL no ano de 2015 .......... 58 

Tabela 12 – Fluxos de entrada de emergia no subsistema Agricultura com uso e ocupação para cultura de milho .......... 59 

Tabela 13 – Fluxos de entrada de emergia no subsistema Agricultura com uso e ocupação para cultura de café ............ 61 

Tabela 14 – Fluxos de entrada de emergia no subsistema Agricultura com uso e ocupação para cultura de cana-de-açúcar

 ............................................................................................................................................................................................ 62 

Tabela 15 – Fluxos de entrada de emergia no subsistema Agricultura com uso e ocupação para cultura de feijão .......... 63 

Tabela 16 – Valor de emergia calculado para os estoques das áreas ocupadas com agricultura ....................................... 64 

Tabela 17 – Valor de emergia calculado para os estoques das Área urbanizada e Área construída .................................. 65 

Tabela 18 – Fluxos de entrada de emergia no subsistema Banco de Areia ........................................................................ 67 

Tabela 19 – Valor de emergia calculado para os estoques de Banco de Areia .................................................................. 67 

Tabela 20 – Valor de emergia calculado para os estoques de biomassa de peixes mortos ................................................ 69 

Tabela 21 – Valor de emergia calculado para supressão de vida útil da UHE – Risoleta Neves ....................................... 69 

Tabela 22 – Valor de emergia calculado para os estoques em corpos d’água ................................................................... 69 

Tabela 23 – Fluxos de entrada de emergia no subsistema Ilha .......................................................................................... 70 

Tabela 24 – Valor de emergia calculado para os estoques das áreas ocupadas com Ilha .................................................. 71 

Tabela 25 – Valor de emergia calculado para os estoques das áreas ocupadas com mineração ........................................ 72 

Tabela 26 – Fluxos de entrada de emergia no subsistema Pastagem ................................................................................. 73 

Tabela 27 – Valor de emergia calculado para os estoques das áreas ocupadas com Pastagem ......................................... 74 

Tabela 28 – Área ocupada com espécies florestais em silvicultura nos municípios com APDL no ano de 2015 ............. 75 

Tabela 29 – Fluxos de entrada de emergia no subsistema Silvicultura .............................................................................. 76 

Tabela 31 – Valor de emergia calculado para os estoques das áreas ocupadas com Solo Exposto ................................... 77 

Tabela 32 – Danos nas classes de vegetação dentro da APDL – Vegetação Nativa .......................................................... 79 

Tabela 33 – Valor dos fluxos de emergia para as áreas ocupadas com Vegetação Nativa ................................................ 80 

Tabela 34 – Valor de emergia calculado para os estoques das áreas ocupadas com Vegetação Nativa ............................ 80 



9 

 

  

 

Tabela 35 – Valor de emergia calculado para perturbação social do primeiro ano do rompimento .................................. 82 

Tabela 36 – Valor dos fluxos de emergia para APDL no trecho de corpos d’água do Compartimento 1 (barragem de 

Fundão à UHE – Risoleta Neves) ....................................................................................................................................... 84 

Tabela 37 – Valor dos fluxos de emergia para APDL no trecho de corpos d’água do Compartimento 2A (UHE – Risoleta 

Neves à UHE – Baguari) .................................................................................................................................................... 84 

Tabela 38 – Fluxos de emergia em corpos d’água dos Compartimento 2B (UHE – Baguari à foz do rio Doce) .............. 85 

Tabela 39 – Valor dos fluxos de emergia para APDLs no trecho terrestre dos Compartimento 1, 2A e 2B ..................... 85 

Tabela 40 –Fluxos de emergia para o Compartimento 3: Zona Costeira, pluma intensa ................................................... 85 

Tabela 41 – Valor dos fluxos de emergia para o Compartimento 3: Zona Costeira, pluma branda .................................. 86 

Tabela 42 – Valor de emergia calculado para as perdas de paisagem para o Cenário 1 .................................................... 87 

Tabela 43 – Valor de emergia calculado para as perdas de paisagem para o Cenário 2 .................................................... 87 

Tabela 44 – Valor de fluxos globais de materiais para produtos de processos da Terra .................................................... 88 

Tabela 45 – Valor de T.t. para fluxo materiais com base no rejeito e na área atingida ..................................................... 88 

Tabela 46 – Valor de emergia calculado para as perdas de paisagem para o Cenário 3 .................................................... 89 

Tabela 47 – Valores de emergia e monetários para os danos de supressão de estoques nas APDLs ................................. 90 

Tabela 48 – Valores de emergia e monetários para os danos de supressão de estoques nas APDLs somados aos danos à 

paisagem para os três cenários propostos. .......................................................................................................................... 90 

Tabela 49 – Valores monetários do desastre da barragem de Fundão ............................................................................... 95 

Tabela 50 – Valores de fluxos de entrada de emergia anuais para os países da América Latina e valores de emergia dos 

cenários do desastre da barragem de Fundão ..................................................................................................................... 97 

Tabela 51 – dados brutos utilizados para contabilidade ambiental em emergia .............................................................. 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

  

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

ACP – Ação Civil Pública 

AEDAS – Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social 

AIA – Avaliação de Impactos Ambientais 

ANA – Agência Nacional das Águas 

APDL – Área de Passagem e Deposição da Lama 

CABF – Comissão de Atingidas pela barragem de Fundão 

CBH – Comitês de Bacias Hidrográficas 

CEDEPLAR – Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional Faculdade de Ciências Econômicas (UFMG) 

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente 

CSP2 – Center for Science In Public Participation 

DAP – Disposição a Pagar 

DAR – Disposição a Receber 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental 

EMR – Emergy-money ratio 

EPT – Elementos Potencialmente Tóxicos 

GEB – Geobiosphere Emergy Baseline 

GEPSA – Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais (UFOP) 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IFC – International Finance Corporation 

IPEAD – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas Administrativas e Contábeis de Minas Gerais 

MPF – Ministério Público Federal 

MVC – Metodologia de Valoração Contingente 

NEAD – National Environmental Accounting Database 

PPRG – Plano Popular de Reassentamento de Gesteira 

SIDRA – Sistema IBGE de Recuperação Automática 

SEDRU – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana 

SIG – Sistemas de Informação Geográfica 

TAC – Termo de Ajustamento de Condutas 

UEV – Unit Emergy Value 

UHE – Usina Hidrelétrica 

UPGRH – Unidades de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos 

VET – Valor Econômico Total 

VNU – Valor de Não-Uso 

VU – Valor de Uso 



11 

 

  

 

WISE – World Information Service on Energy Uranium Project 

WMTF – World Mine Tailings Failure 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 13 

2 OBJETIVOS ..................................................................................................................... 16 

2.1 OBJETIVOS GERAIS ............................................................................................ 16 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................. 16 

3 REVISÃO DE LITERATURA ....................................................................................... 16 

3.1 ROMPIMENTOS DE BARRAGENS DE REJEITO ........................................... 16 

3.2 O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO .......................................... 18 

3.3 IMPACTOS AMBIENTAIS: CONCEITOS E APLICAÇÕES AO 
ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO ....................................................................... 22 

3.4 ECONOMIA E VALORAÇÃO AMBIENTAL .................................................... 27 

3.5 METODOLOGIAS DE VALORAÇÃO AMBIENTAL ...................................... 29 

3.6 A CONTABILIDADE AMBIENTAL EM EMERGIA ........................................ 32 

4 MÉTODOS ....................................................................................................................... 35 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO .................................................. 36 

4.2 IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS ESTOQUES SUPRIMIDOS . 39 
4.2.1 LEVANTAMENTO DE IMPACTOS AMBIENTAIS NEGATIVOS, PERDAS 

E DANOS 39 
4.2.2 DIAGRAMA DE SISTEMAS ........................................................................... 43 
4.2.3 TABELA DE CONTABILIDADE AMBIENTAL EM EMERGIA ................. 46 
4.2.4 ÍNDICES DE EMERGIA E QUANTIFICAÇÃO DE ESTOQUES 

SUPRIMIDOS 48 

5 RESULTADOS ................................................................................................................. 55 

5.1 CONTABILIDADE AMBIENTAL EM EMERGIA DOS ESTOQUES 
SUPRIMIDOS EM (I) ESTOQUES NA APDL ............................................................................ 55 

5.1.1 AFLORAMENTO ROCHOSO ......................................................................... 56 
5.1.2 AGRICULTURA ............................................................................................... 57 
5.1.3 ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA URBANIZADA ........................................... 64 
5.1.4 BANCO DE AREIA .......................................................................................... 66 
5.1.5 CORPOS D’ÁGUA ........................................................................................... 67 
5.1.6 ILHA .................................................................................................................. 69 
5.1.7 MINERAÇÃO ................................................................................................... 71 
5.1.8 PASTAGEM ...................................................................................................... 72 
5.1.9 SILVICULTURA ............................................................................................... 74 
5.1.10 SOLO EXPOSTO .............................................................................................. 77 



12 

 

  

 

5.1.11 VEGETAÇÃO NATIVA ................................................................................... 78 

5.2 CONTABILIDADE AMBIENTAL EM EMERGIA DOS ESTOQUES 
SUPRIMIDOS EM (II) PERTURBAÇÃO SOCIAL .................................................................... 81 

5.3 CONTABILIDADE AMBIENTAL EM EMERGIA DOS ESTOQUES 
SUPRIMIDOS EM (III) PAISAGEM ............................................................................................ 82 

5.3.1 CENÁRIO 1: TEMPO DE REPOSIÇÃO ARBITRÁRIO, T.t. 50 anos ........... 86 
5.3.2 CENÁRIO 2: TEMPO DE REPOSIÇÃO ARBITRÁRIO, T.t. 100 anos ......... 87 
5.3.3 CENÁRIO 3: TEMPO DE REPOSIÇÃO ESTIMADO COM BASE EM 

VALORES DE FLUXOS GLOBAIS DE MATERIAIS E O VOLUME DE REJEITO LIBERADO
 88 

5.4 CONTABILIDADE AMBIENTAL EM EMERGIA DAS PERDAS E DANOS 
IDENTIFICADAS COM A PASSAGEM E DEPOSIÇÃO DE REJEITOS .............................. 89 

6 DISCUSSÕES ................................................................................................................... 91 

6.1 COMPARAÇÃO DOS VALORES ENCONTRADOS ........................................ 94 

6.2 LIMITAÇÕES DA ABORDAGEM PROPOSTA ................................................ 97 

7 CONCLUSÃO .................................................................................................................. 99 

8 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS ....................................................... 101 

9 REFERÊNCIAS ............................................................................................................. 102 

10 APÊNDICES ................................................................................................................... 119 

Apêndice A: dados brutos utilizados para contabilidade ambiental em emergia de cada 
subsistema avaliado ........................................................................................................................ 120 

Apêndice B: memorial de cálculo de cada subsistema avaliado na bacia do rio Doce 123 
B.1. Afloramento rochoso .................................................................................................... 123 
B.2. Agricultura .................................................................................................................... 123 
B.3. Área urbanizada e Área construída ............................................................................... 135 
B.4. Banco de areia .............................................................................................................. 135 
B.5. Corpos d’água ............................................................................................................... 136 
B.6. Ilha ................................................................................................................................ 136 
B.7. Mineração ..................................................................................................................... 137 
B.8. Pastagem ....................................................................................................................... 137 
B.9. Silvicultura ................................................................................................................... 139 
B.10. Solo Exposto ............................................................................................................... 142 
B.11. Vegetação nativa ........................................................................................................ 144 
B.12.  Danos à paisagem (Toda a APLD e Costa) ............................................................... 146 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

  

 

 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

Estima-se que existam entre 29.000 e 35.000 instalações de armazenamento de rejeitos em todo 

o mundo (WMTF, 2020), onde o principal método de armazenamento é a “barragem de rejeitos” 

(KOSSOFF et al., 2014). Nessas instalações, desastres de rompimento de barragens de 

armazenamento de rejeitos de mineração despejaram mais de 250 milhões de m3 de rejeitos e 

ocasionaram quase 3.000 mortes humanas no último século (SANTAMARINA et al., 2019). O Brasil 

concentra pelo menos 790 barragens de armazenamento de rejeitos (BBCBRASIL, 2019) e foi palco, 

com esse tipo de estrutura, do desastre com maior volume de rejeito despejado e extensão territorial 

atingida: o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana–MG. 

No dia 05 de novembro de 2015, em Mariana–MG, ocorreu o rompimento da barragem de 

rejeitos de mineração de Fundão. Considerado um dos maiores desastres tecnológicos do país 

(ZHOURI et al., 2016), o rompimento lançou cerca de 44 milhões de metros cúbicos de rejeitos de 

mineração, que percorreram cursos d’água e territórios adjacentes, nos Estados de Minas Gerais e 

Espírito Santo, até a foz no oceano atlântico (IBAMA, 2015, INSTITUTOS LACTEC, 2020a). As 

perdas e danos do desastre se estendem por mais de 670 km de cursos d'água percorridos 

(IBAMA,2015; INSTITUTOS LACTEC, 2020a), onde a maior porção territorial com deposição do 

rejeito, que extravasou a calha dos cursos d’água, está concentrada nos municípios de Mariana e 

Barra-Longa, ambos em Minas Gerais (AIRES et al., 2018). Esses municípios abrangem populações 

em situação de reassentamento involuntário, que ainda convivem com o rejeito (AMBIOS, 2019; 

INSTITUTOS LACTEC, 2019; RAMBOLL, 2019; SCARPELIN et al., 2020) e que lutam pela 

efetivação da reparação de suas perdas e danos (ZHOURI et al., 2016; CÁRITAS BRASILEIRA, 

2017; ALEIXO & BASTOS, 2018; SENNA & CARNEIRO, 2019; GEPSA & AEDAS, 2020). A 

proporção do desastre é maior nesse primeiro trecho, mas as perdas e danos se estendem por todos os 

territórios com passagem da onda de rejeitos. 

Diversos trabalhos acadêmicos foram realizados sobre o rompimento da barragem de Fundão. 

A maior parte desses trabalhos está concentrada nos primeiros municípios atingidos e aborda, 

principalmente, impactos ambientais do território (FACURY et al. 2019). Por exemplo, mudanças no 

uso do solo e perda de vegetação foram estudados por meio de imagens de satélite (SILVA JUNIOR 
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et al., 2018; AIRES et al., 2018). Imagens de satélite também foram utilizadas em avaliações de áreas 

prioritárias para recuperação de vegetação (ALMEIDA et al., 2020) e avaliações de áreas para 

alocação de rejeitos do rompimento (AIRES et al., 2018). Os solos e recursos hídricos da bacia do rio 

Doce, também foram objetos de estudo a partir do rompimento. Reis et al. (2019) se dedicaram a 

investigar a correlação entre metais e presença de adenovírus humano nos cursos d’água, nos 

primeiros munícipios atingidos e outros autores alertaram para necessidade de monitoramento dos 

sedimentos e possibilidade de contaminação por metais na região estuarina (GOMES et al, 2017; 

QUEIROZ et al., 2018; MAGRIS et al., 2019). Quanto aos aspectos sociopolíticos, alguns trabalhos 

discutiram políticas e instrumentos de gestão ambiental na região do rompimento (COELHO, 2015; 

WANDERLEY et al., 2016; DIAS et al., 2017; PINHEIRO, 2020) e outros denunciaram a 

morosidade e insuficiência das ações de reparação para retomada dos modos de vida das comunidades 

atingidas (ZHOURI et al., 2016; ALEIXO & BASTOS, 2018; SENNA & CARNEIRO, 2019; 

SCARPELIN et al., 2020; MILANEZ et al., 2021). 

No âmbito processual da reparação das perdas e danos do rompimento da barragem de Fundão, 

a produção de estudos, diagnósticos e respectivos relatórios é de responsabilidade dos Institutos 

Lactec (INSTITUTOS LACTEC, 2017), conforme previsto no Termo de Ajustamento Preliminar 

firmado entre o Ministério Público Federal, Samarco Mineração S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil 

Ltda. (UNIÃO, 2016). Para os danos ambientais, os Institutos Lactec se basearam nos conceitos 

descritos por Sánchez (2008), e realizaram a avaliação de impacto ambiental por meio da comparação 

entre a situação atual do ambiente (pós rompimento) e a anterior (pré rompimento). Para valorar os 

impactos ambientais avaliados, os Institutos Lactec propõem a utilização de metodologias 

consolidadas na literatura econômica, como análises de equivalência de valor, habitat e recurso 

(INSTITUTOS LACTEC, 2018b). 

Apesar da complexidade dos impactos ambientais, uma primeira aproximação de valoração do 

desastre de Fundão foi determinada em Ação Civil Pública - ACP (BRASIL, 2016). A Força Tarefa 

Rio Doce estabeleceu, como ponto de partida, um valor base R$155,05 bilhões (equivalentes a US$ 

43,8 bilhões), para reparação de todas as perdas e danos do desastre de Fundão (BRASIL, 2016). A 

determinação do valor foi adotada como equivalente aos investimentos de reparação de outro 

desastre: a explosão da plataforma petrolífera Deepwater Horizon, que afundou no Golfo do México 

em 2010 (BRASIL, 2016). Nessa determinação de valor, a abordagem comparativa foi adotada sem 

nenhuma descrição objetiva de sua metodologia ou uma justificativa objetiva acerca da suposta 
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equivalência assumida. Esforços de valoração das perdas e danos se seguiram após determinações da 

ACP, em que trabalhos posteriores, desenvolvidos para reivindicação de reparação das famílias 

atingidas, avaliaram perdas e danos ambientais por meio da Metodologia de Valoração Contingente 

– MVC (CEDEPLAR & IPEAD, 2020). Ainda que a MVC esteja consolidada na literatura e na prática 

de valoração ambiental e que tenha sido utilizada na tentativa de se atribuir a justiça às populações 

atingidas, a valoração de perdas e danos se concentrou em produzir valores de indenização para os 

indivíduos sem contemplar a valoração do desastre em escala sistêmica. Acerca do método, críticas 

são dirigidas a MVC por sua utilização ser baseada em preferências de populações e desconsiderar 

os elementos estruturais e funcionais dos ecossistemas nas estimativas de valoração (ODUM, 1996; 

BROWN & ULGIATI, 1999; LEE & BROWN, 2021). Como alternativa a determinação de valores 

de reparação por comparação com outros processos, o presente trabalho pretende contribuir na 

prospecção de métodos de valoração que considere os impactos ambientais negativos do desastre. 

Ferramentas biofísicas são alternativas complementares às ferramentas econômicas, uma vez 

que quantificam o investimento de recursos naturais na produção de bens e serviços (GASPARATOS 

& SCOLOBIG, 2012). O valor mensurado por ferramentas biofísicas gera um proxy para avaliação 

de impactos ambientais, ou seja, uma medida da apropriação de recursos naturais de projetos e 

atividades humanas (GASPARATOS & SCOLOBIG, 2012). Entre outras ferramentas biofísicas, uma 

abordagem que pode ser utilizada para a avaliação dos impactos ambientais do rompimento é a 

contabilidade ambiental em emergia. Desenvolvida entre as décadas de 1960 e 1990, a contabilidade 

ambiental em emergia consiste numa ferramenta de avaliação para orientar a tomada de decisões de 

políticas e empreendimentos (ODUM, 1996; BROWN & ULGIATI, 1997). Diferentemente da 

abordagem econômica tradicional, a utilização do método em emergia permite que valores de uso e 

valores estéticos sejam comparados numa mesma base (ODUM, 1972; BROWN et al., 1993; ODUM, 

1996). Para essa comparação, todos os recursos utilizados na geração de um produto/processo são 

rastreados e expressos em quantidade de energia solar (sej = joules de emergia solar). Dessa forma, a 

contabilidade ambiental em emergia integra valores ecológicos e econômicos, independentemente da 

percepção ou preferência humana sobre eles (ODUM, 1996; ODUM & ODUM, 2001). Na 

contabilidade ambiental em emergia as relações entre elementos do sistema são identificadas e 

quantificadas e, desse modo, permitem avaliar a variação da emergia em cenários de um mesmo 

sistema com e sem alterações ambientais (ODUM, 1972; BROWN, 2005; LEE & BROWN, 2021). 
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A contabilidade ambiental em emergia foi aplicada para quantificar os impactos ambientais da 

passagem e deposição da lama de rejeitos. Espera-se que este estudo contribua com a discussão das 

potencialidades e limitações da contabilidade ambiental em emergia, como ferramenta de 

quantificação macroeconômica dos impactos ambientais do rompimento de barragens e desastres 

tecnológicos análogos. 

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

Utilizar a contabilidade ambiental em emergia para quantificar e valorar os impactos ambientais 

negativos, perdas e danos, referentes à supressão de estoques decorrentes do rompimento da barragem 

de Fundão. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

(a) Elaborar diagrama de energia (modelo) para identificar os estoques impactados 
negativamente pela passagem e deposição da lama de rejeitos, decorrentes do rompimento 
da barragem de Fundão, na bacia do rio Doce; 

(b) Quantificar, por meio da contabilidade ambiental em emergia, os valores em emjoule 
solares (sej) e em Emdollar (EmUS$) de cada estoque suprimido pela passagem e deposição 
da lama de rejeitos; 

(c) Comparar e discutir os resultados da contabilidade ambiental em emergia, com o(s) 
valor(es) e medidas adotados no processo judicial de reparação da bacia do rio Doce. 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 ROMPIMENTOS DE BARRAGENS DE REJEITO 

Uma publicação do início do século estimou a existência de aproximadamente 3.500 barragens 

de rejeito ativas no mundo (MARTIN & DAVIES, 2000). Levantamentos mais recentes apontam um 

número maior, que estima a existência de 29.000 a 35.000 instalações de armazenamento de rejeitos 

em todo o mundo, das quais 14.500 a 17.500 estão ativas (WMTF, 2020). Nessas instalações, o 

principal método de armazenamento é a construção de “barragem de rejeitos” (KOSSOFF et al., 

2014).  

No último século, rompimentos de barragens de rejeitos de mineração, despejaram mais de 250 

milhões de m3 de rejeitos e ocasionaram quase 3.000 mortes humanas (SANTAMARINA et al., 

2019). Nos casos em que o rompimento de barragens pode ser determinado, 83% ocorreram em 
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barragens ativas, 15% em barragens inativas e abandonas e 2% em barragens inativas, mas sob 

manutenção (RICO et al., 2008). Casos emblemáticos de rompimento foram publicados, mas 

correspondem a uma fração desse cenário, uma vez que incidentes menores são muito comuns e sub-

relatados (KOSSOFF et al., 2014). O número de rompimentos de barragens de rejeitos, reportados 

desde 1915, corresponde a 321 casos, dos quais 50 são classificados como “muito sérios”, 71 como 

“sérios” e 201 como “outro tipo” (CSP2, 2020). A Tabela 1 apresenta alguns exemplos de 

rompimentos de barragens de rejeitos classificados como “muito sérios”, ou seja, aqueles que 

“culminaram em múltiplas mortes humanas e/ou lançaram volume igual ou superior a 1 milhão de m3 

de rejeitos e/ou atingiram distância linear igual ou superior a 20km” (BOWKER & CHAMBERS, 

2015; CSP2, 2020). 

Tabela 1 – Exemplos de rompimentos de barragem de rejeitos de mineração 

Local do rompimento Ano 
Companhia/ 

Empresa 

V de rejeitos  

(M m³) 

Distância 

linear (km) 

Fatalidades  

imediatas 
aBolívia – San Ildefonso Potosí 1626 - - - ∼ 4.000 
abcChile – El Cobre Old Dam, 1965 - 1,9 12 > 300 
bcE.U.A – Fort Meade, Florida 1971 Cities Sevice Co. 9,0 120 - 
abcE.U.A – Church Rock 1979 United Nuclear 0,4 110 - 
bcFilipinas – Sipalay 1982 Maricalum Min. Corp 28,0 - - 
abcChile – Cerro Negro nº4  1985 Cerro Negro 2,0 8 - 
abcItália – Stava 1985 Prealpi Minerária 0,2 4 269 
bcRussía – Balka Chuficheva 1981 - 3,5 1 - 
abcChina – Jinduicheng 1988 - 0,7 - 20 
bcFilipinas – Tuba, Benguet 1992 Philex Min. Corp 32,2 - - 
abcÁfrica do Sul – Merriespruit 1994 Harmony Gold Mines 0,6 4 17 
bcGuiana – Omay 1995 Cambior – Golden Star 4,2 80 - 
bcFilipinas – Marinduque  1996 Placer Dome Inc. 1,6 27 - 
abcBolívia – El Porco 1996 Comsur – Rio Tinto 0,4 300 3 
abcEspanha – Aznalcóllar 1998 Boliden Ltd. 6,8 41 0 
bcE.U.A  – Inez, Kentucky 2000 Martin Co. Coal Corp. 1,0 120 - 
abcRomênia – Baia Mare 2000 AurulS.A – ReminS.A. 0,1 100 0 
bcChina – Shanxi, Xiangfeng 2008 Tashan Mining Co. 0,2 2 277 
abcE.U.A – Kingston F. Plant 2008 TVA 5,4 4 0 
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abcHungria – Kolóntar 2010 Magyar Alumínium 1,0 - 7,0 - 10 
bcCanadá – British Columbia 2014 Imperial Metals Corp. 23,6 7 0 
bcBrasil – Fundão 2015 Samarco – Vale - BHP 44,0 670 19 
bcBrasil – Córrego de Feijão 2019 Vale S.A. 11,0 223 272 

- dado não encontrado 

Fonte:  a (KOSSOFF, 2014), b(CSP2,2020), c(WISE, 2021)  

Bowker & Chambers (2015) levantaram os custos dos danos públicos relativos aos casos de 

rompimento de barragens considerados muito sérios e registrados entre o período de 1990 a 2010. 

Dentre os 14 casos que possuíam registros, apenas 7 apresentavam dados suficientes para análise. Os 

custos determinados paras os danos desses 7 casos e os valores determinados para o desastre de 

Mariana–MG são apresentados na Tabela 2.  

 Tabela 2 – Custos de perdas e danos em rompimentos de barragens classificados como “muito sérios” 

Local do rompimento Ano 
Valor 

1006 US$ 

V de rejeitos  

(M m³) 
Distância linear (km) 

Fatalidades  

imediatas 
aÁfrica do Sul – Merriespruit 1994 46 0,6 4 17 
aGuiana – Omay 1995 156 4,2 80 - 
aFilipinas – Marinduque  1996 185 1,6 27 - 
aEspanha – Aznalcóllar 1998 437 6,8 41 0 
aRomênia – Baia Mare 2000 246 0,1 100 0 
aChina – Shanxi, Xiangfeng 2008 1.429 0,2 2 277 
aE.U.A – Kingston F. Plant 2008 1.300 5,4 4 0 
bBrasil – Fundão 2015 43.800 44,0 670 19 

a Valores de US$ referentes ao ano de 2014 

Fonte: a(BOWKER & CHAMBERS, 2015), b(BRASIL, 2016)  

Os valores da Tabela 2 não apresentam um padrão entre os valores dos danos e as variáveis que 

os compõe, ainda que estas tenham sido utilizadas na classificação da magnitude dos rompimentos. 

É possível que outras variáveis, não explicitas na Tabela 2, façam parte da composição dos valores 

dos danos, mas a informação sobre a metodologia empregada para definição de valores para cada um 

dos casos listados não foi identificada na revisão. Dentre os casos listados na Tabela 2, o rompimento 

da barragem de Fundão se destaca pelo maior volume de rejeitos lançado e pela distância percorrida. 

3.2 O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO 
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O rompimento da barragem de rejeitos de Fundão (Samarco – Vale – BHP Billiton) liberou 

uma carga imediata de 33 milhões de m3 de rejeitos no ambiente e gerou uma onda de lama que 

galgou a barragem de Santarém e percorreu 101,8 km até o ponto onde se forma o rio Doce 

(INSTITUTOS LACTEC, 2020a). No rio Doce, a onda de lama encontrou e destruiu a usina 

hidrelétrica UHE Risoleta Neves, ponto onde parte do rejeito ficou retida. Até esse ponto, a onda de 

rejeitos alcançou uma altura média de 9 m, com altura máxima de 20 m na região de Bento Rodrigues 

em Mariana–MG (INSTITUTOS LACTEC, 2020a). A jusante da UHE Risoleta Neves, a parte com 

fração mais fina do rejeito seguiu, atravessou 573,1 km, e outras 2 hidrelétricas em Minas Gerais até 

chegar ao estado do Espírito Santo (INSTITUTOS LACTEC, 2020a). No Espírito Santo, a onda 

atingiu a UHE Mascarenhas e continuou, até atingir a foz do rio Doce, 16 dias depois do rompimento 

(INSTITUTOS LACTEC, 2020a).  

Após o rompimento, o rejeito continuou a vazar da cava de Fundão, e totalizou cerca de 44 

milhões de metros cúbicos extravasados, por todo o trajeto de mais de 670 km, da barragem de Fundão 

até o litoral do Espírito Santo (IBAMA, 2015; INSTITUTOS LACTEC, 2020a). Em todo esse trajeto, 

a Área de Passagem e Deposição da Lama (APDL) foi calculada em 28.082,34 ha (INSTITUTOS 

LACTEC, 2020a), dos quais 88% representam os cursos d’água atingidos. Nos cursos d’água, a força 

da onda de rejeitos revolveu e remobilizou sedimentos, de modo a carrear uma mistura complexa de 

contaminantes por toda a extensão atingida (INSTITUTOS LACTEC, 2019a). Na foz, a pluma de 

rejeitos se espalhou por uma faixa próxima à costa, com largura variável de 12 a 23 km, com 

comprimento de 93 km ao norte e 325 km ao sul (INSTITUTOS LACTEC, 2020a). Além dos recursos 

hídricos, destaca-se a supressão de cerca de 1.696 ha de vegetação nativa na APDL (INSTITUTOS 

LACTEC, 2020a) e danos a 13 territórios legalmente protegidos (INSTITUTOS LACTEC, 2020c). 

Os territórios legalmente protegidos que foram atingidos pela APDL se referem a: Terra Indígena 

Krenak; 08 Unidades de Conservação do grupo Uso Sustentável, 02 Unidades de Conservação do 

grupo de Proteção Integral e 02 Áreas de Proteção Especial, totalizando perdas e danos em 5.914,79 

ha (INSTITUTOS LACTEC, 2020c). 

A extensão territorial do desastre o classifica como um dos maiores desastres tecnológicos do 

país (ZHOURI et al., 2016), cujo prazo de recuperação dos danos causados não pode ser estimado 

com precisão (IBAMA, 2015).  

O desastre provocou ainda a perda de 19 vidas humanas (CRUZ & DOMINGUES, 2017, 

INSTITUTOS LACTEC 2020a), um aborto e diversos problemas de saúde após o rompimento 
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(VORMITTAG et al., 2018; NEVES et al., 2018; LINS et al., 2019). Preocupações em relação a 

saúde foram levantadas pela detecção de correlação entre metais e presença de adenovírus humano 

no rio Gualaxo do Norte (DOS REIS et al. 2019), afluente do rio Doce atingido pela onda de rejeitos. 

Concentrações de metais e rotas de contaminação foram detectadas em solo, poeira domiciliar e 

sedimentos nas áreas com deposição de rejeito em Mariana–MG e Barra Longa–MG (AMBIOS, 

2019, INSTITUTOS LACTEC, 2020a), região com maior alteração do uso do solo pelo rompimento 

(AIRES et al., 2018). A essas diferentes perdas e danos soma-se a deterioração continuada gerada 

pela insuficiência do Direito na reparação justa aos atingidos e atingidas (ALEIXO & BASTOS, 

2018). As vítimas do desastre de Fundão, passados seis meses do rompimento, não possuíam 

perspectiva de retomada de sua autonomia (ZHOURI et al., 2016). Cinco anos após o rompimento a 

falta de perspectiva permanece e atingidos e atingidas ainda lutam para ter seus direitos reconhecidos 

em toda a bacia do rio Doce.  

A morosidade no processo de reparação é notável nas comunidades atingidas dos municípios 

de Mariana e Barra Longa, em Minas Gerais. Nesses municípios, o desastre acarretou o deslocamento 

forçado de comunidades inteiras e isolamento de famílias no território com deposição de rejeitos, 

ambos os casos classificados como reassentamento involuntário (IFC, 2012). Estes, que 

correspondem aos dois primeiros munícipios atingidos pela onda de rejeitos, tiveram a reconstrução 

e a reparação acordadas desde o primeiro Termo de Ajustamento de Condutas – TAC firmado 

(UNIÃO, 2016). Apesar do TAC (UNIÃO, 2016), a retomada da autonomia das comunidades 

atingidas em Mariana–MG e Barra Longa–MG é postergada pela não reparação, inclusive, para 

direitos fundamentais como o direito à moradia, cujas ações de reparação realizadas pelas empresas 

são insuficientes (CÁRITAS BRASILEIRA, 2017; RAMBOLL, 2017; RAMBOLL, 2019; SENNA 

& CARNEIRO, 2019). Em Mariana–MG, oito comunidades foram atingidas, envolvendo mais de 

900 famílias com perdas e danos relatados, dentre as quais, cerca de 468 estão envolvidas em 

processos de reassentamento (RAMBOLL, 2019). Das oito comunidades de Mariana–MG, duas 

continuam a pressionar pela efetivação dos reassentamentos coletivos, enquanto famílias das outras 

seis permanecem em territórios com deposição de rejeito (CÁRITAS, 2017). Os critérios de 

compensação, adotados para os reassentamentos de Mariana–MG, são imprecisos e não garantem a 

retomada dos modos de vida da população atingida, especialmente para aqueles que permanecem nas 

áreas com deposição de rejeito (SCARPELIN et al., 2020). 
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Em Barra Longa–MG, o segundo município atingido, a reparação parece ainda mais distante 

de sua efetivação. As ações emergenciais transformaram a sede do munícipio num canteiro de obras 

(SENNA & CARNEIRO, 2019) cujo tráfego de maquinário pesado e processo de limpeza de rejeito 

resultaram em patologias identificadas em pelo menos 137 imóveis (ALTETO, 2018). O processo de 

limpeza de rejeitos gerou novos danos, ao redistribuir e depositar a lama em territórios fora da APDL, 

próximo à população periférica de Barra Longa–MG (PEREIRA, 2020). O abastecimento de água, 

após o rompimento, apresenta problemas de infraestrutura e encontra-se em desacordo com os 

parâmetros de potabilidade vigentes (RAMBOLL & INSTITUTOS LACTEC, 2020). Parâmetros de 

água em desconformidade foram detectados, para diversas variáveis, após o rompimento em 

comparação com valores anteriores (RAMBOLL & INSTITUTOS LACTEC, 2020). Gesteira Velho, 

comunidade da zona rural de Barra Longa–MG, foi completamente destruída (SENNA & 

CARNEIRO, 2019) e 37 famílias estão em processo de reassentamento involuntário, de um total de 

43 famílias que tiveram suas moradias destruídas no município (RAMBOLL, 2019). Para essas 

famílias, a reparação do direito à moradia corresponde a um processo moroso de luta por direitos e 

reivindicações (SENNA & CARNEIRO, 2019; GEPSA & AEDAS, 2020). Para a efetivação do 

reassentamento restam pendentes os processos de licenciamento ambiental, parcelamento do solo e a 

aprovação do “Plano Popular de Reassentamento de Gesteira – PPRG”, elaborado pelas famílias e 

sua Assessoria Técnica, objeto de disputa judicial entre atingidas/os e empresas responsáveis pelas 

perdas e danos (BRASIL, 2020). 

Soma-se aos processos supracitados os prejuízos de ordem socioeconômica que se estenderam 

por todo o território. A jusante de Barra Longa–MG, outras doze localidades (municípios e distritos) 

tiveram seu abastecimento de água comprometido, com interrupções que variaram de 5 a 12 dias para 

cinco localidades; 60 dias para uma localidade; 365 dias para uma localidade; e cinco localidades que 

até 2020 não tiveram reestabelecidos seus sistemas de abastecimento (INSTITUTOS LACTEC, 

2020b). Destaca-se a sede do município de Governador Valadares-MG, com uma população de 

279.604 habitantes, que teve o abastecimento interrompido por 11 dias, e a população das localidades 

que ainda não tiveram o serviço retomado, cuja soma foi estimada em 33.908 habitantes 

(INSTITUTOS LACTEC, 2020b). Outros danos foram detectados nas usinas hidrelétricas da bacia, 

uma vez que três, das quatro usinas hidrelétricas do rio Doce, tiveram danos por assoreamento dos 

reservatórios decorrentes do rompimento (INSTITUTOS LACTEC, 2020b). A redução da vida útil 

dos reservatórios foi estimada somente para o reservatório da UHE Risoleta Neves, cuja perda de 
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vida útil foi de no mínimo 25 anos descontando-se o assoreamento natural ocorrido em 3 anos (2015 

a 2017) (INSTITUTOS LACTEC, 2020b). 

As ações de reparação também contribuíram para aumentar as perdas e danos. Ações 

emergenciais, adotadas de forma incorreta, ocasionaram introdução e aumento de espécies exóticas 

de vegetação, alteração da qualidade do ar e danos relativos ao patrimônio cultural (INSTITUTOS 

LACTEC, 2020a). 

Todas as perdas e danos citados não encerram a totalidade do desastre de Fundão, mas permitem 

concluir que o desastre não findou na data do rompimento. Um desastre não é um evento ou fenômeno 

isolado (VALENCIO, 2012). Os desastres se caracterizam como processos continuados e dinâmicos, 

que se perpetuam enquanto repercutirem negativamente sobre os modos de vida das populações 

atingidas (VALENCIO, 2012). Apesar da complexidade das perdas e danos, uma primeira 

aproximação de valoração do desastre foi determinada em Ação Civil Pública – ACP (BRASIL, 

2016). A Força Tarefa Rio Doce estabeleceu, como ponto de partida, um valor base R$155,05 bilhões, 

para reparação de todas as perdas e danos do desastre de Fundão (BRASIL, 2016). A determinação 

do valor foi baseada nos investimentos de reparação do desastre da plataforma petrolífera Deepwater 

Horizon, que explodiu e afundou no Golfo do México em 2010 (BRASIL, 2016). Como alternativa a 

determinação de valores de reparação por comparação com outros processos, o presente trabalho 

pretende contribuir na prospecção métodos de valoração que considere os impactos ambientais 

negativos do desastre. 

3.3 IMPACTOS AMBIENTAIS: CONCEITOS E APLICAÇÕES AO 

ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO 

Na literatura, o termo impacto ambiental é definido como “alteração da qualidade ambiental 

que resulta da modificação de processos naturais ou sociais provocada por ação humana” 

(SÁNCHEZ, 2008). A definição de impacto ambiental descrita por Sánchez (2008) sintetiza conceitos 

anteriores descritos por Munn (1975) e em normas internacionais como na British Standards 

Institution (1992) e International Standard Organization (1996). Desde a Rio 92, o conceito de 

impacto ambiental é reconhecido internacionalmente como uma ferramenta de tomada de decisão 

(SÁNCHEZ & CROAL, 2012). Esse reconhecimento é identificado na adoção legal da avaliação de 

impactos ambientais, adotada por mais de 190 países, ainda que com diferentes níveis de aplicação 
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(MORGAN, 2012). No ordenamento jurídico brasileiro, o impacto ambiental é descrito na definição 

dada pela Resolução nº001/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA (BRASIL, 

1986), que diz: 

“Artigo 1º – Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental 

como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 

I – a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II – as atividades sociais e econômicas; 

III – a biota; 

IV – as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V – a qualidade dos recursos ambientais.” 

Nota-se que a referida Resolução possui o mesmo caráter abrangente da definição de impacto 

ambiental sintetizada por Sánchez (2008). Além disso, a Resolução nº001/86 do CONAMA 

(BRASIL, 1986) adiciona um nível de detalhamento ao elencar uma série de atributos que devem ser 

descritos na análise dos impactos ambientais dentro do Estudo de Impacto Ambiental – EIA, um 

instrumento de Avaliação de Impactos Ambientais – AIA adotado pelo ordenamento jurídico 

brasileiro por meio da Constituição (BRASIL, 1988): 

“Artigo 6 º – O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as 

seguintes atividades técnicas: (...) 

II – Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, 

através de identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância 

dos prováveis impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e 

negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo 

prazos, temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas 

propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios 

sociais”. 
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A regulamentação, apesar de descrever a exigência de caracterização dos impactos em atributos, 

não fornece definições ou significado para cada um dos atributos elencados (SÁNCHEZ, 2008). 

Sánchez (2008) sugeriu, para cada um dos atributos descritos na Resolução nº001/86 do CONAMA, 

a seguinte interpretação, representada na Figura 1: 

(a) Expressão: descreve o caráter (i) positivo e/ou (ii) negativo do impacto;  

(b) Origem: descreve a causa ou fonte do impacto e pode ser classificada em (i) impactos 

diretos os que são causados por ações ou atividades relacionadas ao projeto e (ii) impactos indiretos 

são os decorrentes de impactos diretos, geralmente difusos e mais abrangentes que os diretos; 

(c) Duração: classifica os impactos como (i) temporários aqueles manifestados numa 

fase/atividade do projeto e que cessam com o término da fase/atividade que os causou, ou (ii) 

permanentes, como aqueles que permanecem após a fase/atividade por tempo indefinido ou 

definitivo; 

(d) Escala temporal: classifica os impactos quanto ao tempo para início da manifestação, sendo 

(i) imediatos os de ocorrência simultânea a ação geradora, e (ii) médio ou longo aqueles que se 

manifestam após determinado tempo em relação à ação geradora; 

(e) Reversibilidade: corresponde à capacidade do ambiente afetado de retornar ao estado 

anterior, seja pelo cessar da atividade impactante ou por ações de recuperação; 

(f) Cumulatividade e sinergismo: descrevem a capacidade dos impactos de se somarem no 

tempo e espaço a outros impactos. 
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Figura 1 – Atributos de impacto ambiental: Resolução nº001/86 do CONAMA interpretados por Sánchez (2008) 

 
Destaque para os atributos considerados nesse estudo. 

Fonte: Adaptado de Sánchez (2008) 

Apesar das interpretações descritas e da constante evolução do tema, a AIA pode não fornecer 

todas as bases para a classificação dos impactos ambientais, uma vez que sua aplicação é 

discricionária, não-padronizada, metodologicamente diversa e ainda pouco sistematizada 

(FONSECA et al., 2020). Para Fonseca et al. (2020) a discricionariedade é resultado da dificuldade 

de encontrar bases comuns para a diversidade de casos e ambientes de aplicação dos instrumentos de 

AIA. Outro apontamento de Fonseca et al. (2020) é de que, em linhas gerais, a AIA é centrada em 

três etapas: identificação, previsão e avaliação de impactos, ou seja, uma atividade que permite avaliar 

o estado anterior à atividade e seu impacto. O rompimento da barragem de Fundão, sendo fato 

consumado, apresenta obstáculos na obtenção de dados anteriores ao desastre e a urgência de um 

processo de avaliação que forneça os dados para a quantificação, ou valoração, de seus impactos. 

No caso avaliado, os impactos ambientais são descritos em diversos relatórios e documentos 

técnicos. Nesses documentos, os impactos negativos são nomeados de perdas e danos, de natureza 

socioeconômica e ambiental, descritos em métricas diversas e avaliados em períodos de tempo 

distintos (SEDRU, 2016; RAMBOLL, 2017; ALTETO, 2018; AIRES et al., 2018; INSTITUTOS 

Permanentes
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LACTEC, 2018b; AMBIOS, 2019; INSTITUTOS LACTEC, 2019; RAMBOLL, 2019; GEPSA & 

AEDAS, 2020; INSTITUTOS LACTEC, 2020a; INSTITUTOS LACTEC, 2020b). Esses relatórios 

foram produzidos por instituições que atuam como assessoria técnica do Ministério Público Federal, 

entidades de assessoria técnica das comunidades atingidas e organizações vinculadas aos processos 

judiciais em curso. Dentre os diversos relatórios, os derivados dos estudos dos Institutos Lactec são 

os que descrevem em maior número e detalhe os impactos ambientais. Nesses documentos, a entidade 

adotou a definição de Sánchez (2008) e avaliou os impactos ambientais pela comparação de dois 

cenários: um cenário presente “a” (posterior ao rompimento da barragem de Fundão) e um cenário 

inicial “b” (anterior ao desastre) (INSTITUTOS LACTEC, 2018b). A diferença entre os cenários “a” 

e “b” resultaram na descrição dos danos (impactos negativos) identificados e sistematizados numa 

matriz, classificados quanto a abrangência, gravidade, reversibilidade e tendência (INSTITUTOS 

LACTEC, 2018b; INSTITUTOS LACTEC, 2020a). Para abrangência, os danos foram classificados 

quanto a extensão territorial; quanto a gravidade os danos foram classificados em magnitude como 

“pouco grave”, “grave” ou “gravíssimo”; quanto a reversibilidade os danos foram categorizados em 

“reversível”, “parcialmente reversível” ou “irreversível”; e para a tendência os danos foram 

classificados em “dano cessado”, “tende a reduzir”, “tende a aumentar” (INSTITUTOS LACTEC, 

2020a). 

Esses relatórios serviram de base para a definição dos sistemas avaliados e da janela temporal 

para aplicação deste estudo. Os impactos ambientais foram adotados com a mesma definição 

sintetizada por Sánchez (2008) e os dados utilizados foram extraídos dos relatórios de perdas e danos 

citados anteriormente. Dessa forma, neste trabalho, foram avaliados em relatórios os dados referentes 

aos termos “perdas e danos” e “impactos ambientais”, ambos identificados aqui como estoques 

suprimidos dentro dos sistemas. Perda e danos se referem aos estoques total ou parcialmente 

destruídos pela passagem e deposição de rejeitos, e de forma análoga, foram considerados os impactos 

ambientais, classificados como (i) impactos negativos, (ii) imediatos e (iii) diretos. Portanto, a 

expressão “estoque suprimido” nesse trabalho se referirá apenas aos impactos ambientais com os 

atributos (i), (ii) e (iii), excluídos da avaliação os impactos ambientais positivos e os negativos 

indiretos ou decorrentes de ações que se sucederam à passagem e deposição da lama. 

A opção por avaliar e quantificar os estoques suprimidos se deve à definição de capital adotada 

em valoração de recursos naturais, que se refere aos estoques de materiais ou informações existentes 

em determinado tempo num sistema (COSTANZA et al., 1997). Dessa forma, os estoques suprimidos 
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foram identificados dentro do sistema avaliado e quantificados para a valoração e discussão das 

perdas e danos. No próximo tópico, é apresentada uma breve contextualização sobre os conceitos de 

valoração ambiental que balizaram a escolha metodológica desse trabalho. 

3.4 ECONOMIA E VALORAÇÃO AMBIENTAL  

O pensamento econômico é marcado por diferentes leituras da relação entre ser humano e 

natureza. A natureza, inicialmente compreendida como fonte de riqueza e regente dos processos de 

reprodução econômica, perdeu relevância e teve seu papel diminuído na evolução do pensamento 

econômico (AMAZONAS, 1994). Na Economia Clássica, o trabalho se sobressaiu como fonte de 

riqueza e valor, sendo a natureza tida como elemento limitante de seu rendimento. Posteriormente, 

na abordagem de Marx, a força de trabalho foi tida como única fonte de criação de valor e a natureza 

assumiu papel ainda menor, com a exclusão da ideia de valor inerente ou de seu papel como elemento 

limitante. Para Marx, o capital encontra seus limites apenas em seus próprios processos, sendo 

atribuído aos recursos ambientais um caráter de inesgotabilidade (AMAZONAS, 1994). 

Posteriormente, na chamada escola Neoclássica, o trabalho continuou a ser considerado, mas 

não possuiu o papel central como anteriormente e foi agregado de forma genérica a categoria de 

recurso escasso. Nessa categoria, que incluiu tanto o trabalho quanto a terra, os valores de bens e 

serviços foram determinados por sua utilidade nos processos produtivos (AMAZONAS, 1994). Essa 

abordagem econômica se tornou predominante e a natureza só voltou a ser considerada com maior 

relevância na década de 1960, quando a “questão ambiental” passou a tomar corpo no debate público, 

com o lançamento do livro Primavera Silenciosa, de Rachel L. Carson em 1962 (AMAZONAS, 1994; 

MATTOS et al., 2004; CAMARGO et al., 2018). O modelo de desenvolvimento adotado até então 

fora questionado e uma nova abordagem demandava a incorporação da natureza nos processos de 

tomada de decisão (BRUNDTLAND, 1987). Ainda na década de 1960, a escola Neoclássica 

incorporou parte da demanda do debate ambiental através da Economia de Recursos Naturais. A 

escola Neoclássica incorporou esse debate de forma parcial e insuficiente porque objetivou a 

utilização ótima dos recursos naturais, mas não produziu respostas suficientes para reduzir a 

degradação ambiental (MATTOS et al., 2004; CAMARGO et al., 2018). Na segunda metade dos anos 

1960, a Economia Ambiental surgiu como resposta às pressões sociais sobre o aumento da poluição 

(CAMARGO et al., 2018), entretanto sem sanar os problemas da escola Neoclássica e sem abordar a 

degradação ambiental no aspecto macroeconômico (MATTOS, et al. 2004). Ainda hoje, a Economia 
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Ambiental reproduz a lógica de valoração ligada a utilidade e não contempla restrições ambientais à 

atividade humana (CAVALCANTI, 2010). Quando consideradas, as restrições são vistas como 

superáveis pela capacidade de adaptação da sociedade e regulação “das leis do mercado” 

(BECKERMAN, 1995).  Nessa visão predominante e contemporânea, a economia é imaginada como 

um sistema isolado, com impactos ambientais considerados externos ao sistema econômico 

(CAVALCANTI, 2010). Isolada do sistema, a natureza é considerada infinita pelos Neoclássicos e, 

por essa razão, seus custos são considerados próximos de zero (DALY, 2004). Odum (1996) expõe, 

por meio de diagramas de energia, que nessa visão predominante da economia o dinheiro circula 

apenas onde há trabalho humano, sendo o trabalho da natureza isolado do sistema econômico (Figura 

2). 

Figura 2 – Interface entre sistema ambiental e sistema econômico 

 
Fluxos contínuos representam energia enquanto que os fluxos tracejados correspondem a circulação de dinheiro. 

Dinheiro circula em contra fluxo aos bens e serviços comercializados na interface entre sistema ambiental e 

econômico. 

Fonte: (ODUM, 1996) 

Uma segunda abordagem econômica contemporânea, a Economia Ecológica, surgiu também 

na década de 1960. Essa abordagem resultou do esforço de diferentes disciplinas para contemplar 

múltiplas escalas e relações, entre sistemas econômicos e ecológicos (COSTANZA, 1994), mas que 
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só se consolidou em 1988 (CAMARGO et al., 2018). A Economia Ecológica, se contrapõe a 

Economia Ambiental ao assumir que existem limites ao crescimento e a capacidade de suporte dos 

meios naturais, que podem não ser superados pela tecnologia (FERRAZ, 2003). Na Economia 

Ecológica, o sistema econômico está inserido no ecossistema global que o sustenta, diferentemente 

da visão Neoclássica de independência entre economia e ambiente. Nessa visão, a economia visa a 

manutenção dos sistemas ecológicos e o mercado pode ser considerado para esse fim, mas sua 

utilização para avaliação ambiental ainda é insuficiente (DALY & FARLEY, 2004).  

Assim como as duas abordagens, Economia Ambiental e Ecológica, as técnicas de valoração 

ambiental não são todas iguais (CAMARGO et al. 2018). Por essa razão, o próximo tópico explora 

algumas das metodologias utilizadas para a valoração de recursos ambientais. 

3.5 METODOLOGIAS DE VALORAÇÃO AMBIENTAL  

Contabilizar os custos ambientais é uma questão necessária para alcançar a equidade ambiental, 

uma vez que frequentemente os custos da degradação ambiental não são pagos pelos geradores e são 

distribuídos desigualmente na sociedade. Não é exagero afirmar que os custos afetam terceiros, em 

diferentes níveis, que são excluídos dos benefícios e não são compensados pelos custos absorvidos 

(SERÔA DA MOTTA, 1997). 

Para contabilizar os custos ambientais, diferentes atores da área ambiental utilizam as 

metodologias de valoração ambiental. As metodologias de valoração ambiental são entendidas como 

metodologias multidisciplinares que objetivam estimar o valor do ambiente, por meio da valoração 

de seus bens e serviços (MOTA, 2001). Essas metodologias de valoração de bens e serviços 

ambientais, são utilizadas para permitir a incorporação de benefícios e custos nos processos de 

tomadas de decisão (COSTANZA, 1994; COSTANZA et al., 1997). A escolha da metodologia é 

vinculada ao tipo de recurso ambiental, sua utilidade ou satisfação proporcionada, seja através dos 

benefícios provenientes de seu uso ou dos prejuízos provenientes de sua perda. A abordagem e o tipo 

de valor econômico definem a aplicação de métodos de valoração diretos ou indiretos, resultantes do 

uso ou não uso dos recursos ambientais (OLIVEIRA JÚNIOR, 2003). Os métodos são aplicados para 

determinação de valores que compõe o Valor Econômico Total – VET (CARSON et al., 2001; 

MOTA, 2001), que foram organizados e expandidos por Oliveira Júnior (2003) como exemplificados 

na Figura 3. 
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Nessa organização de recursos ambientais em valores, os valores dos recursos que podem ser 

valorados por mercados correspondem aos com Valor de Uso – VU e aqueles sem valor de mercado 

são organizados em Valor de Não-Uso – VNU. Um mesmo bem ou recurso pode conter tanto VU 

quanto VNU na sua composição (CARSON et al, 2001). Os VU são estimados por meio de diferentes 

métodos, desde aqueles que relacionam os recursos naturais a preços de mercadorias e mercados 

substitutos, até métodos que simulam mercados para obtenção de preços (MAIA, 2002).  

 

 

 

 

 

Figura 3 – Organização dos valores que compõe o Valor Econômico Total – VET 

 
Fonte: Adaptado de Oliveira Júnior (2003). 

Para determinação de VNUs de recursos outras três abordagens básicas são utilizadas sendo 

duas baseadas na observação do comportamento econômico e uma baseada em preferências 

econômicas declaradas (CARSON et al., 2001). Esta última abordagem é utilizada na ausência de um 

mercado, onde valores são estimados a partir da satisfação de existência do recurso ambiental 

(SERÔA DA MOTTA, 1997), baseada em aspectos morais, éticos e altruísticos (CAMARGO et al, 

2018). Para essa finalidade, o Método de Valoração Contingente – MVC é predominantemente 
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utilizado (CARSON et al., 2001), sendo fonte de dados para a icônica valoração dos serviços 

ecossistêmicos aplicada por COSTANZA et al. (1997) e considerado por alguns autores como a única 

alternativa para avaliação de benefícios ambientais de não uso (OBARA, 1999; MAIA, 2002). Por 

meio do MVC, um mercado hipotético é simulado após estudos, consultas, entrevistas e análises 

estatísticas das relações de uma população com um recurso ambiental (CARSON et al., 2001). Na 

aplicação do MVC as pessoas são questionadas sobre sua Disposição a Pagar – DAP pelo uso ou 

preservação de um recurso e/ou sua Disposição a Receber – DAR, para aceitar alterações do mesmo 

recurso (OBARA, 1999; MAIA, 2002; CHRISTIE et al. 2012). Somado a aplicação de questionários 

o MVC envolve um processo de análise social e econômica, tanto da amostragem quanto da área 

valorada, para acurar a valoração (CAMARGO et al. 2018). Apesar de utilizada em diversos trabalhos 

e processos judiciais, como método de estimativa de indenizações (MOTA, 2001; HAUSMAN, 

2012), o MVC está sujeito a limitações relacionadas ao não entendimento dos indivíduos/populações 

sobre o recurso ambiental (COSTANZA et al., 1997; KRAMER & MERCER, 1997; SERÔA DA 

MOTTA, 1997; CHRISTIE et al. 2012) e a situação socioeconômica dos entrevistados (MAIA, 2002). 

O problema central dessas abordagens é que o dinheiro pago por produtos e serviços ambientais não 

considera o trabalho realizado pela natureza e não pode ser utilizado para avaliar a riqueza real 

ambiental (ODUM, 1996; BROWN & ULGIATI, 1999; ODUM & ODUM, 2001; MATTOS, 2004) 

por resultar em valores subestimados (CAVALCANTI, 2010). Costanza et al. (1997) indicam essa 

limitação ao apontar que a “se realmente vivêssemos em um mundo ecologicamente sustentável, 

socialmente justo e onde todos tivessem conhecimento perfeito de sua conexão com os serviços 

ecossistêmicos, tanto os preços de mercado quanto as pesquisas de disposição a pagar produziriam 

resultados muito diferentes dos produzidos, e o valor dos serviços ecossistêmicos provavelmente 

aumentaria”. Odum (1996) reforça as limitações de valorações por mecanismos de mercado ao 

observar que os valores de mercado são inversos às contribuições reais (riqueza real) e, 

consequentemente, não correspondem aos parâmetros adequados para avaliação de contribuições ou 

impactos ambientais. Especificamente para os impactos ambientais, Gao et al. (2020) apontam o uso 

da contabilidade ambiental em emergia como uma ferramenta mais apropriada por avaliar as perdas 

da riqueza real de uma região, ao invés de seu valor de mercado. 

Num exemplo especifico de aplicação do MVC, no rompimento da barragem de Fundão, a 

valoração ambiental para estimativa de indenização individual dos/as atingidos/as foi determinada 

apenas pela DAP, uma vez que esta gerou valores mais baixos que a DAR e condizentes com a renda 
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da população atingida (CEDEPLAR & IPEAD, 2020). Críticas mais severas sobre os limites da MVC, 

se referem a sua utilização ser baseada em preferências de populações e desconsiderar os elementos 

estruturais e funcionais dos ecossistemas nas estimativas de valoração (ODUM, 1996; BROWN & 

ULGIATI, 1999). A Figura 4 apresenta dois diagramas que representam como os conceitos de valor 

tem origens diferentes nas diferentes abordagens. Na Figura 4a o diagrama representa o conceito de 

valor originado da percepção do receptor, ou Valor do Receptor, ou seja, a abordagem do MVC em 

que a percepção humana é utilizada para definir o valor. O diagrama da Figura 4b representa o 

conceito de valor do doador, onde o Valor em Emergia corresponde ao valor originado de todas as 

entradas necessárias para a produção do bem ou serviço (ODUM, 1996). 

Figura 4 – Diagramas de representação de (a) Valor do Receptor e (b) Valor em Emergia 

 
Fonte: Adaptado de Odum (1996) 

As incertezas e limitações relacionadas aos métodos de valoração, seja para os bens e serviços 

com VU ou com VNU, levam a consideração de outra metodologia para a valoração de perdas e danos 

ambientais. Com o objetivo de contornar essas limitações exploraremos no próximo tópico a 

metodologia de contabilidade ambiental em emergia (ODUM, 1996). 

3.6 A CONTABILIDADE AMBIENTAL EM EMERGIA 

A contabilidade ambiental em emergia foi desenvolvida entre as décadas de 1960 e 1990, como 

ferramenta de avaliação de qualidade ambiental para tomada de decisões (ODUM, 1996; BROWN & 
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ULGIATI, 1997). Essa ferramenta utiliza o conceito de Emergia, definida como a medida da energia 

previamente disponível que foi utilizada, direta ou indiretamente, para produzir um bem ou serviço 

(ODUM, 1996; BROWN & ULGIATI, 1997; BROWN & ULGIATI, 1999; ORTEGA, 2002). 

Diferentemente da teoria econômica tradicional, que estima o valor conforme sua utilidade e/ou 

disposição a pagar, a utilização da emergia implica em valores baseados na quantidade de energia 

renovável e não renovável, incorporada em um bem ou serviço (ODUM, 1972; BROWN et al., 1993). 

A avaliação é baseada na Termodinâmica, na Teoria de Sistemas e na Ecologia de Sistemas (BROWN 

& ULGIATI, 1999; ORTEGA, 2002) e está centrada no “Princípio de Máximo Empower” (Maximum 

Empower Principle, no original) que determina que os sistemas que se auto organizam para aumentar 

o fluxo de emergia são aqueles que prevalecem na natureza e na economia (ODUM, 1996; BROWN 

& ULGIATI, 1999, ODUM & ODUM, 2001). Com base nesse princípio, assume-se que prevalecem 

os sistemas que se auto organizam e utilizam a emergia em ações de reforço dentro do próprio sistema 

(BROWN & ULGIATI, 1999). Esse princípio é uma nova leitura do princípio de Máxima Potência, 

de Alfred Lotka, e pode ser assumido como a Quarta Lei da Energia (ODUM, 1996; ODUM & 

ODUM, 2001; ORTEGA, 2002). 

Na contabilidade ambiental em emergia, a energia necessária para disponibilizar diferentes 

bens, serviços e processos, é determinada numa mesma base de energia solar, expressa em “emjoule 

solar” (abreviado para sej) (ODUM, 1996; BROWN & ULGIATI, 1997; BROWN & ULGIATI, 

1999). Ao expressar valores numa mesma base, a contabilidade ambiental em emergia integra valores 

ecológicos e econômicos, independentemente da percepção ou preferência humana sobre eles 

(ODUM, 1996; ODUM & ODUM, 2001).  

Nessa abordagem, todos recursos utilizados para geração do produto/processo são rastreados, 

identificados e expressados em quantidade de energia solar. Ao rastrear todos os recursos envolvidos 

no processo se obtém uma razão, da emergia de entrada no sistema pela energia de saída, denominada 

“transformidade solar” (Tr) (ODUM, 1996; BROWN & ULGIATI, 1997). A transformidade solar 

(Tr) é um índice que expressa a concentração de emergia solar através de níveis e processos, e pode 

ser utilizada para avaliar sua qualidade (ODUM, 1996; BROWN & ULGIATI, 1997) como um fator 

de escala de energia para as hierarquias do universo (ODUM, 1988). Nessa escala, a geobiosfera é 

representada numa estrutura hierárquica auto organizada em que os sistemas são dispostos numa 

escala em ordem crescente, da esquerda para a direita, conforme os valores de território de suporte, 

tempo de reposição (T.t) e transformidade (Tr), como representado pela Figura 5. 
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Figura 5 – Organização hierárquica da qualidade de energia da geobiosfera 

 
Fonte: (GIANNETTI et al., 2019b). 

Nessa estrutura auto organizada, Liu et al. (2021) identificaram evidências de que os processos 

de transformação geram potenciais de trabalho de qualidade diferente ao longo da hierarquia. Os 

autores apontaram ainda que a escala não determina um tipo de energia inerentemente melhor do que 

outro, mas que o melhor nível de hierarquia é aquele cujo perfil de complexidade corresponde às 

atividades/processos/bens/serviços pretendidos. Dessa forma a Tr pode tanto ser utilizada para 

identificar o processo na hierarquia quanto para se calcular sua emergia total. 

Tendo em mãos o inventário de recursos materiais e de energia que sustentam o sistema 

(‘inputs’ do processo produtivo, rastreados e identificados pelo analista na interpretação do sistema 

avaliado) e conhecendo a Tr de cada recurso inventariado (input), a emergia total de um produto pode 

ser expressa como: Emergia = ‘input’ × transformidade. 

A emergia solar é geralmente medida em joules de emergia solar (sej), enquanto a 

transformidade solar é expressa como joules de emergia solar por joule de produto (sej / J). (ODUM, 

1996; BROWN & ULGIATI, 1997; BROWN & ULGIATI, 1999). 

A partir da contabilidade ambiental em emergia e dos valores de emergia e transformidade, 

podem ser obtidos diversos índices de desempenho (BROWN & ULGIATI, 1999). Almeida et al. 

(2013) apontam que a contabilidade ambiental em emergia possui os seguintes atributos desejáveis: 

(i) uma sólida base científica que pode determinar o impacto real de uso de recursos; (ii) utiliza uma 

mesma unidade para contabilizar o suporte direto e indireto de sistemas, ou seja, evita etapas de 

seleção, classificação e normalização de variáveis distintas (iii)  pode fornecer transparência na 

avaliação de sistemas por meio de fatores de ponderação, evitando julgamentos de valor; (iv) pode 
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contabilizar direta ou indiretamente a informação e serviços ecossistêmicos bem como suas 

contribuições para o sistema estudado. Uma diversidade de aplicações e estudos foram desenvolvidos 

com a contabilidade ambiental em emergia sendo listados alguns exemplos: (i) indicadores em 

sustentabilidade (GIANNETTI et al. 2006; GIANNETTI et al. 2018; GIANNETTI et al. 2019a);  (ii) 

políticas públicas e sustentabilidade (ODUM, 1971; BROWN et al. 1991; BROWN et al., 1995; 

ODUM & ODUM, 2001; ORTEGA, 2004; AGOSTINHO et al., 2010; ALMEIDA et al., 2015); (iii) 

sustentabilidade em agroecossistemas (COMAR, 1998; AGOSTINHO, 2005; AGOSTINHO et al., 

2008; TAKAHASHI & ORTEGA, 2010; GIANNETTI et al. 2011; AGOSTINHO & ORTEGA, 

2012); (iv) impacto ambiental (ODUM, 1972; BROWN et al. 1993; CRISTIANO & GONELLA, 

2019); (vi) valoração de serviços ecossistêmicos (BROWN et al. 2010; CAMPBELL & TILLEY, 

2014; CAMPBELL, 2018; LEE & BROWN, 2021); (vii) edificações e ambiente urbano (ODUM et 

al., 1995; HAUKOOS, 1995; BURANAKARN, 1998; SVEGNANI et al., 2018; LEE & BRAHAN, 

2020). 

A metodologia de contabilidade ambiental em emergia pode ser empregada na avaliação de 

impactos ambientais, de modo a evidenciar relações de causa e efeito e quantificar a variação de 

emergia em cenários com e sem as alterações ambientais (ODUM, 1972; BROWN, 2005). No 

presente estudo, a contabilidade ambiental em emergia foi utilizada como ferramenta para 

quantificação dos impactos ambientais do rompimento da barragem de Fundão, cuja aplicação é 

descrita na sessão de métodos. 

4 MÉTODOS 

Nesta sessão são apresentados os procedimentos que compõe o método desse trabalho, 

resumidos e ilustrados nos cinco itens enumerados na Figura 6. Nos próximos itens cada um dos 

procedimentos é apresentado e detalhado.  
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Figura 6 – Resumo dos procedimentos propostos para o trabalho 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A região de estudo está localizada na bacia hidrográfica do rio Doce, e corresponde à Área de 

Passagem e Deposição da Lama – APDL, calculada em 28.082,34 ha (INSTITUTOS LACTEC, 

2020a). O território considerado para esse trabalho é ilustrado na Figura 7, com a localização e 

delimitação da bacia do rio Doce e os 40 municípios na APDL. 

A bacia do rio Doce compreende uma área de drenagem de 86.715km², com 86% dessa área 

localizada no Estado de Minas Gerais e 14% no Estado do Espírito Santo, onde o rio Doce encontra 

o Oceano Atlântico (ANA, 2016; CBH–DOCE, 2016). Na porção localizada em Minas Gerais, a 

bacia do rio Doce é subdividida em seis Unidades de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos 

–UPGRHs: rio Piranga (DO1), rio Piracicaba (DO2), rio Santo Antônio (DO3), rio Suaçuí́ (DO4), rio 

Caratinga (DO5) e rio Manhuaçu (DO6) (CBH–DOCE, 2016). Na porção localizada no Espírito 

Santo, a bacia não possui subdivisões administrativas, mas sim os Comitês de Bacias Hidrográficas 

– CBHs dos rios Guandu, Santa Joana, Santa Maria do Doce, Pontões e Lagoas do rio Doce, Barra 

Seca e Foz Do Rio Doce (CBH–DOCE, 2016). 
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Figura 7 – Localização da área de estudo – Bacia do Rio Doce 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

  



38 

 

  

 

O rio Doce recebe esse nome no encontro dos rios Piranga e do Carmo, entre as cidades de 

Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado no Estado de Minas Gerais (ANA, 2016). As 

nascentes, que dão origem ao rio Doce, estão localizadas nas serras da Mantiqueira e do Espinhaço, 

com altitudes superiores a 1.100 metros, no Estado de Minas Gerais (ANA, 2016; CBH–DOCE, 

2016). Das nascentes à foz, o rio Doce percorre cerca de 880km até encontrar o Oceano Atlântico, 

em Regência, no Estado do Espírito Santo (ANA, 2016; CBH–DOCE, 2016). Possui como principais 

afluentes pela margem esquerda os rios: do Carmo, Piracicaba, Santo Antônio, Corrente Grande, 

Suaçuí́ Grande, São José e Pancas (ANA, 2016). Pela margem direita seus principais afluentes são: 

rio Casca, Matipó́, Caratinga/Cuieté, Manhuaçu, Guandu Santa Joana e Santa Maria do rio Doce 

(ANA, 2016).  

A bacia está inserida em dois Biomas, com 98% de seu território em bioma Mata Atlântica e 

2% no bioma Cerrado (ANA 2016; CBH-DOCE, 2016). Quanto as características pedológicas, são 

identificadas 15 classes de solos em toda a bacia, sendo a maior parte coberta pelas classes Latossolo 

Vermelho-Amarelo (50%), Argissolo Vermelho (14%) e Latossolo Vermelho (13%) (INSTITUTOS 

LACTEC, 2019). A bacia é caracterizada ainda pelo relevo acidentado, forte ondulado a montanhoso, 

com regime pluviométrico marcado por dois períodos distintos: um chuvoso, de outubro a março com 

valores médios de precipitação que variam de 800 a 1.300 mm; e um período seco, de abril a setembro, 

com valores médios de precipitação que variam de 150 a 250 mm (ANA, 2016). 

Ainda segundo ANA (2016) as características do relevo da bacia do rio Doce deram origem a 

ocupações urbanas concentradas junto aos talvegues dos cursos de água, com consequente ocupação 

de áreas suscetíveis a inundações. As precipitações de verão, provocadas pelo deslocamento de 

frentes frias, abastecem cursos d’água por vários dias contínuos e provocam enchentes e inundações, 

tornando suas áreas urbanas especialmente suscetíveis a esses eventos (ANA, 2016).  

Além das inundações, a bacia do rio Doce é marcada por desmatamento e o mau uso e ocupação 

dos solos, com um intenso processo de erosão (ANA, 2016). Pastagens degradadas também 

contribuem para a erosão e assoreamento da bacia (INSTITUTOS LACTEC, 2019). Outros prejuízos 

do uso e ocupação do solo estão relacionados ao assoreamento dos cursos d’água; ao uso 

indiscriminado de agrotóxicos; à falta de sistemas de tratamento de esgotos; aos despejos de 

mineração; e de outras atividades industriais da região (INSTITUTOS LACTEC, 2019).  

Quanto aos aspectos econômicos, a atividade é diversificada na bacia (CBH–DOCE, 2016). 

Como atividades agrícolas são praticadas culturas tradicionais, cultivo de café e cana de açúcar, 
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utilizada ainda na agroindústria de açúcar e álcool; na criação animal são expressivos o de gado 

leiteiro, gado de corte, criação de suínos, e outros (CBH–DOCE, 2016). Quanto à atividade industrial 

na bacia, é destacam-se o complexo siderúrgico, as indústrias de celulose e de laticínios (CBH–2016). 

Na geração de energia, operam 10 usinas hidrelétricas – UHEs na bacia do rio Doce, sendo 4 delas 

localizadas no próprio rio Doce (UHE Risoleta Neves, UHE Baguari, UHE Aimorés e UHE 

Mascarenhas) e as 6 demais em seus afluentes (ANA, 2016, INSTITUTOS LACTEC, 2020a).  

No aspecto populacional a bacia do rio Doce possui cerca de 3,5 milhões de habitantes, 

distribuídos em 228 municípios, com 200 munícipios em Minas Gerais e 28 municípios no Espírito 

Santo (CBH-DOCE, 2016). 

4.2 IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS ESTOQUES SUPRIMIDOS 

4.2.1 LEVANTAMENTO DE IMPACTOS AMBIENTAIS NEGATIVOS, PERDAS E 
DANOS 

Os estoques suprimidos na área de estudo foram analisados por meio da metodologia de 

contabilidade ambiental em emergia (ODUM, 1996) com dados secundários de artigos e, 

principalmente, de relatórios de levantamento de impactos ambientais, perdas e danos, produzidos no 

âmbito das ações de reparação. Os seguintes relatórios compõe a base de dados para esse 

levantamento: SEDRU (2016), que apresentou um primeiro levantamento de perdas econômicas dos 

municípios atingidos; Ramboll (2017; 2019), que avaliou as ações de reparação socioeconômicas na 

bacia do Rio Doce, com especial atenção aos reassentamentos e moradias provisórias das 

comunidades em reassentamento involuntário; Alteto (2018), que descreveu danos às edificações na 

área urbana de Barra Longa–MG; Ambios (2019), que avaliou a presença e o risco de exposição à 

elementos tóxicos nas áreas com deposição de lama e rejeitos; e Institutos Lactec (2018b; 2019; 

2020a; 2020b), que levantaram os usos e ocupações do solo atingidos pela passagem e deposição da 

lama de rejeitos em APDL por toda a extensão da bacia do Rio Doce. Desses documentos foram 

extraídos três tipos de dados referentes à supressão de estoques no sistema avaliado, chamados 

respectivamente (I) estoques na APDL, (II) perturbação social e (III) paisagem, conforme ilustra a 

Figura 8, onde a soma de (I), (II) e (III) representa a totalidade dos estoques suprimidos pela passagem 

e deposição de rejeitos. 
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Figura 8 – Categorias de impactos ambientais negativos, perdas e danos alocados em hierarquia de energia 

 

Fonte: adaptado de Giannetti et al. (2019b). 

As categorias de estoques suprimidos foram assim definidas de acordo com o tipo de dado 

extraído das fontes consultadas. Para (I) estoques na APDL, os dados extraídos correspondem a 

informações quantitativas, de área de diferentes categorias de uso e ocupação do solo 

danificados/destruídos, bem como estruturas de energia e supressão de biomassa (animal e vegetal). 

Esses dados estão dispostos na Tabela 3 e foram utilizados na identificação e quantificação dos 

estoques suprimidos localizados no ambiente e em processos econômicos, como ilustra a Figura 8. 
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Tabela 3 – Impactos ambientais negativos, perdas e danos identificados na APDL 

Impacto ambiental negativo, 

perdas e danos 
Indicadores Valor 

(%) da APDL 

terrestre total 

APDL – Afloramento rochoso área com deposição de lama e rejeito 17,38 ha 0,51 0,06 

APDL – Agricultura  área com deposição de lama e rejeito 129,79 ha 3,83 0,46 

APDL – Área construída área com deposição de lama e rejeito 5,11 ha 0,15 0,02 

APDL – Área urbanizada área com deposição de lama e rejeito 35,11 ha 1,04 0,13 

APDL – Banco de areia área com deposição de lama e rejeito 353,55 ha 10,44 1,26 

APDL – Corpos d’água área com deposição de lama e rejeito 

mortandade de peixes 

24.697,11ha 

10.898,88kg 

n/a 87,95 

 perda de vida útil de UHE 25 anos   

APDL – Ilha área com deposição de lama e rejeito 181,31 ha 5,36 0,65 

APDL – Mineração área com deposição de lama e rejeito 9,51 ha 0,28 0,03 

APDL – Pastagem área com deposição de lama e rejeito 911,82 ha  26,94 3,25 

APDL – Silvicultura área com deposição de lama e rejeito 32,04 ha 0,95 0,11 

APDL – Solo exposto área com deposição de lama e rejeito 13,37 ha 0,39 0,05 

APDL – Vegetação nativa área com deposição de lama e rejeito 1.696,24 ha 50,11 6,04 

Pluma de rejeitos (costa) área de pluma intensa de rejeitos 185.000 ha   

 área de pluma branda de rejeitos 632.000 ha   

Não foram considerados os valores de áreas suprimidas por obras emergenciais e reassentamento. 

Fonte: (INSTITUTOS LACTEC, 2020a). 

Quanto aos estoques suprimidos em (II) perturbação social, não foram identificados dados com 

informações quantitativas que permitissem a definição precisa de um estoque suprimido dentro do 

sistema. Os dados analisados se referem a perdas e danos em saúde e em elementos socioculturais 

identificados na população atingida, descritos de forma qualitativa como apresentados na Tabela 4. 

Ainda que os dados listados não se refiram a valores quantitativos, as informações foram utilizadas 

para identificação dos estoques suprimidos nessa categoria e para escolha metodológica de sua 

quantificação. 
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Tabela 4 – Perdas e danos de saúde e de elementos socioculturais 

Perdas e danos Fonte 

Perda da autonomia da população atingida sobre manutenção 

de seus modos de vida; 

ZHOURI et al., 2016 

ALEIXO & BASTOS, 2018 

SENNA & CARNEIRO, 2019 

Alteração da rede de relações comunitárias 

CÁRITAS, 2017 

SENNA & CARNEIRO, 2019 

GEPSA & AEDAS, 2020 

INSTITUTOS LACTEC, 2020a 

Danos à saúde mental da população atingida NEVES et al., 2018 

Enfermidades relacionadas à exposição ao rejeito VORMITTAG et al., 2018 

Custos na saúde pública para tratamentos de depressão LINS et al., 2019 

Sofrimento social 

INSTITUTOS LACTEC, 2020a 
Alteração de práticas culturais 

Alteração de espaços de referência e memória 

Alteração de espaços relacionados às práticas culturais 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Finalmente, para os estoques suprimidos em (III) paisagem, novamente não foram identificados 

dados com informações quantitativas que permitissem a definição precisa de um estoque suprimido 

dentro do sistema. Os dados analisados se referem a impactos ambientais negativos, perdas e danos, 

descritos de forma qualitativa, caracterizados em gravidade e refersibilidade, como apresentados na 

Tabela 5. Assim como para o caso anterior, os dados e informações listados foram utilizadas para 

identificação dos estoques suprimidos nessa categoria e para escolha metodológica de sua 

quantificação. 

Tabela 5 – Danos aos elementos da paisagem descritos em gravidade e grau de reversibilidade. 

Impactos ambientais negativos, perdas e danos Gravidade Reversibilidade 

Danos em feições subterrâneas Grave Irreversível 

Alteração da composição do solo Gravíssimo Irreversível 

Aumento da densidade do solo Grave Parcialmente reversível 

Aumento dos processos erosivos Pouco grave Irreversível 

Alteração da capacidade suporte e deformabilidade do solo Pouco grave Irreversível 

Alteração da estabilidade de encostas Pouco grave Irreversível 

Contaminação do solo por EPTs Pouco grave Irreversível 
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Formação de “tecnosolo” Pouco grave Irreversível 

Alteração na área de drenagem dos cursos d’água Pouco grave Irreversível 

Alteração na configuração da rede de drenagem dos cursos d’água Gravíssimo Irreversível 

Soterramento de cavas e açudes  Gravíssimo Irreversível 

Aumento das concentrações de sólidos na água (continente) Gravíssimo Parcialmente reversível 

Aumento das concentrações de EPTs na água (continente) Gravíssimo Parcialmente reversível 

Alteração da dinâmica do transporte de sedimentos ao longo do rio 

Doce 
Grave Parcialmente reversível 

Assoreamento do canal do rio Grave Parcialmente reversível 

Alteração na composição granulométrica do sedimento Grave Parcialmente reversível 

Alteração da concentração de EPTs nos sedimentos (continente) Gravíssimo Parcialmente reversível 

Aumento das concentrações de sólidos na água (costa) Gravíssimo Parcialmente reversível 

Aumento da concentração de EPTs na água (costa) Gravíssimo Parcialmente reversível 

Incremento na deposição de sedimentos (costa) Gravíssimo Irreversível 

Alteração das características granulométricas do sedimento 

superficial (costa) 
Grave Parcialmente reversível 

Alteração da concentração de EPTs nos sedimentos (costa) Gravíssimo Parcialmente reversível 

Fonte: (INSTITUTOS LACTEC, 2020a) 

A partir da listagem de dados da Tabela 3,  

 

 

 

Tabela 4 e  

Tabela 5 foram identificados os estoques suprimidos nos procedimentos da contabilidade 

ambiental em emergia. Os procedimentos para a contabilidade ambiental em emergia (ODUM, 1996; 

ORTEGA, 2002) foram realizados por meio das seguintes etapas: (a) construção de diagrama de 

sistemas; (b) construção de tabela de contabilidade ambiental em emergia, com base no diagrama de 

sistemas; (c) identificação, no diagrama do sistema, dos estoques atingidos pela passagem e deposição 

de rejeitos e (d) cálculo da perda de emergia pela supressão dos estoques do sistema. 

4.2.2 DIAGRAMA DE SISTEMAS 
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Na contabilidade ambiental em emergia, o primeiro passo para compreender, avaliar e simular 

processos, é a construção de diagrama do sistema de interesse (ODUM, 1996). A construção do 

diagrama consiste na execução dos seguintes procedimentos:  

(1) definir os limites do sistema analisado; 

(2) listar as fontes importantes (causas, fatores externos e funções forçantes). Fontes 

importantes são aquelas que se suspeita corresponderem a pelo menos 5% da função 

total do sistema; 

(3) listar os principais componentes e unidades do sistema, na escala definida; 

(4) listar os processos (fluxos, relações e interações) do sistema; 

(5) desenhar o diagrama, a começar pelas fontes externas arranjadas de fora dos limites do 

sistema (moldura retangular). Desenhar símbolos para os componentes, conecta-los e 

organiza-los em ordem de transformidade (Tr), da esquerda para direita. 

Uma diagramação inicial pode ser detalhada, com todos os elementos num inventário, ou 

simplificada, com a agregação dos elementos. O nível de detalhamento não deve suprimir os fluxos 

de emergia, essenciais para a contabilidade ambiental em emergia (ODUM, 1996). Os diagramas de 

sistema, consolidados em 1965 para contabilidade ambiental em emergia, utilizam símbolos que 

identificam relações e funções nos sistemas (ORTEGA, 2002; AGOSTINHO, 2005). A Figura 9 

apresenta os símbolos utilizados para elaboração de diagramas de sistemas. 

Figura 9 – Símbolos utilizados na linguagem de sistemas de energia 

Símbolo Significado 

 
Fluxo de energia: caminho cujos fluxos são proporcionais à 

quantidade de energia da origem 

 

 Fonte: recurso externo que fornece energia ao sistema 

 Estoque: compartimento de armazenamento de energia interno ao 

sistema. Armazena o saldo de entradas e saídas (balanço 

energético). 
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 Dissipador de energia: dispersão da energia potencial degradada. 

Todos os processos de interação entre fluxos e armazenamento 

dispersam energia. 

 Interação: interação de dois ou mais fluxos, acoplados para 

produzir uma saída proporcional à função de ambos. 

 Consumidor: unidade que transforma a qualidade da energia, a 

armazena e retro-alimenta a etapa anterior, para melhorar o fluxo 

de energia. 

 
Interruptor: indica uma ou mais mudanças num fluxo. 

 
Produtor: unidade que coleta e transforma energia de baixa 

qualidade em energia de maior qualidade. 

 Caixa: símbolo diverso, utilizado na representação dos limites do 

sistema avaliado e que pode ser utilizado para representar uma 

unidade dentro de um sistema maior. 

 Transação: unidade que indica a venda de bens e serviços, 

representados pela linha sólida, em troca de pagamento por 

dinheiro, representado pela linha tracejada. O preço é representado 

na figura como fonte de energia externa. 

Fonte: Adaptado de Odum (1996). 

Para representar a bacia hidrográfica do rio Doce, foram seguidas as etapas de construção de 

diagramas de sistemas (ODUM, 1996) e elaborado o diagrama apresentado na Figura 10. As 

principais fontes (círculos) são representadas do lado de fora das fronteiras do diagrama, as linhas 

correspondem aos fluxos de energia e três subsistemas compõe os principais elementos dentro da 

bacia: a) Capital Natural, b) Produção agrossivipastoril e c) Áreas urbanas. Esses três principais 

subsistemas interagem e se manifestam nos diferentes impactaos negativos, perdas e danos listados 

nas tabelas Tabela 3, Tabela 4 e Tabela 5, apresentadas no tópico anterior. Na bacia e nos subsistemas, 

os estoques (tanques) correspondem aos recursos acumulados numa janela temporal (meses ou anos) 

preço 
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superior ao tempo da passagem e deposição da lama de rejeitos. Em todas as interações e estoques 

ocorre a perda de energia – 2a Lei da Termodinâmica – que flui até o dissipador de energia. 

Figura 10 – Diagrama de sistemas da APDL na bacia do rio Doce 

 
Em destaque (cinza) foram sinalizados os estoques suprimidos ou parcialmente suprimidos identificados no 

sistema e avaliados nesse trabalho. 

Fonte: elaborado pelo autor, adaptado de Agostinho (2010). 

4.2.3 TABELA DE CONTABILIDADE AMBIENTAL EM EMERGIA  

Com o sistema representado num diagrama é possível converter os elementos representados 

numa tabela de contabilidade ambiental em emergia. As linhas da tabela representam “caminhos” de 

entrada no sistema e permitem a avaliação dos fluxos (AGOSTINHO, 2005). A Figura 11 apresenta 

um exemplo da estrutura de tabela de contabilidade ambiental em emergia. 
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Figura 11 – Estrutura de tabela de contabilidade ambiental em emergia 

Nota 

(1) 

Contribuições 

(2) 

Valor 

(3) 

Unidades 

(4) 

Transformidade 

(5) 

Fluxo de Emergia 

(6) 

R: Recursos naturais renováveis 

 

N: Recursos naturais não-renováveis 

 

M: Materiais da economia 

 

S: Serviços da economia 

 

Fonte: adaptado de Agostinho (2005). 

Na tabela de contabilidade ambiental em emergia as colunas são organizadas da seguinte forma: 

(1) apresenta numeração da listagem de itens avaliados e respectiva nota, para referenciar os 

detalhes dos cálculos, de cada linha; 

(2) descreve os nomes dos itens/insumos do sistema; 

(3) expressa o valor numérico da quantidade de cada fluxo; 

(4) contêm as unidades dos valores expressos na coluna (3); 

(5) expressa o valor de transformidade (Tr) ou valor de emergia por unidade (sej/kg, sej/J ou 

sej/US$) respectivos aos fluxos da coluna (3) e unidades da coluna (4); 

(6) contém o fluxo de emergia total, obtido pela multiplicação de valores da coluna (3) por 

valores da coluna (5). 

As divisões horizontais são utilizadas para identificar o tipo de recurso utilizado na avaliação. 

Os fluxos de recursos naturais são dispostos primeiro, organizados em recursos naturais renováveis 

– R e recursos naturais não-renováveis – N. O conjunto desses recursos é representado por (I), que 

corresponde aos recursos naturais. Na sequência são dispostos os recursos materiais da economia (M) 

e de serviços da economia – S, cujo conjunto é representando por – F, que corresponde aos recursos 

da economia. O total de emergia utilizado pelo sistema – Y corresponde a soma de I com F. Os fluxos 

– representados por I (R+N), F (M+S) e Y (I+F) – podem ser sintetizados para representar as 
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interações entre ambiente e economia, por meio de indicadores de emergia. Esses fluxos estão 

resumidos na Figura 12. 

Figura 12 – Fluxos de emergia agregados. 

 
Fonte: (AGOSTINHO, 2005). 

Exemplos de fluxos de emergia são: energia renovável – R, fornecidos pelo Sol, chuvas e vento; 

energia não-renovável – N, referente a combustíveis, solo, minerais ou recursos florestais utilizados 

em ritmo maior que sua produção; energia de recursos materiais da economia – M, que são matérias-

primas deslocadas pela economia; energia de serviços da economia – S que correspondem ao trabalho 

indireto realizado por pessoas e agregado nos recursos comprados – M. 

4.2.4 ÍNDICES DE EMERGIA E QUANTIFICAÇÃO DE ESTOQUES 
SUPRIMIDOS 

Três fontes primárias interagem para impulsionar os processos dentro da geobiosfera, a energia 

do sol, das marés e o calor crustral (ODUM, 1996). Cada uma dessas fontes é expressa em equivalente 

solar para que todas as outras formas de energia possam ser calculadas a partir dessa linha de base 

(ODUM, 1996; BROWN & ULGIATI, 2004). A linha de base ou GEB, do inglês “Geobiosphere 

Emergy Baseline”, é determinada para escala espacial de 100 km acima a 100 km abaixo da superfície 

da Terra numa escala temporal de um ano (BROWN et al. 2016). Segundo Brown et al. (2016) a linha 

de base GEB2016, valor mais atual e adotado nesse trabalho, corresponde a 12,00.1024 sej.ano-1. 
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Os índices de emergia são calculados a partir dos fluxos da tabela de contabilidade ambiental 

em emergia e são utilizados para avaliação do sistema (ODUM, 1996; BROWN & ULGIATI, 1997; 

ORTEGA, 2002). Dentre outros, os índices utilizados neste trabalho são listados a seguir: 

(a) Transformidade (Tr - transformity) em UEV (Unit Emergy Value): a transformidade – 

Tr é um índice de emergia que avalia a eficiência do sistema, processo ou produto, uma vez que 

corresponde ao resultado da divisão da emergia total utilizada pela energia integrada. A Tr, 

corresponde a emergia solar necessária para gerar um joule de serviço ou produto. Sua unidade é o 

emjoule solar por Joule (sej/J) e é obtida pela emergia total investida – Y dividida pela energia 

produzida pelo sistema – Ep (ODUM, 1996): Tr = Y/Ep. 

A transformidade também indica a posição do sistema, produto ou serviço na escala hierárquica 

de energia na biosfera, onde valores maiores de transformidade indicam que mais energia agregada 

foi necessária para sua a geração (ODUM, 1996). No presente trabalho, os valores de Tr utilizados 

foram obtidos em trabalhos anteriores e expressos em Valor Unitário de Emergia – UEV, do inglês: 

Unit Emergy Value). Por definição, o valor de UEV da energia do Sol que incide sobre a Terra é de 

1 sej/J, enquanto que as demais transformidades são calculadas por sua equivalência solar a partir do 

GEB2016. Os valores de UEV adotados nesse trabalho foram organizados na Tabela 6 e, para aqueles 

itens com mais de um valor de UEV, foi adotado o valor que melhor corresponde ao sistema avaliado. 

Oportuno salientar que essa escolha pode ser feita de acordo com a avaliação do analista ou por meio 

de uma análise de incerteza. No presente trabalho, a análise de incerteza não foi considerada essencial, 

visto que um dos objetivos do trabalho é discutir os valores encontrados em sua ordem de grandeza, 

e não a definição de um valor mais acurado ao sistema. A UEV que melhor corresponde ao sistema 

foi definida pela discricionariedade do autor deste trabalho, de acordo com a similaridade dos 

sistemas fonte das UEVs disponíveis com o sistema avaliado. 

Tabela 6 – Valores Unitários de Emergia – UEVs consultados neste trabalho 

Item un. 

UEV ref. 

(sej. un-1) 

UEV GEB2016 

(sej. un-1) Referência Obs. 

mín. / máx. mín. / máx. 

Sol J 1,00 1,00 ODUM, 1996 def. 

Marés J 3,09.1004 3,09.1004 BROWN & ULGIATI, 2016 a 

Vento J 8,00.1002 8,00.1002 BROWN & ULGIATI, 2016 a 

Ondas (na costa) J 4,20.1003 4,20.1003 BROWN & ULGIATI, 2016 a 
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Chuva terr. (pot. químico) J 7,00.1003 7,00.1003 BROWN & ULGIATI, 2016 a 

Chuva mar (pot. químico) J 4,90.1003 4,90.1003 BROWN & ULGIATI, 2016 a 

Perda de solo J 7,40.1004 9,39.1004 ODUM, 1996 b 

Combustível (diesel) J 1,81.1005 1,44.1005 BRONW et al., 2011 d 

Aço (maquinário agrícola) kg 1,13.1013 8,56.1012 BRONW & ULGIATI, 2004 c 

Calcário kg 1,00.1012 7,57.1011 BRANDT-WILLIAMS 2002 c 

Superfosfato simples kg 3,32.1012 2,52.1012 BRANDT-WILLIAMS 2002 c 

Sulfato de zinco kg 7,20.1013 5,47.1013 COHEN et al., 2007 c 

Sulfato de amônio kg 3,80.1011 2,89.1011 CUADRA & RYDBERG, 2000 c 

Nitrato de amônio kg 3,80.1011 2,89.1011 CUADRA & RYDBERG, 2000 c 

Ácido bórico kg 3,80.1011 2,89.1011 CUADRA & RYDBERG, 2000 c 

Manganês kg 3,50.1014 2,66.1014 COHEN et al., 2007 c 

Nitrogênio kg 
6,38.1012 4,83.1012 BRONW & ULGIATI, 2004 c 

4,19.1012 5,32.1012 ODUM, 1996 b 

Fósforo kg 
4,60.1011 5,94.1011 ODUM, 1996 b 

6,55.1012 4,96.1012 BRONW & ULGIATI, 2004 c 

Potássio kg 9,50.1011 1,21.1012 ODUM, 1996 b 

Controle de pragas kg 2,49.1013 1,88.1013 BRONW & ULGIATI, 2004 c 

Mão-de-obra J 4,30.1006 3,26.1006 GIANNETTI et al., 2011 c 

Serviços US$ 4,24.1012 3,21.1012 GIANNETTI et al., 2015 c 

Muda de eucalipto un. 1,60.1011 1,21.1011 ROMANELLI et al., 2008 c 

Rios (potencial químico) J 2,13.1004 2,13.1004 BROWN & ULGIATI, 2016 a 

Rios (geopotencial) J 1,28.1004 1,28.1004 BROWN & ULGIATI, 2016 a 

Poste de luz un. 7,24.1015 7,24.1015 LEE & BRAHAN, 2020 a 

Bloco de concreto kg 1,17.1012 1,48.1012 HAUKOOS, 1995 b 

Bloco de concreto 

(serviços) 
kg 1,35.1012 1,72.1012 HAUKOOS, 1995 b 

Área construída 

m2 1,29.1014 1,64.1014 ODUM et al., 1995 b 

m2 3,04.1014 3,86.1014 ODUM, et al., 1995 b 

m2 1,19.1015 1,51.1015 BURANAKARN, 1998 b 

m2 1,82.1015 2,31.1015 BURANAKARN, 1998 b 

m2 4,86.1015 3,69.1015 SEVEGNANI et al., 2018 c 

Mineração ha 2,54.1019 3,22.1019 adaptado de HUANG et al., 2001 b 

Fitoplâncton J 1,10.1004 1,39.1004 BROWN et al., 1993 b 

Zooplâncton J 1,00.1005 1,27.1005 BROWN et al., 1993 b 
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Peixes J 1,60.1006 2,03.1006 BROWN et al., 1993 b 

Residual de intemperismo g 1,09.1009 1,38.1009 ODUM, 1996 b 

Sedimento (continental) g 1,88.1009 2,39.1009 ODUM, 1996 b 

Sedimentação (rios) g 1,71.1009 2,1709 HUANG & CHEN, 2005 b 

Perturbação/ruptura social pop.ano-1 1,90.1017 2,4117 BROWN et al., 1993 b 

Os valores de UEV apresentados foram convertidos para o GEB2016 de acordo com as observações: 

def. por definição o valor de UEV para a energia do Sol que chega à Terra é 1 sej. J-1 

a – UEV de referência mantida, uma vez que foi calculada pelo GEB2016 

b – UEV de referência convertida para GEB2016 pela multiplicação de seu valor por 1,27, que corresponde à razão 

entre o GEB2016 (12,00.1024 sej.ano-1) e o GEB adotado quando calculada a UEV referência (9,44.1024 sej.ano-1). 

c – UEV de referência convertida para GEB2016 pela multiplicação de seu valor por 0,76, que corresponde à razão 

entre o GEB2016 (12,00.1024 sej.ano-1) e o GEB adotado quando calculada a UEV referência (15,83.1024 sej.ano-1). 

d – UEV de referência convertida para GEB2016 pela multiplicação de seu valor por 0,79, que corresponde à razão 

entre o GEB2016 (12,00.1024 sej.ano-1) e o GEB adotado quando calculada a UEV referência (15,2.1024 sej.ano-1). 

Fonte: elaborado pelo autor. 

(b) Relação emergia-dinheiro (EMR – Emergy-money ratio): corresponde à quantidade total 

de recursos (em unidades de emergia) utilizados pela economia num período, dividida pelo Produto 

Interno Bruto – PIB do país do mesmo período (ODUM, 1996). 

A EMR foi utilizada para converter os valores de emergia, correspondentes à supressão de 

estoques, em valores monetários. O valor de EMR adotado nesse trabalho é o valor de 2,89 .1012 sej. 

US$-1 (NEAD, 2018) que corresponde ao valor de EMR nacional (brasileiro) referente ao ano de 

2014, o valor mais atualizado disponível. 

(c) Emdollar (EmUS$): o valor de EmUS$ de um fluxo ou estoque é definido como o valor de 

emergia dividido pela EMR de determinada economia em determinado ano (ODUM, 1996). O EmUS$ 

é uma medida macroeconômica, que engloba os valores obtidos pelo lado do doador, qualidade da 

energia e contribuições da natureza que não são incorporados pela economia tradicional. Dessa forma, 

o cálculo da razão entre emergia e valor monetário de uma economia traduz o poder de compra do 

dinheiro numa base de emergia, ou, no outro sentido, estimar o equivalente econômico da emergia 

(ODUM & ODUM, 2003). Corresponde a uma medida apropriada para discutir sistemas em grande 

escala na economia, visto que decisões que maximizem o EmUS$, também maximizarão a emergia e, 

em linhas gerais, correspondem a melhoria na sustentabilidade e competitividade do sistema em 

relação a menores valores de EmUS$. 
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Nesse trabalho o EmUS$ foi utilizado para discutir os valores dos estoques suprimidos em 

comparação com o valor monetário definido em ação judicial e com valores de outros sistemas 

apresentados na discussão. 

(d) Tempo de reposição (T.t.: turnover time): o tempo de reposição é um conceito oriundo da 

ecologia de sistemas, mas que é utilizado na contabilidade ambiental em emergia para avaliação de 

estoques. O T.t. é o tempo necessário para um fluxo (quantidade fluindo por unidade de tempo) 

substituir a quantidade armazenada num estoque (ODUM, 1996; ODUM & ODUM, 2000). Portanto, 

o tempo de reposição é igual à quantidade armazenada dividida pela taxa de determinado fluxo: T.t. 

= (quantidade armazenada) / (fluxo/ tempo). 

A Tabela 7 apresenta valores ordem de magnitude de T.t. para alguns estoques globais de capital 

natural, enquanto que a Tabela 8 apresenta diferentes valores de tempo de reposição de estoques 

bióticos em diferentes biomas, considerando estoques formados pela biomassa suportada e carbono 

do solo. Os valores da Tabela 8 foram adotados para os ecossistemas naturais atingidos, enquanto que 

nos usos e ocupações antrópicas o tempo de reposição adotado foi o ciclo de vida dos 

agroecossistemas ou a vida útil das estruturas danificadas. Novamente é oportuno indicar que em 

casos onde mais de um T.t. pode ser atribuído ao sistema, uma análise de incerteza pode ser aplicada 

para definição do valor utilizado. 

Tabela 7 – Valores de ordem de magnitude de T.t. para estoques globais 

Estoque global Tempo de reposição (anos) 

Infraestrutura do mundo 100 

Água doce e geleiras continentais  200 

Solo e ecossistemas terrestres 500 

Informação cultural e tecnológica 1 . 1004 

Atmosfera 1 . 1006 

Oceano 1 . 1007 

Continentes 1 . 1009 

Informação genética 1 . 1009 

Fonte: (ODUM, 1996). 
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Tabela 8 – Valores de T.t. de estoques bióticos em diferentes biomas. 

Bioma 
Tempo de reposição (anos) 

Biomassa Carbono do solo 

Florestas Tropicais e Subtropicais Latifoliadas Úmidas 51 38 

Florestas Tropicais e Subtropicais Latifoliadas Secas 37 38 

Florestas Tropicais e Subtropicais de Coníferas 84 38 

Floresta Decídua Temperada 60 29 

Florestas Temperadas de Coníferas 121 29 

Florestas Boreais / Taiga 101 91 

Prados Tropicais e Subtropicais, Savanas e Vegetações Arbustivas 11 10 

Prados Temperados, Savanas e Vegetações Arbustivas 18 61 

Pradarias e Savanas inundadas 26 520 

Prados e Matagais montanhosos 44 61 

Tundra 29 490 

Florestas, Bosques e Vegetações arbustivas mediterrâneas 45 14 

Desertos e Vegetações arbustivas xéricas 46 37 

Manguezais 89 520 

Rios 0,6 - 

Lagos 0,6 - 

Gelo e Rochas 14 - 

Estuário 3 - 

Oceano 3 - 

Fonte: (LEE & BROWN, 2021) 

Neste trabalho, além do uso dos índices (a) e (b), foi adotado o seguinte procedimento para 

quantificação da supressão de estoques por meio da contabilidade ambiental em emergia: 

1. Cada estoque suprimido identificado na análise de documentos e relatórios (Tabela 3 – 

Impactos ambientais negativos, perdas e danos identificados na APDL) foi representado o 

subsistema correspondente dentro do sistema avaliado (bacia do rio Doce); 

2. Em cada subsistema, identificado na etapa anterior, foi construída uma tabela de 

contabilidade ambiental em emergia, de acordo com a estrutura exemplificada no item 4.2.3 

- Tabela de contabilidade ambiental em emergia (Figura 11 – Estrutura de tabela de 

contabilidade ambiental em emergia). 
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3. Os valores de emergia, resultantes do procedimento anterior, serão expressados de forma 

agregada, em diagramas que representam os subsistemas identificados em 1. 

4. A partir da representação do subsistema e de seus valores de emergia, foi calculado o 

estoque de emergia agregado no subsistema. Esse estoque corresponde ao valor da soma de 

todas as entradas no subsistema multiplicado pelo tempo de reposição (turnover time) da 

formação desse estoque, expresso em sej/ha.  

5. O valor obtido na etapa 4 correspondeu ao estoque atingido pela passagem e deposição da 

lama de rejeitos. A supressão do estoque pela passagem e deposição de rejeitos 

correspondeu ao impacto negativo, direto, imediato e permanente, cujo valor foi expresso 

em emergia, ao multiplicar o valor obtido na etapa 4 pela área (em ha) onde se identificou 

o impacto ambiental (Tabela 3). 

6. Finalmente, o valor de emergia obtido na etapa 5 foi convertido em unidade monetária por 

meio da divisão pelo EMR. O valor monetário foi expresso em EmUS$, um valor 

macroeconômico utilizado para comparação com recursos monetários. 

A Figura 13 apresenta um exemplo da aplicação desse procedimento, para o impacto ambiental 

sobre a passagem e deposição de rejeitos com a supressão de estoques num subsistema genérico. Para 

o exemplo, a área hipotética ocupada pelo subsistema corresponde a 32 ha e o tempo de reposição do 

estoque suprimido corresponde a 20 anos. 

Figura 13 – Uso da contabilidade ambiental em emergia para quantificação de estoques. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Para o “subsistema exemplo” representado na Figura 13, o valor hipotético de estoque 

correspondente a: 

[(R+N) + (M+S)].(1012 sej.ha-1.ano-1).(tempo de reposição).(área suprimida) = 

[(1.600+10)+(900+190) ].(1012 sej ha-1 ano-1).(20 anos).(32 ha) = 

(2.700 . 1012 sej ha-1 ano-1).(20 anos).(32 ha) = 1,73.1018 sej 

Logo, a supressão de 32 ha de estoque armazenado do "subsistema exemplo”, ocasionada por 

meio da passagem e deposição de rejeitos do rompimento da barragem de Fundão, corresponde a 

supressão de estoques avaliados como perda de 1,73.1018 sej. Esse valor pode ser representado em 
EmUS$ por meio da divisão do valor de emergia pelo EMR adotado. No presente trabalho o EMR 

adotado foi o calculado para o Brasil no ano de 2014, referente a 2,89 .1012 sej.$-1. Portando, o valor 

em EmUS$ para a supressão do estoque do subsistema exemplo corresponde a: 

1,73.1018 sej / 2,89 .1012 sej.$-1 = EmUS$ 598.615,92 

Para cada uma das supressões de estoques identificadas no sistema avaliado foi efetuado o 

mesmo procedimento, para quantificação do valor de emergia e comparação econômica da perda dos 

estoques, decorrentes da passagem e deposição da lama de rejeitos na bacia do rio Doce. 

5 RESULTADOS 

5.1 CONTABILIDADE AMBIENTAL EM EMERGIA DOS ESTOQUES 

SUPRIMIDOS EM (I) ESTOQUES NA APDL 

Os impactos negativos listados na Tabela 3 foram selecionados por possuírem em sua 

composição estoques identificados no diagrama da “Figura 10 – Diagrama de sistemas da APDL na 

bacia do rio Doce” que foram suprimidos total ou parcialmente com a passagem e deposição da lama 

de rejeito. Cada um dos diferentes impactos negativos listados possui uma área correspondente, a 

APDL, que pode representada por um subsistema dentro da bacia do rio Doce. A seguir são descritos 

cada um dos subsistemas adotados como objeto de avaliação nesse trabalho e são apresentados os 

valores calculados para os estoques suprimidos, pela passagem e deposição de lama de rejeito nas 

APDL listadas na Tabela 3. Para cada um dos usos e ocupações do solo listados são apresentadas 

tabelas com fluxos de emergia e as áreas impactadas, com o respectivo resultado apresentado em sej 

(joules de energia solar) dos estoques suprimidos. 
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5.1.1 AFLORAMENTO ROCHOSO 

O subsistema corresponde às áreas de vegetação natural identificadas com afloramentos de 

materiais rochosos ou minerais na superfície do solo (INSTITUTOS LACTECT, 2018a). No presente 

estudo, o subsistema foi considerado como área de afloramento rochoso natural, com ocorrência de 

vegetação herbácea sem ocupação de estruturas antrópicas. A Figura 14 ilustra o diagrama de energia 

representativo do subsistema, onde o fluxo de energia da passagem e deposição de rejeitos atua como 

um dreno no estoque de biomassa do sistema. 

Figura 14 – Diagrama de energia do subsistema afloramento rochoso 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

A Tabela 9 apresenta o valor dos fluxos de emergia anuais para o uso e ocupação com 

afloramento rochoso. Dentre os fluxos listados foi considerado para o cálculo apenas o fluxo de maior 

valor, o de chuva, uma vez que os demais fluxos de recursos naturais renováveis derivam da mesma 

fonte comum, a energia solar. Esse procedimento, de utilizar o fluxo de maior valor para os recursos 

naturais renováveis, é utilizado em todos os sistemas avaliados para evitar dupla contagem no cálculo 

de emergia.  A Tabela 10 apresenta o valor de emergia, que é produto da área ocupada com 

afloramento rochoso multiplicada pelo seu fluxo anual de emergia e seu respectivo T.t. O tempo de 

reposição se refere ao valor de biomassa para rochas, listado na Tabela 8. 
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Tabela 9 – Fluxos de entrada de emergia no subsistema Afloramento Rochoso 

Nota Contribuições Valor Unidades UEV Fluxo de Emergia Emergia 
    un. ha-1 ano-1   sej un.-1 1010 sej ha-1 ano-1 (%) 
R: Recursos naturais renováveis   

1 Sol 4,08E+13 J 1,00E+00   
2 Chuva 7,00E+10 J 7,00E+03 4,90E+04 100,00 
3 Vento 1,11E+09 J 8,00E+02   

Emergia Total (Y)   
  Emergia Total       4,90E+04   

Cálculos dos fluxos em Apêndice B.1. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Tabela 10 – Valor de emergia calculado para os estoques das áreas ocupadas com Afloramento Rochoso 

  Área T.t Fluxo de Emergia Emergia 
  ha anos sej ha-1 ano-1 sej 

APDL – Afloramento Rochoso 17,38 14 4,90E+14 1,19E+17 
T.t = 14 anos para biomassa em formações de Gelo e Rochas. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

5.1.2 AGRICULTURA 

O subsistema agricultura corresponde às áreas ocupadas com produção agrícola, excluídas as 

áreas de produção animal e silvicultura. Esse subsistema pode ser representado pela soma de duas 

categorias identificadas como lavouras temporárias (de ciclo anual) e lavouras permanentes (de ciclo 

longo). Para determinação de quais culturas seriam adotadas nessa classificação foram utilizados 

dados referentes às áreas plantadas, disponibilizados por municípios no Sistema IBGE de 

Recuperação Automática – SIDRA (IBGE, 2019). Foram selecionados dados referentes aos 

munícipios de Mariana, Barra Longa, Ponte Nova, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Sem-Peixe, 

todos em Minas Gerais, por corresponderem ao primeiro trecho atingido, onde a lama extravasou a 

calha dos cursos d’água em maior extensão e onde se registrou danos a essa categoria de uso e 

ocupação. A Tabela 11 apresenta as áreas ocupadas com lavouras temporárias e permanentes no ano 

de 2015 para os seis municípios. 
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Tabela 11 – Área ocupada com lavouras temporárias e permanentes nos municípios com APDL no ano de 2015 

Município 
Lavouras temporárias em hectares (ha) - 2015 
Total Abacaxi Arroz Cana-de-açúcar Feijão Mandioca Milho 

Mariana (MG) 2.286 - - 24 250 12 2.000 
Barra Longa (MG) 1.310 - - 280 230 - 800 
Ponte Nova (MG) 3.273 - 25 1.656 80 12 1.500 
Rio Doce (MG) 145 1 - 64 30 - 50 
Santa Cruz do Escalvado (MG) 802 - - 432 50 - 320 
Sem-Peixe (MG) 658 - - 418 115 5 120 
TOTAL 8.474 1 25 2.874 755 29 4.790 

 100% 0% 0% 34% 9% 0% 57% 

Município 
Lavouras permanentes em hectares (ha) - 2015 
Total Banana  Café Coco-da-baía Goiaba Laranja Manga 

Mariana (MG) - - - - - - - 
Barra Longa (MG) 10 - - - 6 4 - 
Ponte Nova (MG) 1.362 94 1.200 - - 48 20 
Rio Doce (MG) - - - - - - - 
Santa Cruz do Escalvado (MG) 100 - 100 - - - - 
Sem-Peixe (MG) 26 - - 26 - - - 
TOTAL 1.498 94 1.300 26 6 52 20 

 100% 6% 87% 2% 0% 3% 1% 
Fonte: (IBGE, 2019). 

Em 2015, a área total ocupada com agricultura nos seis municípios correspondeu a 9.972 ha 

(IBGE, 2019), onde as culturas mais expressivas em área ocupada correspondem ao milho (48%), 

cana-de-açúcar (29%), café (13%) e feijão (8%), sendo que as demais culturas somadas ocupam os 

2% da área restante de lavoura temporária e permanente. Para fins de reprodução nesse estudo a 

composição do subsistema agricultura seguiu a mesma proporção identificada para as quatro culturas 

mais expressivas em área. Dessa forma, foi assumido que o subsistema, ilustrado pela Figura 15, 

corresponde a soma das ocupações de 63,97 ha de milho, 38,38 ha de café, 17,36 ha de cana-de-

açúcar e 10,08 ha de feijão. No diagrama o fluxo de energia da passagem e deposição de rejeitos atua 

como um dreno no estoque de biomassa do sistema. 
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Figura 15 – Diagrama do subsistema Agricultura 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

As tabelas Tabela 12 a Tabela 15 apresentam os fluxos anuais de emergia calculados para cada 

um dos quatro diferentes usos e ocupações de solo com culturas agrícolas (milho, café, cana-de-

açúcar e feijão). A Tabela 16 apresenta o valor de emergia dos estoques suprimidos em cada um dos 

usos e ocupações com culturas agrícolas. O valor de emergia é produto da área de cada cultura 

agrícola multiplicada pelo seu fluxo anual de emergia e seu respectivo tempo de reposição – T.t. O 

tempo de reposição se refere ao valor do ciclo das culturas, sendo adotado o valor de um ano para as 

culturas anuais e 10 anos para a cultura do café. 

 

 

Tabela 12 – Fluxos de entrada de emergia no subsistema Agricultura com uso e ocupação para cultura de milho 

Nota Contribuições Valor Unidades UEV Fluxo de Emergia Emergia 
    un. ha-1 ano-1   sej un.-1 1010 sej ha-1 ano-1 (%) 
R: Recursos naturais renováveis  

1 Sol 4,08E+13 J 1,00E+00   
2 Chuva 7,00E+10 J 7,00E+03 4,90E+04 7,91 
3 Vento 1,11E+09 J 8,00E+02   
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N: Recursos naturais não-renováveis  
5 Perda de solo 1,08E+10 J 9,39E+04 1,0E+05 16,38 

M: Materiais da economia  
6 (a) Combustível 6,40E+08 J 1,44E+05 9,22E+03 1,49 
6 (b) Combustível 3,13E+07 J 1,44E+05 4,51E+02 0,07 
6 (c) Combustível 3,84E+07 J 1,44E+05 5,53E+02 0,09 
6 (f) Combustível 4,40E+08 J 1,44E+05 6,34E+03 1,02 

7 Aço 1,15E+00 kg 8,56E+12 9,84E+02 0,16 
8 Calcário dolomítico 7,97E+02 kg 1,00E+12 7,97E+04 12,86 

10 Cloreto de Potássio 1,82E+00 kg 1,21E+12 2,20E+02 0,04 
12 Ureia 4,67E-03 kg 5,32E+12 2,48E+00 0,00 
13 Sulfato de zinco 3,60E-01 kg 5,47E+13 1,97E+03 0,32 
14 Sulfato de amônio 5,00E-02 kg 2,89E+11 1,45E+00 < 0,01 
16 Ácido bórico 3,00E-02 kg 2,89E+11 8,67E-01 < 0,01 
17 Manganês 3,00E-02 kg 2,66E+14 7,98E+02 0,13 
18 Nitrogênio 2,63E+01 kg 5,32E+12 1,40E+04 2,26 
19 Fósforo 9,20E+01 kg 4,96E+12 4,56E+04 7,37 
20 Potássio 8,24E+01 kg 1,21E+12 9,97E+03 1,61 

21 (b) Controle de pragas 4,00E-02 kg 1,88E+13 7,52E+01 0,01 
21 (c) Controle de pragas 3,20E-01 kg 1,88E+13 6,02E+02 0,10 
21 (d) Controle de pragas 2,00E-01 kg 1,88E+13 3,76E+02 0,06 
21 (e) Controle de pragas 2,42E+00 kg 1,88E+13 4,55E+03 0,73 
21 (i) Controle de pragas 5,60E-01 kg 1,88E+13 1,05E+03 0,17 

S: Serviços da economia  
22 (a) Mão de obra 1,89E+06 J 3,26E+06 6,16E+02 0,10 
22 (b) Mão de obra 8,34E+06 J 3,26E+06 2,72E+03 0,44 

23 Assistência técnica 1,84E+00 US$ 3,21E+12 5,91E+02 0,10 
24 Mão de obra administrativa 6,44E+00 US$ 3,21E+12 2,07E+03 0,33 
25 Contabilidade/escritório 1,09E+00 US$ 3,21E+12 3,50E+02 0,06 
26 Contas energia/telefone 2,00E+00 US$ 3,21E+12 6,42E+02 0,10 
27 Depreciação 5,20E-01 US$ 3,21E+12 1,67E+02 0,03 
28 Impostos 1,18E+01 US$ 3,21E+12 3,77E+03 0,61 
29 Serviços materiais 8,77E+02 US$ 3,21E+12 2,82E+05 45,46 

Emergia total (Y)  
  Emergia total       6,19E+05   

Cálculos dos fluxos em Apêndice B.2.a. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Tabela 13 – Fluxos de entrada de emergia no subsistema Agricultura com uso e ocupação para cultura de café 

Nota Contribuições Valor Unidades UEV Fluxo de Emergia Emergia 
    un. ha-1 ano-1   sej un.-1 1010 sej ha-1 ano-1 (%) 
R: Recursos naturais renováveis  

1 Sol 4,08E+13 J 1,00E+00   
2 Chuva 7,00E+10 J 7,00E+03 4,90E+04 2,95 
3 Vento 1,11E+09 J 8,00E+02   

N: Recursos naturais não-renováveis  
5 Perda de solo 8,14E+08 J 9,39E+04 7,6E+03 0,46 

M: Materiais da economia  
6 (a) Combustível 4,98E+08 J 1,44E+05 7,17E+03 0,43 
6 (b) Combustível 5,69E+09 J 1,44E+05 8,19E+04 4,94 

7 Aço 6,60E+00 kg 8,56E+12 5,65E+03 0,34 
8 Calcário dolomítico 3,60E+03 kg 1,00E+12 3,60E+05 21,71 
9 Superfosfato simples 7,50E+02 kg 2,52E+12 1,89E+05 11,40 

10 Cloreto de Potássio 2,00E+02 kg 1,21E+12 2,42E+04 1,46 
13 Sulfato de zinco 4,80E+00 kg 5,47E+13 2,63E+04 1,58 
14 Sulfato de amônio 5,00E-02 kg 2,89E+11 1,45E+00 < 0,01 
15 Nitrato de amônio 1,70E+02 kg 2,89E+11 4,91E+03 0,30 
16 Ácido bórico 3,00E-02 kg 2,89E+11 8,67E-01 < 0,01 
18 Nitrogênio 4,20E+02 kg 5,32E+12 2,23E+05 13,47 
19 Fósforo 6,00E+01 kg 4,96E+12 2,98E+04 1,79 
20 Potássio 4,20E+02 kg 1,21E+12 5,08E+04 3,06 

  21 
(b) Controle de pragas 3,70E-01 kg 1,88E+13 6,96E+02 0,04 

21 (c) Controle de pragas 1,12E+00 kg 1,88E+13 2,11E+03 0,13 
21 (d) Controle de pragas 1,00E-01 kg 1,88E+13 1,88E+02 0,01 
21 (e) Controle de pragas 5,80E-01 kg 1,88E+13 1,09E+03 0,07 
21 (f) Controle de pragas 1,44E+00 kg 1,88E+13 2,71E+03 0,16 
21 (g) Controle de pragas 9,00E-01 kg 1,88E+13 1,69E+03 0,10 
21 (h) Controle de pragas 1,50E+00 kg 1,88E+13 2,82E+03 0,17 

S: Serviços da economia  
22 (a) Mão de obra 9,59E+06 J 3,26E+06 3,13E+03 0,19 
22 (b) Mão de obra 1,78E+08 J 3,26E+06 5,80E+04 3,50 

23 Assistência técnica 1,20E+01 US$ 3,21E+12 3,86E+03 0,23 
24 Mão de obra administrativa 6,01E+01 US$ 3,21E+12 1,93E+04 1,16 
25 Contabilidade/escritório 1,20E+01 US$ 3,21E+12 3,86E+03 0,23 
26 Contas energia/telefone 1,80E+01 US$ 3,21E+12 5,78E+03 0,35 
27 Depreciação 1,74E+00 US$ 3,21E+12 5,59E+02 0,03 
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28 Impostos 4,50E+01 US$ 3,21E+12 1,45E+04 0,87 
29 Serviços materiais 1,49E+03 US$ 3,21E+12 4,78E+05 28,84 

Emergia Total (Y)  
  Emergia Total       1,66E+06   

Cálculos dos fluxos em Apêndice B.2.b. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Tabela 14 – Fluxos de entrada de emergia no subsistema Agricultura com uso e ocupação para cultura de cana-de-

açúcar 

Nota Contribuições Valor Unidades UEV Fluxo de Emergia Emergia 
    un. ha-1 ano-1   sej un.-1 1010 sej ha-1 ano-1 (%) 
R: Recursos naturais renováveis  

1 Sol 4,08E+13 J 1,00E+00   
2 Chuva 7,00E+10 J 7,00E+03 4,90E+04 7,60 
3 Vento 1,11E+09 J 8,00E+02   

N: Recursos naturais não-renováveis  
5 Perda de solo 1,12E+10 J 9,39E+04 1,1E+05 16,31 

M: Materiais da economia  
6 (a) Combustível 8,34E+08 J 1,44E+05 1,20E+04 1,86 
6 (c) Combustível 8,39E+08 J 1,44E+05 1,21E+04 1,87 
6 (d) Combustível 7,93E+07 J 1,44E+05 1,14E+03 0,18 

7 Aço 1,86E+00 kg 8,56E+12 1,59E+03 0,25 
8 Calcário dolomítico 3,43E+02 kg 1,00E+12 3,43E+04 5,32 

18 Nitrogênio 5,49E+01 kg 5,32E+12 2,92E+04 4,53 
19 Fósforo 1,20E+02 kg 4,96E+12 5,95E+04 9,23 
20 Potássio 1,20E+02 kg 1,21E+12 1,45E+04 2,25 

21 (e) Controle de pragas 7,50E-01 kg 1,88E+13 1,41E+03 0,22 
21 (i) Controle de pragas 1,00E-01 kg 1,88E+13 1,88E+02 0,03 
21 (j) Controle de pragas 4,29E+01 kg 1,88E+13 8,06E+04 12,49 

S: Serviços da economia  
22 (a) Mão de obra 2,70E+06 J 3,26E+06 8,80E+02 0,14 
22 (b) Mão de obra 6,53E+07 J 3,26E+06 2,13E+04 3,30 

23 Assistência técnica 6,07E+00 US$ 3,21E+12 1,95E+03 0,30 
24 Mão de obra administrativa 2,88E+01 US$ 3,21E+12 9,24E+03 1,43 
25 Contabilidade/escritório 1,74E+00 US$ 3,21E+12 5,59E+02 0,09 
26 Contas energia/telefone 7,21E+00 US$ 3,21E+12 2,31E+03 0,36 
27 Depreciação 6,00E-01 US$ 3,21E+12 1,93E+02 0,03 
28 Impostos 1,80E+01 US$ 3,21E+12 5,78E+03 0,90 
29 Serviços materiais 6,29E+02 US$ 3,21E+12 2,02E+05 31,31 
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Emergia Total (Y)  
  Emergia Total       6,45E+05   

Cálculos dos fluxos em Apêndice B.2.c. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Tabela 15 – Fluxos de entrada de emergia no subsistema Agricultura com uso e ocupação para cultura de feijão 

Nota Contribuições Valor Unidades UEV Fluxo de Emergia Emergia 
    un. ha-1 ano-1   sej un.-1 1010 sej ha-1 ano-1 (%) 
R: Recursos naturais renováveis  

1 Sol 4,08E+13 J 1,00E+00   
2 Chuva 7,00E+10 J 7,00E+03 4,90E+04 5,83 
3 Vento 1,11E+09 J 8,00E+02   

N: Recursos naturais não-renováveis  
5 Perda de solo 3,44E+10 J 9,39E+04 3,2E+05 38,43 

M: Materiais da economia  
6 (a) Combustível 6,40E+08 J 1,44E+05 9,22E+03 1,10 
6 (b) Combustível 3,13E+07 J 1,44E+05 4,51E+02 0,05 
6 (c) Combustível 3,84E+07 J 1,44E+05 5,53E+02 0,07 
6 (f) Combustível 4,40E+08 J 1,44E+05 6,34E+03 0,75 

7 Aço 1,15E+00 kg 8,56E+12 9,84E+02 0,12 
8 Calcário dolomítico 7,97E+02 kg 1,00E+12 7,97E+04 9,48 

10 Cloreto de Potássio 1,82E+00 kg 1,21E+12 2,20E+02 0,03 
12 Ureia 4,67E-03 kg 5,32E+12 2,48E+00 0,00 
13 Sulfato de zinco 3,60E-01 kg 5,47E+13 1,97E+03 0,23 
14 Sulfato de amônio 5,00E-02 kg 2,89E+11 1,45E+00 < 0,01 
16 Ácido bórico 3,00E-02 kg 2,89E+11 8,67E-01 < 0,01 
17 Manganês 3,00E-02 kg 2,66E+14 7,98E+02 0,09 
18 Nitrogênio 2,63E+01 kg 5,32E+12 1,40E+04 1,66 
19 Fósforo 9,20E+01 kg 4,96E+12 4,56E+04 5,43 
20 Potássio 8,24E+01 kg 1,21E+12 9,97E+03 1,19 

21 (b) Controle de pragas 4,00E-02 kg 1,88E+13 7,52E+01 0,01 
21 (c) Controle de pragas 2,40E-01 kg 1,88E+13 4,51E+02 0,05 
21 (d) Controle de pragas 1,30E-01 kg 1,88E+13 2,44E+02 0,03 
21 (e) Controle de pragas 2,42E+00 kg 1,88E+13 4,55E+03 0,54 
21 (i) Controle de pragas 5,60E-01 kg 1,88E+13 1,05E+03 0,13 

S: Serviços da economia  
22 (a) Mão de obra 1,89E+06 J 3,26E+06 6,16E+02 0,07 
22 (b) Mão de obra 8,34E+06 J 3,26E+06 2,72E+03 0,32 

23 Assistência técnica 1,84E+00 US$ 3,21E+12 5,91E+02 0,07 
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24 Mão de obra administrativa 6,44E+00 US$ 3,21E+12 2,07E+03 0,25 
25 Contabilidade/escritório 1,09E+00 US$ 3,21E+12 3,50E+02 0,04 
26 Contas energia/telefone 2,00E+00 US$ 3,21E+12 6,42E+02 0,08 
27 Depreciação 5,20E-01 US$ 3,21E+12 1,67E+02 0,02 
28 Impostos 1,18E+01 US$ 3,21E+12 3,77E+03 0,45 
29 Serviços materiais 8,77E+02 US$ 3,21E+12 2,82E+05 33,49 

Emergia Total (Y)  
  Emergia Total       8,41E+05   

Cálculos dos fluxos em Apêndice B.2.d. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Tabela 16 – Valor de emergia calculado para os estoques das áreas ocupadas com agricultura 

  Área T.t Fluxo de Emergia Emergia 
  ha anos sej ha-1 ano-1 sej 

APDL – Milho 63,97 1 6,19E+15 3,96E+17 
APDL – Café 38,38 10 1,66E+16 6,37E+18 
APDL – Cana-de-
açúcar 17,36 1 6,45E+15 1,12E+17 
APDL – Feijão 10,08 1 8,41E+15 8,48E+16 
APDL – Agricultura 129,79    6,96E+18 

T.t. = 1 ano para as culturas anuais e de 10 anos para a cultura de café; 

Fonte: elaborado pelo autor. 

5.1.3 ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA URBANIZADA 

A categoria “área construída” se refere às áreas ocupadas por edificações isoladas da mancha 

urbana (INSTITUTOS LACTEC, 2018a). Por área urbanizada serão consideradas as cidades, vilas, 

áreas de rodovias e áreas com ocupação intensiva e predomínio artificial, com suas estruturas e 

sistemas viários (INSTITUTOS LACTEC, 2018a). 

 Dentro de ambas as categorias serão consideradas as edificações destruídas, que correspondem 

a soma das edificações totalmente destruídas e parcialmente destruídas, uma vez que não existe a 

possibilidade de permanência nos imóveis impactados. As duas categorias foram somadas, com área 

total correspondente a 40,22 ha, representadas pelo diagrama da Figura 16, em que o fluxo de energia 

da passagem e deposição de rejeito atua como um dreno no estoque infraestrutura e edificações. 
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Figura 16 – Diagrama dos subsistemas Área construída e Área urbanizada 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

A Tabela 17 apresenta o valor dos fluxos de emergia totais para o uso e ocupação de áreas 

urbanizadas de baixa taxa de ocupação, baseado em valores de emergia por área adaptados de Odum 

et al. (1995), multiplicado pelo valor total das APDLs de área urbanizada e área construída. 

Tabela 17 – Valor de emergia calculado para os estoques das Área urbanizada e Área construída 

  Área Fluxo de Emergia Emergia 
  ha sej ha-1 sej 

APDL – Área urbanizada 35,11   
APDL – Área construída 5,11   
APDL – Área construída e urbanizada 40,22 1,64E+18 6,59E+19 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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5.1.4 BANCO DE AREIA 

A classificação da APDL Banco de Areia se refere às áreas não vegetadas, com acúmulos de 

sedimentos depositados no leito de um rio (INSTITUTOS LACTEC, 2018a). A falta de dados 

específicos que permitam a identificação de danos imediatos a essa classe de uso do solo se apresentou 

como obstáculo para sua quantificação. Para superar esse obstáculo foi considerado que o estoque 

suprimido na APDL se refere à biomassa de organismos aquáticos de curta duração, próprios de 

ambientes bentônicos em corpos d’água lóticos (fundos de rio) ilustrados na Figura 17. No diagrama, 

o fluxo de energia da passagem e deposição de rejeitos drena o estoque de biomassa dos organismos 

produtores. 

Figura 17 – Diagrama do subsistema Banco de Areia 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

Com essa consideração foram calculados os fluxos de emergia anuais para o uso e ocupação de 

banco de areia, descritos na Tabela 18. A Tabela 19 apresenta o valor de emergia, que é produto da 

área identificada com a ocupação banco de areia multiplicada pelo seu fluxo anual de emergia e o T.t. 

assumido como 0,6 anos, conforme os valores descritos na Tabela 8. 
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Tabela 18 – Fluxos de entrada de emergia no subsistema Banco de Areia 

Nota Contribuições Valor Unidades UEV Fluxo de Emergia Emergia 
    un. ha-1 ano-1   sej un.-1 1010 sej ha-1 ano-1 (%) 
R: Recursos naturais renováveis   

1 Sol 4,08E+13 J 1,00E+00   
2 Chuva 7,00E+10 J 7,00E+03 4,90E+04 85 
3 Vento 1,11E+09 J 8,00E+02   
3 Rio 4,11E+09 J 2,13E+04 8,75E+03 15 

Emergia Total (Y)   
  Emergia Total       5,78E+04   

Cálculos dos fluxos em Apêndice B.4. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Tabela 19 – Valor de emergia calculado para os estoques de Banco de Areia 

  Área T.t Fluxo de Emergia Emergia 
  ha anos sej ha-1 ano-1 sej 

APDL – Banco de Areia 353,55 0,6 5,78E+14 1,23 E+17 
Fonte: elaborado pelo autor. 

5.1.5 CORPOS D’ÁGUA 

A categoria corpos d’água se refere genericamente aos rios, canais, lagos, lagoas, barramentos, 

represas e tanques d’água com área igual ou superior a um hectare (INSTITUTOS LACTEC, 2018a). 

Inicialmente foram identificados, no diagrama ilustrado pela Figura 18, quatro interações em que o 

fluxo de energia da passagem e deposição de rejeito atua como dreno em estoques do sistema corpos 

d’água, a saber: i) biomassa de peixes; ii) reservatório hidrelétrico; iii) comunidades fitoplanctônicas 

e zooplanctônicas; iv) deposição de sedimentos e alteração da configuração da rede de drenagem. É 

apresentada a quantificação dos primeiros dois itens i e ii, mas, por falta de informações sobre como 

quantificar o item iii, este não foi considerado no momento. Em relação ao item iv, ainda que não 

considerado nesta seção, sua quantificação é apresentada no tópico sobre danos à paisagem na bacia 

do rio Doce na Seção 5.3 (CONTABILIDADE AMBIENTAL EM EMERGIA DOS ESTOQUES 

SUPRIMIDOS EM (III) PAISAGEM). 

O item i) biomassa de peixes, foi calculado por meio da conversão da biomassa de peixes 

perdidos em energia (Tabela 20). Esse valor de energia foi convertido em emergia e foi considerado 

como o estoque de biomassa animal suprimido com a passagem e deposição de rejeito. Para o item 
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ii) reservatório hidrelétrico, outra abordagem foi utilizada (Tabela 21). O trabalho de Tassinari et al. 

(2016) foi utilizado como referência para cálculo do fluxo de emergia por área por ano, para a 

produção de energia, sendo escolhida a usina com maior similaridade em termos de potência instalada 

e área do reservatório. O valor de referência de fluxo de emergia por área por ano foi multiplicado 

pelo número de anos de vida útil perdidos com o assoreamento da UHE – Risoleta Neves, visto que 

este foi o único dos quatro reservatórios atingidos que teve o dano relatado em perda de vida útil. O 

valor total de emergia para os estoques calculados para o subsistema corpos d’água é apresentado na 

Tabela. 

Figura 18 – Diagrama do subsistema Corpos d’água 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Tabela 20 – Valor de emergia calculado para os estoques de biomassa de peixes mortos 

Nota  Valor Unidades UEV Emergia 

  un.  sej un.-1 1010 sej 
31 Peixes 5,42E+10 J 2,03E+06 1,10E+07 

Cálculos dos fluxos em Apêndice B.5. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Tabela 21 – Valor de emergia calculado para supressão de vida útil da UHE – Risoleta Neves 

Nota   Área T.t Fluxo de Emergia Emergia 
  ha anos 1010 sej ha-1 ano-1 1010 sej 

32 Vida útil UHE 286 25 5,66E+06 4,03E+10 
Cálculos dos fluxos em Apêndice B.5. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Tabela 22 – Valor de emergia calculado para os estoques em corpos d’água 

Nota Contribuições Emergia Emergia 

  1010 sej (%) 
31 Peixes 1,10E+07 0,03 
32 Vida útil UHE 4,03E+10 99,97 

 
fitoplânctons 
zooplânctons n/c 

 
 sedimentos n/c  
Emergia Total (Y) 

 Emergia Total 4,03E+10  
n/c: dados não calculados, mas que foram mantidos na tabela para evidenciar a lacuna a ser considerada. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

5.1.6 ILHA 

As áreas classificadas como ilha correspondem às porções de terra firme, situadas em ambientes 

aquáticos (INSTITUTOS LACTEC, 2018a). Com base nessa definição pouco específica, foram 

admitidos os mesmos valores de fluxos de energia utilizados para cálculo das áreas de vegetação 

nativa do tipo Várzea. Descrições e informações futuras mais precisas sobre o tipo de uso e ocupação 

detectado nessas áreas poderão exigir a revisão desta opção. A Figura 19 ilustra o subsistema optado 

como representação do uso e ocupação Ilha e a Tabela 23 apresenta os valores de fluxos anuais de 

emergia do subsistema. A Tabela 24 apresenta o valor de emergia total, que é produto da área ocupada 

com ilha multiplicada pelo seu fluxo anual de emergia e seu respectivo tempo de reposição. O tempo 
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de reposição se refere ao valor de 26 anos para biomassa em Pradarias e Savanas Inundadas, listado 

na Tabela 8. 

 

Figura 19 – Diagrama do subsistema Ilha 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

Tabela 23 – Fluxos de entrada de emergia no subsistema Ilha 

Nota Contribuições Valor Unidades UEV Fluxo de Emergia Emergia 
    un. ha-1 ano-1   sej un.-1  sej ha-1 ano-1 (%) 
R: Recursos naturais renováveis   

1 Sol 4,08E+13 J 1,00E+00   
2 Chuva 7,00E+10 J 7,00E+03 4,90E+14 100,00 
3 Vento 1,11E+09 J 8,00E+02   

Emergia Total (Y)   
  Emergia Total       4,90E+14   

Cálculos dos fluxos em Apêndice B.6. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Tabela 24 – Valor de emergia calculado para os estoques das áreas ocupadas com Ilha 

  Área T.t Fluxo de Emergia Emergia 
  ha anos sej ha-1 ano-1 sej 

APDL – Ilha 181,31 26 4,90E+04 3,38E+18 
Fonte: elaborado pelo autor. 

5.1.7 MINERAÇÃO 

As áreas classificadas com uso e ocupação em mineração correspondem àquelas ocupadas por 

atividades de extração mineral, sem cobertura vegetal (INSTITUTOS LACTEC, 2018a). 

Para os danos de passagem e deposição de lama em áreas de mineração, foram utilizados valores 

da literatura para fluxos de emergia associados a áreas ocupadas com mineração. HUANG et al. 

(2001) calcularam valores de empower density, unidade que expressa fluxo de emergia por área em 

determinado tempo, para diferentes usos e ocupações do solo. O valor de empower density para 

mineração corresponde a somatória dos fluxos de infraestrutura, equipamentos e serviços associados 

à área de mineração em unidade de área durante determinado intervalo de tempo.  Dessa forma essa 

somatória de fluxos de emergia, por unidade de área, na janela de tempo assumida por HUANG et al. 

(2001), foi adotada como valor de estoque para área de mineração, de modo a representar os estoques 

associados à área de mineração que foi suprimida com o rompimento (Figura 20). A Tabela 26 

apresenta o valor dos fluxos de emergia totais para o uso e ocupação de mineração, baseado em 

valores adaptados de HUANG et al. (2001), multiplicado pelo valor da área ocupada com mineração 

dentro da APDL. 
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Figura 20 – Diagrama do subsistema Mineração 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Tabela 25 – Valor de emergia calculado para os estoques das áreas ocupadas com mineração 

  Área Fluxo de Emergia Emergia 
  ha sej ha-1 sej 

APDL – Mineração 9,51 3,22E+19 3,06E+20 
Fonte: elaborado pelo autor. 

5.1.8 PASTAGEM 

O subsistema pastagem corresponde às áreas ocupadas com produção animal extensiva, ou seja, 

áreas de forrageiras para pastoreio de animais de médio e grande porte. A Figura 21 apresenta o 

diagrama do sistema analisado, excluídos os animais que não serão considerados devido à ausência 

de dados sobre o número de indivíduos mortos com a passagem e deposição da lama. Quando o 

número de animais estiver disponível, sua emergia perdida poderá ser estimada como a emergia 

investida anualmente multiplicada, visto que outros trabalhos valoraram sistemas de produção de 

gado de corte e leiteiro pela contabilidade ambiental em emergia. 



73 

 

  

 

Figura 21 – Diagrama do subsistema Pastagem 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

A Tabela 26 apresenta o valor dos fluxos de emergia anuais para o uso e ocupação de pastagem. 

A Tabela 27 apresenta o valor de emergia, que é produto da área ocupada com pastagem multiplicada 

pelo seu fluxo anual de emergia e seu respectivo T.t. 

Tabela 26 – Fluxos de entrada de emergia no subsistema Pastagem 

Nota Contribuições Valor Unidades UEV Fluxo de Emergia Emergia 
    un. ha-1 ano-1   sej un.-1 1010 sej ha-1 ano-1 (%) 
R: Recursos naturais renováveis  

1 Sol 4,08E+13 J 1,00E+00   
2 Chuva 7,00E+10 J 7,00E+03 4,90E+04 8,58 
3 Vento 1,11E+09 J 8,00E+02   

N: Recursos naturais não-renováveis  
5 Perda de solo 3,62E+08 J 9,39E+04 3,4E+03 0,60 

M: Materiais da economia  
6 (b) Combustível 4,78E+08 J 1,44E+05 6,88E+03 1,21 
6 (d) Combustível 9,57E+08 J 1,44E+05 1,38E+04 2,41 

7 Aço 1,39E+00 kg 8,56E+12 1,19E+03 0,21 
8 Calcário dolomítico 6,92E+02 kg 1,00E+12 6,92E+04 12,11 
9 Superfosfato simples 2,91E+02 kg 2,52E+12 7,34E+04 12,85 
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10 Cloreto de Potássio 2,00E-02 kg 1,21E+12 2,42E+00 < 0,01 
18 Nitrogênio 6,02E+01 kg 5,32E+12 3,20E+04 5,61 
19 Fósforo 9,70E-01 kg 4,96E+12 4,81E+02 0,08 
20 Potássio 3,72E+01 kg 1,21E+12 4,50E+03 0,79 

21 (i) Controle de pragas 9,70E-01 kg 1,88E+13 1,82E+03 0,32 
S: Serviços da economia  
22 (a) Mão de obra 2,02E+06 J 3,26E+06 6,59E+02 0,12 
22 (b) Mão de obra 3,15E+06 J 3,26E+06 1,03E+03 0,18 

23 Assistência técnica 1,80E+00 US$ 3,21E+12 5,78E+02 0,10 
24 Mão de obra administrativa 2,79E+01 US$ 3,21E+12 8,97E+03 1,57 
25 Contabilidade/escritório 9,01E+00 US$ 3,21E+12 2,89E+03 0,51 
26 Contas energia/telefone 8,41E+00 US$ 3,21E+12 2,70E+03 0,47 
27 Depreciação 8,89E+01 US$ 3,21E+12 2,85E+04 5,00 
28 Impostos 9,31E+00 US$ 3,21E+12 2,99E+03 0,52 
29 Serviços materiais 8,32E+02 US$ 3,21E+12 2,67E+05 46,77 

Emergia Total (Y)  
  Emergia Total       5,71E+05   
Cálculos dos fluxos em Apêndice B.8. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Tabela 27 – Valor de emergia calculado para os estoques das áreas ocupadas com Pastagem 

  Área T.t Fluxo de Emergia Emergia 
  ha anos sej ha-1 ano-1 sej 

APDL - Pastagem 911,82 1 5,71E+15 5,21E+18 
Fonte: elaborado pelo autor. 

5.1.9 SILVICULTURA 

O subsistema silvicultura corresponde às áreas ocupadas com produção florestal. Para 

determinação de quais culturas seriam adotadas nessa classificação foram utilizados dados referentes 

às áreas plantadas com espécies florestais, disponibilizados por municípios, no Sistema IBGE de 

Recuperação Automática – SIDRA (IBGE, 2019). Foram selecionados dados referentes aos 

munícipios de Mariana, Barra Longa, Ponte Nova, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Sem-Peixe, 

todos em Minas Gerais, por corresponderem ao primeiro trecho atingido, onde a lama extravasou a 

calha dos cursos d’água em maior extensão e onde se registrou danos a essa categoria de uso e 

ocupação. A Tabela 28 apresenta as áreas ocupadas com culturas florestais no ano de 2015 para os 

seis municípios. 



75 

 

  

 

Tabela 28 – Área ocupada com espécies florestais em silvicultura nos municípios com APDL no ano de 2015 

Município 
Silvicultura em hectares (ha) - 2015 
Total Eucalipto Pinus Outras espécies 

Mariana (MG) 860 860 - - 
Barra Longa (MG) 5.300 5.300 - - 
Ponte Nova (MG) 2.000 2.000 - - 
Rio Doce (MG) 300 300 - - 
Santa Cruz do Escalvado (MG) 100 100 - - 
Sem-Peixe (MG) 210 210 - - 
TOTAL 8.770 8.770 - - 

 100% 100%   

Fonte: (IBGE, 2019). 

Em 2015 a área total ocupada com silvicultura nos seis municípios correspondeu a 8.770 ha, 

todos ocupados com silvicultura de eucalipto (IBGE, 2019). Para representar o subsistema 

Silvicultura foi adotada a representação de um sistema produtivo de eucalipto, como ilustra a Figura 

22. 

Figura 22 – Diagrama do subsistema Silvicultura 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

A Tabela 29 apresenta o valor dos fluxos de emergia anuais para o uso e ocupação de 

silvicultura. A Tabela apresenta o valor de emergia, que é produto da área ocupada com silvicultura 
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multiplicada pelo seu fluxo anual de emergia e seu respectivo T.t. O tempo de reposição se refere ao 

valor do ciclo da cultura, sendo adotado o valor 7 anos, referente a produção de eucalipto para lenha 

e celulose. 

Tabela 29 – Fluxos de entrada de emergia no subsistema Silvicultura 

Nota Contribuições Valor Unidades UEV Fluxo de Emergia Emergia 
    un. ha-1 ano-1   sej un.-1 1010 sej ha-1 ano-1 (%) 
R: Recursos naturais renováveis   

1 Sol 4,08E+13 J 1,00E+00   
2 Chuva 7,00E+10 J 7,00E+03 4,90E+04 17,24 
3 Vento 1,11E+09 J 8,00E+02   

N: Recursos naturais não-renováveis   
5 Perda de solo 8,14E+08 J 9,39E+04 7646,67 2,69 

M: Materiais da economia   
6 (b) Combustível 5,58E+08 J 1,44E+05 8035,20 2,83 
6 (f) Combustível 2,87E+08 J 1,44E+05 4132,80 1,45 

7 Aço 7,90E-01 kg 8,56E+12 676,24 0,24 
8 Calcário dolomítico 2,50E+02 kg 1,00E+12 25000,00 8,79 

18 Nitrogênio 9,60E+00 kg 5,32E+12 5107,20 1,80 
19 Fósforo 7,20E+01 kg 4,96E+12 35712,00 12,56 
20 Potássio 2,40E+01 kg 1,21E+12 2904,00 1,02 

 21 (e) Controle de pragas 1,16E+00 kg 1,88E+13 2180,80 0,77 
21 (i) Controle de pragas 2,22E+00 kg 1,88E+13 4173,60 1,47 

30 Muda de eucalipto 2,64E+02 und. 1,21E+11 3189,20 1,12 
S: Serviços da economia   
22 (a) Mão de obra 1,14E+06 J 3,26E+06 371,64 0,13 
22 (b) Mão de obra 1,08E+07 J 3,26E+06 3520,80 1,24 

23 Assistência técnica 5,19E+00 US$ 3,21E+12 1665,99 0,59 
24 Mão de obra administrativa 2,08E+01 US$ 3,21E+12 6663,96 2,34 
25 Contabilidade/escritório 5,19E+00 US$ 3,21E+12 1665,99 0,59 
27 Depreciação 4,10E+00 US$ 3,21E+12 1316,10 0,46 
28 Impostos 7,18E+00 US$ 3,21E+12 2304,78 0,81 
29 Serviços materiais 3,71E+02 US$ 3,21E+12 119026,80 41,87 

Emergia Total (Y)   
  Emergia Total       2,84E+05   

Cálculos dos fluxos em Apêndice B.9. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Tabela 30 – Valor de emergia calculado para os estoques das áreas ocupadas com Silvicultura 

  Área T.t Fluxo de Emergia Emergia 
  ha anos sej ha-1 ano-1 sej 

APDL - Silvicultura 32,04 7 2,84E+15 6,38E+17 
T.t. = 7 anos biomassa de floresta plantada de eucalipto; 

Fonte: elaborado pelo autor. 

5.1.10 SOLO EXPOSTO 

A classificação da APDL em Solo Exposto se refere às áreas não vegetadas, com solo 

descoberto e aparente, suscetíveis a processos erosivos (INSTITUTOS LACTEC, 2020c). Com base 

nessa definição pouco específica, foram admitidos os mesmos valores de fluxos de energia utilizados 

para cálculo das áreas de pastagem, uma vez que representam o menor valor de fluxos de emergia 

para ocupações agrícolas do presente trabalho. Essa opção foi tomada pelo conhecimento empírico 

do autor deste trabalho de que uma área com potencial agrícola dificilmente é deixada sem uso de 

forma permanente, sendo que a classificação como solo exposto pode ter sido resultado das limitações 

da janela temporal de disponibilidade de imagens. Descrições e informações futuras mais precisas 

sobre o tipo de uso e ocupação detectado nessas áreas poderão exigir a revisão desta consideração. 

Desse modo o diagrama já apresentado na “Figura 21 – Diagrama do subsistema Pastagem” do item 

5.1.8PASTAGEM” foi adotado para o subsistema solo exposto, assim como foram adotados os 

respectivos fluxos anuais de emergia do mesmo subsistema, descritos na “Tabela 26 – Fluxos de 

entrada de emergia no subsistema Pastagem”. A Tabela 30 apresenta o valor de emergia, que é 

produto da área ocupada com solo exposto multiplicada pelo fluxo anual de emergia adotado e seu 

respectivo T.t., correspondente ao valor de 1 ano, mesmo adotado para o item 5.1.8 PASTAGEM. 

Tabela 30 – Valor de emergia calculado para os estoques das áreas ocupadas com Solo Exposto 

  Área T.t Fluxo de Emergia Emergia 
  ha anos sej ha-1 ano-1 sej 

APDL – Solo Exposto 13,37 1 5,71E+15 7,64E+16 
Cálculos dos fluxos em Apêndice B.10. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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5.1.11 VEGETAÇÃO NATIVA 

O subsistema vegetação nativa corresponde às áreas ocupadas por quatro classes de vegetação: 

Mata Nativa, Vegetação Secundária Inicial, Campos Rupestres e Várzeas (INSTITUTOS LACTEC, 

2020c).  

A classe Mata Nativa se refere às áreas ocupadas por florestas de fitofisionomia Floresta 

Estacional Semidecidual. Segundo IBGE (1992) essa formação é caracterizada pela presença de 

indivíduos caducifólios (20 – 50% da população) e dupla estacionalidade climática. Quatro formações 

são identificadas: montana, submontana, terras baixas e aluvial, sendo esta última identificada 

predominantemente na APDL (INSTITUTOS LACTEC, 2020c). A mesma fitofisionomia foi adotada 

para a classe Vegetação Secundária Inicial, mas foi considerada como formação florestal em estágio 

inicial de sucessão ecológica. O estágio inicial de sucessão de formações do Bioma Mata Atlântica 

para o Estado de Minas Gerais é definido pela ausência de estratificação definida, predominância de 

indivíduos jovens de espécies arbóreas, arbustivas e cipós, abundância de pioneiras e serapilheira, 

quando identificada, formando uma fina camada sobre o solo (CONAMA, 2007). 

Por Várzea definem-se as “áreas marginais a cursos d’água comuns a enchentes e inundações 

periódicas” com base no disposto pela Lei 12.651/12 (BRASIL, 2012), foi assumida a ocorrência de 

vegetação herbácea, uma vez que correspondem aos campos de inundação imediato às matas de 

galeria que ocorrem nas margens dos cursos d’água onde foram detectadas a predominância desse 

estrato de vegetação (INSTITUTOS LACTEC, 2020c). 

A classe Campos Rupestres corresponde à fitofisionomia de mesmo nome, referente ao 

importante e ameaçado ecossistema que ocorre nos ecótonos de Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga, 

geralmente associado à Serra do Espinhaço (FERNANDES et al., 2020) no território do rompimento. 

É um ecossistema que contém mais de 5.000 espécies de vegetais, número próximo a 15% da 

diversidade vegetal do Brasil, apesar de ocupar apenas 0,78% do território do país (SILVEIRA et al., 

2016). Esse ecossistema varia de pastagens naturais e savanas até topos de montanhas, principalmente 

associados a afloramentos de rocha (FERNANDES et al., 2020). 

A Figura 23 apresenta o diagrama de energia do subsistema Vegetação Nativa. Foram 

assumidos diferentes valores de tempo de rotação de acordo com (i) a classe da vegetação e (ii) a 

supressão de vegetação e camada superficial do solo ou apenas a supressão da camada superficial do 

solo. As especificidades dessas considerações serão detalhadas nas tabelas de contabilidade ambiental 
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de emergia de cada subsistema na sessão de resultados. A Tabela 31 apresenta os valores de cada área 

com vegetação suprimida para as quatro classes identificadas dentro da APDL – Vegetação Nativa. 

Figura 23 – Diagrama de subsistema Vegetação Nativa 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

Tabela 31 – Danos nas classes de vegetação dentro da APDL – Vegetação Nativa 

Dano Área 
área com deposição de lama e rejeito (dano à biomassa do solo) 836,86 ha 
supressão de vegetação de classe “Mata Nativa”  430,05 ha 
supressão vegetação de classe “Veg. Secundária Inicial” 348,05 ha 
supressão de vegetação de classe “Várzea”  67,39 ha 
supressão de vegetação de classe “Campos Rupestres” 13,89 ha 
TOTAL 1.696,24ha 

Para os dados de supressão vegetal foram consideradas as áreas de supressão com remoção mecânica pela 

passagem da onda de rejeitos e as áreas com mortalidade tardia dentro da APDL – Vegetação Nativa 

Fonte: (INSTITUTOS LACTEC, 2020c). 

A Tabela 32 apresenta os fluxos anuais de emergia calculados para o subsistema Vegetação 

Nativa. O subsistema possui os mesmos fluxos de entrada para as cinco classes de vegetação. O valor 

de emergia, produto da área de cada classe de vegetação nativa multiplicada pelo seu fluxo anual de 
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emergia e seu respectivo T.t. é apresentado na Tabela 33. Os valores de T.t. variam de acordo com a 

fitofisionomia identificada e o tipo de estoque atingido. 

Tabela 32 – Valor dos fluxos de emergia para as áreas ocupadas com Vegetação Nativa 

Nota Contribuições Valor Unidades UEV Fluxo de Emergia Emergia 
    un. ha-1 ano-1   sej un.-1 sej ha-1 ano-1 (%) 
R: Recursos naturais renováveis   

1 Sol 4,08E+13 J 1,00E+00   
2 Chuva 7,00E+10 J 7,00E+03 4,90E+14 100,00 
3 Vento 1,11E+09 J 8,00E+02   

Emergia Total (Y)   
  Emergia Total       4,90E+14   

Cálculos dos fluxos em Apêndice B.11. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Tabela 33 – Valor de emergia calculado para os estoques das áreas ocupadas com Vegetação Nativa 

  Área T.t. Fluxo de Emergia Emergia 
  ha anos sej ha-1 ano-1 sej 

área com deposição de lama e rejeito (dano à biomassa do solo) 836,86 38 4,90E+14 1,56E+19 
supressão de vegetação de classe “Mata Nativa”  430,05 51 4,90E+14 1,07E+19 
supressão vegetação de classe “Veg. Secundária Inicial” 348,05 10 4,90E+14 1,71E+18 
supressão de vegetação de classe “Várzea”  67,39 26 4,90E+14 8,59E+17 
supressão de vegetação de classe “Campos Rupestres” 13,89 44 4,90E+14 2,99E+17 
APDL - Vegetação Nativa 1696,24    2,92E+19 

T.t. = 38 anos para carbono do solo em Florestas Tropicais e Subtropicais Latifoliadas Úmidas;  

T.t. = 51 anos para biomassa em Florestas Tropicais e Subtropicais Latifoliadas Úmidas;  

T.t. = 10 anos para biomassa em Florestas Tropicais e Subtropicais Latifoliadas Úmidas em estágio inicial de 

regeneração;  

T.t. = 26 anos para biomassa em Pradarias e Savanas Inundadas; 

T.t. = 44 anos para biomassa em Prados e Matagais Montanhosos 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

 

 



81 

 

  

 

5.2 CONTABILIDADE AMBIENTAL EM EMERGIA DOS ESTOQUES 

SUPRIMIDOS EM (II) PERTURBAÇÃO SOCIAL 

Uma outra categoria de estoque que foi atingida pela passagem e deposição de rejeito se refere 

ao estoque de capital sociocultural como ilustrado pela Figura 24.  

A Figura 24 permite a identificação de estoques suprimidos ou parcialmente suprimidos pelos 

danos descritos na Tabela 4 – Perdas e danos de saúde e de elementos socioculturais”, mas é 

insuficiente para o cálculo dos fluxos de emergia, T.t. e, consequentemente, do estoque de emergia 

suprimido. Parte do dano de patrimônio histórico e patrimônio cultural pode estar vinculada às 

edificações suprimidas, enquanto que aspectos imateriais desses estoques não foram devidamente 

identificados para permitir esboçar uma quantificação em emergia. Como forma de contemplar parte 

do dano sociocultural e indicar a sua existência foi considerada, dentro do escopo da análise desse 

trabalho, uma UEV para o valor de “perturbação social”. 

 

Figura 24 – Estoques socioculturais das comunidades atingidas 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 



82 

 

  

 

A UEV de perturbação social, derivada do trabalho de Brown et al. (1993) no caso de 

derramamento de petróleo do navio Exxon Valdez, se refere a valores de sej por pessoa por ano. Para 

esse cálculo foi assumido o número de pessoas descrito no levantamento de Ramboll (2020), que 

indica a existência de 64.962 famílias que se declaram atingidas pelo rompimento da barragem de 

Fundão, multiplicado pelo número de dois indivíduos por família, visto que a razão entre número de 

indivíduos e o número de famílias cadastradas é de 2,29. Para o valor de tempo (anos), foi adotado o 

valor de um ano, uma vez que o presente trabalho pretende a quantificação dos danos imediatos e 

diretos relacionados à passagem e deposição de rejeitos e não considerou o dano prolongado no 

tempo. A Tabela 34 reúne os valores utilizados para o cálculo e apresenta o resultado em emergia do 

dano por perturbação social causada no primeiro ano do rompimento. 

Tabela 34 – Valor de emergia calculado para perturbação social do primeiro ano do rompimento  

Famílias Pessoas/família anos UEV Dano 
(sej.pessoa-1.ano-1) (sej) 

64.962 2 1 2,41E+17 3,13E+22 
Fonte: elaborado pelo autor. 

5.3 CONTABILIDADE AMBIENTAL EM EMERGIA DOS ESTOQUES 

SUPRIMIDOS EM (III) PAISAGEM 

Além do dano causado pela passagem e deposição da lama de rejeito, contabilizado por meio 

da supressão dos estoques identificados em cada um dos subsistemas do item 5.1 e dos danos 

quantificados no item 5.2, um outro dano se estende por toda a APDL e área costeira atingida pela 

pluma de rejeitos: a alteração de elementos da paisagem. Esses danos foram descritos de forma 

qualitativa na Tabela 5 – Danos aos elementos da paisagem descritos em gravidade e grau de 

reversibilidade.”, onde foram destacadas a gravidade e o grau de reversibilidade dos danos, enquanto 

que a avaliação quantitativa não foi realizada, devido à ausência de dados de linha-base (situação 

anterior ao rompimento) para determinação e/ou dificuldade de mensuração. Os danos descritos estão 

relacionados aos elementos físico-químicos da paisagem, formados por processos de intemperismo e 

dinâmica de materiais na área de estudo, cuja formação ocorreu escala de tempo muito maior do que 

o tempo de passagem e deposição da lama. Por essa razão, os elementos da paisagem danificados 

foram representados como um estoque dentro do sistema na Figura 25.  
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Não há aplicações de contabilidade ambiental em emergia à situação semelhante, onde 

elementos físico-químicos da paisagem tenham sido assumidos como um estoque suprimido em 

desastres. Entretanto, Odum (1996) estabelece que recursos naturais e informação geológica podem 

ser representados como estoques, quando formados numa janela de tempo superior à janela do sistema 

avaliado. No exemplo mais próximo ao assumido nesse trabalho, Odum (1996) representou uma bacia 

estuarina como um estoque formado pelo trabalho geológico, cujo fluxo de saída alimentava usinas 

de energia de marés. 

Figura 25 – Estoques de capital natural dos elementos da paisagem com danos na APDL 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

No caso presente, ilustrado pelo diagrama da Figura 25, os recursos que formam a paisagem 

correspondem ao fluxo de recursos R, ou seja, fluxo de recursos naturais renováveis que formaram o 

estoque ao longo de um T.t. correspondente à formação desse capital. Para a formação desse estoque 

foram considerados os fluxos anuais em cinco diferentes compartimentos, que compõe toda a APDL 

e a Costa. Os compartimentos foram definidos de acordo com a padronização dos dados descritos por 

INSTITUTOS LACTEC (2020a) e são apresentados, com as tabelas de fluxo de emergia 

correspondentes em: i) Compartimento 1 - APDL em corpos d’água do trecho da barragem de Fundão 
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à UHE – Risoleta Neves (Tabela 35); ii) Compartimento 2A - APDL em corpos d’água do trecho da 

UHE – Risoleta Neves à UHE – Baguari (Tabela 36); iii) Compartimento 2B APDL em corpos d’água 

do trecho da UHE – Baguari à foz do rio Doce (Tabela 37); iv) APDLs em área terrestre (Tabela 38) 

dos Compartimentos 1, 2A e 2B; e v) Compartimento 3 – Zona Costeira, composta pela zona de 

pluma intensa (Tabela 39) e zona de pluma branda (Tabela 40). 

Tabela 35 – Valor dos fluxos de emergia para APDL no trecho de corpos d’água do Compartimento 1 (barragem 

de Fundão à UHE – Risoleta Neves) 

Nota Contribuições Valor Unidades UEV Fluxo de Emergia Emergia 
    un. ha-1 ano-1   sej un.-1 1010 sej ha-1 ano-1 (%) 
R: Recursos naturais renováveis   

1 Sol 4,08E+13 J 1,00E+00   
2 Chuva 7,00E+10 J 7,00E+03 4,90E+04 45 
3 Vento 1,11E+09 J 8,00E+02   
4 Rio 4,72E+10 J 1,28E+04 6,04E+04 55 

Emergia Total (Y)   
  Emergia Total       1,09E+05   

Cálculos dos fluxos em Apêndice B.12.a. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Tabela 36 – Valor dos fluxos de emergia para APDL no trecho de corpos d’água do Compartimento 2A (UHE – 

Risoleta Neves à UHE – Baguari) 

Nota Contribuições Valor Unidades UEV Fluxo de Emergia Emergia 
    un. ha-1 ano-1   sej un.-1 1010 sej ha-1 ano-1 (%) 
R: Recursos naturais renováveis   

1 Sol 4,08E+13 J 1,00E+00   
2 Chuva 7,00E+10 J 7,00E+03 4,90E+04 90 
3 Vento 1,11E+09 J 8,00E+02   
4 Rio 4,11E+09 J 1,28E+04 5,63E+03 10 

Emergia Total (Y)   
  Emergia Total       5,43E+04   

Cálculos dos fluxos em Apêndice B.12.b. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Tabela 37 – Fluxos de emergia em corpos d’água dos Compartimento 2B (UHE – Baguari à foz do rio Doce) 

Nota Contribuições Valor Unidades UEV Fluxo de Emergia Emergia 
    un. ha-1 ano-1   sej un.-1 1010 sej ha-1 ano-1 (%) 
R: Recursos naturais renováveis   

1 Sol 4,08E+13 J 1,00E+00   
2 Chuva 7,00E+10 J 7,00E+03 4,90E+04 87 
3 Vento 1,11E+09 J 8,00E+02   
4 Rio 5,61E+09 J 1,28E+04 7,18E+03 13 

Emergia Total (Y)   
  Emergia Total       5,62E+04   

Cálculos dos fluxos em Apêndice B.12.c. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Tabela 38 – Valor dos fluxos de emergia para APDLs no trecho terrestre dos Compartimento 1, 2A e 2B 

Nota Contribuições Valor Unidades UEV Fluxo de Emergia Emergia 
    un. ha-1 ano-1   sej un.-1 1010 sej ha-1 ano-1 (%) 
R: Recursos naturais renováveis   

1 Sol 4,08E+13 J 1,00E+00   
2 Chuva 7,00E+10 J 7,00E+03 4,90E+04 100 
3 Vento 1,11E+09 J 8,00E+02   

Emergia Total (Y)   
  Emergia Total       4,90E+04   

Cálculos dos fluxos em Apêndice B.12.d. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Tabela 39 –Fluxos de emergia para o Compartimento 3: Zona Costeira, pluma intensa 

Nota Contribuições Valor Unidades UEV Fluxo de Emergia Emergia 
    un. ha-1 ano-1   sej un.-1 1010 sej  ano-1 (%) 
R: Recursos naturais renováveis   

1 Sol 4,08E+13 J 1,00E+00   
2 Chuva 7,00E+10 J 4,90E+03 6,35E+09  17 
3 Vento 1,11E+09 J 8,00E+02   

33a Marés 9,82E+15 J 3,09E+04 3,03E+10 83 
Emergia Total (Y)   
  Emergia Total       3,67E+10   

Os valores de fluxos de emergia para foram normalizados para toda a área, uma vez que a área da plataforma 

continental é utilizada no cálculo do fluxo das marés. Cálculos dos fluxos em Apêndice B.12.e. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Tabela 40 – Valor dos fluxos de emergia para o Compartimento 3: Zona Costeira, pluma branda 

Nota Contribuições Valor Unidades UEV Fluxo de Emergia Emergia 
    un. ha-1 ano-1   sej un.-1 1010 sej ano-1 (%) 
R: Recursos naturais renováveis   

1 Sol 4,08E+13 J 1,00E+00   
2 Chuva 7,00E+10 J 4,90E+03 2,13E+10  17 
3 Vento 1,11E+09 J 8,00E+02   

33b Marés 3,29E+16 J 3,09E+04 1,02E+11 83 
Emergia Total (Y)   
  Emergia Total       1,23E+11   

Os valores de fluxos de emergia para o Compartimento 3 estão normalizados para toda a área, uma vez que 

a área da plataforma continental é utilizada no cálculo do fluxo das marés. 

Cálculos dos fluxos em Apêndice B.12.e 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Seguindo a metodologia adotada o passo seguinte correspondeu a multiplicação dos fluxos de 

emergia descritos por valores de T.t. para os estoques suprimidos com o dano. Todavia, ao contrário 

dos subsistemas descritos no item 5.1, o dano não é descrito como a supressão total de um estoque de 

biomassa, como o caso das florestas ou agroecossistemas, ou com a supressão de infraestruturas 

antrópicas, como o caso das áreas edificadas. Dessa forma, a determinação de um T.t. para o estoque 

suprimido se apresentou como um desafio, uma vez que não há dados disponíveis na literatura que 

descrevam essa variável para o caso em questão. Considerando esse desafio, foram determinados três 

diferentes cenários possíveis para simular o cálculo do valor de emergia suprimido. 

5.3.1 CENÁRIO 1: TEMPO DE REPOSIÇÃO ARBITRÁRIO, T.t. 50 anos 

Para um primeiro cenário de dano, o Cenário 1, foi admitido que o T.t. corresponde a um 

período de 50 anos, ou seja, todos os elementos da paisagem danificados pela passagem e deposição 

de rejeitos na APDL e na costa seriam repostos num período de 50 anos. Esse cenário foi admitido 

com o intuito de estabelecer um valor mínimo para simulação de valores, considerando que equivale 

a uma ordem de magnitude dez vezes menor do que o valor estimado por Odum (1996) para reposição 

de solos e ecossistemas terrestres. Da mesma forma, arbitrariamente foi assumido que o T.t. para a 

área de pluma branda corresponde a 10% do T.t. A Tabela 41 apresenta o valor de estoque suprimido 

dado pela multiplicação dos fluxos de emergia descritos nos compartimentos do item 5.2 pelas 

respectivas áreas e tempo de reposição T.t. de 50 anos, com exceção do Compartimento 3, cujos 
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valores de fluxo, que já contemplam as áreas de influência, são multiplicados pelo T.t. para calcular 

o valor de emergia. 

Tabela 41 – Valor de emergia calculado para as perdas de paisagem para o Cenário 1 

  Área T.t. Fluxo de Emergia Emergia 
  ha anos 1010 sej ha-1 ano-1 1010 sej ano-1 sej 

Compartimento 1 702,17 50 1,09E+05  3,83E+19 
Compartimento 2A  4.378,33 50 5,43E+04  1,19E+20 
Compartimento 2B 19.616,60 50 5,62E+04  5,51E+20 
Área terrestre em 1, 2A e 2B  3.385,23 50 4,90E+04  8,29E+19 
Compartimento 3 – pluma intensa  50  3,67E+10 1,84E+22 
Compartimento 3 – pluma branda  05  1,23E+11 6,15E+21 
TOTAL      1,91E+22 
Fonte: elaborado pelo autor. 

5.3.2 CENÁRIO 2: TEMPO DE REPOSIÇÃO ARBITRÁRIO, T.t. 100 anos 

Para o segundo cenário de dano, o Cenário 2, foi admitido que o T.t. corresponde a um período 

de 100 anos. Esse cenário foi admitido para simulação de valores, considerando o dobro do valor 

admitido para o Cenário 1, com o intuito de comparar a variação do valor de emergia do dano em 

relação ao aumento do T.t. Da mesma forma que no Cenário 1, arbitrariamente foi assumido que o 

T.t. para a área de pluma branda corresponde a 10% do T.t. A Tabela 42 apresenta o valor de estoque 

suprimido calculado pela multiplicação dos fluxos de emergia descritos nos compartimentos do item 

5.2 pelas respectivas áreas e tempo de reposição T.t. de 100 anos, com exceção do Compartimento 3, 

cujos valores de fluxo, que já contemplam as áreas de influência, são multiplicados pelo T.t. para 

calcular o valor de emergia. 

Tabela 42 – Valor de emergia calculado para as perdas de paisagem para o Cenário 2 

  Área T.t. Fluxo de Emergia Emergia 
  ha anos 1010 sej ha-1 ano-1 1010 sej ano-1 sej 

Compartimento 1 702,17 100 1,09E+05  7,65E+19 
Compartimento 2A  4.378,33 100 5,43E+04  2,38E+20 
Compartimento 2B 19.616,60 100 5,62E+04  1,10E+21 
Área terrestre em 1, 2A e 2B  3.385,23 100 4,90E+04  1,66E+20 
Compartimento 3 – pluma intensa  100  3,67E+10 3,67E+22 
Compartimento 3 – pluma branda  10  1,23E+11 1,23E+22 
TOTAL      5,06E+22 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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5.3.3 CENÁRIO 3: TEMPO DE REPOSIÇÃO ESTIMADO COM BASE EM 
VALORES DE FLUXOS GLOBAIS DE MATERIAIS E O VOLUME DE 
REJEITO LIBERADO 

No terceiro cenário de dano, o Cenário 3, o valor de T.t. foi estimado com base em valores de 

fluxos globais de materiais, descritos na Tabela 43. Dessa forma foram utilizados o valor de fluxo de 

sedimentos continentais para estimativa do T.t. do rejeito na área continental e o valor de fluxo do 

basalto oceânico para o T.t. do rejeito nas áreas de pluma intensa e pluma branda, sendo para esta 

última adotado o valor de 10% da pluma intensa. 

Tabela 43 – Valor de fluxos globais de materiais para produtos de processos da Terra 

Produtos de processos da Terra 
Fluxo de material  

a(.1016 g. ano-1) b(.1005 g. ano-1. ha-1) 

Oceanos 

Basalto oceânico 6,34 17,52 

Sedimentos pelágicos e abissais  0,97 2,68 

Continentes 

Rochas graníticas 1,89 1,27 

Montanhas em terra 0,84 5,63 

Rochas metamórficas 0,65 4,35 

Sedimentos continentais 0,50 3,35 

Extrusão vulcânica 0,21 1,41 
a Valores de fluxos de materiais descritos em ODUM (1996). 
b Valores de fluxos de materiais convertidos para área, pela divisão fluxos pela área global. Para os fluxos de 
materiais em oceanos foi utilizado o valor de 3,62.1010 ha enquanto que para os fluxos de materiais em continentes 
foi utilizado o valor de 1,49.1010 ha. 
Fonte: elaborado pelo autor. 

Tabela 44 – Valor de T.t. para fluxo materiais com base no rejeito e na área atingida 

Referência do fluxo 
Fluxo de material 

(.1005 g. ano-1. ha-1) 

aÁrea 

(ha) 

bRejeito 

(.1014 g) 

T.t 

(anos) 

Basalto oceânico 17,52 185.000 1,25 385,66 

Sedimentos continentais 3,35 28.082,34 1,25 13.287,15 
a Para o fluxo oceânico foi utilizada a área referente à zona de pluma intensa, enquanto que para a área continental 
foi considerada a soma de todas ADPLs. 
b O volume de 4,4.1007 m3 foi convertido em massa (g) por meio do valor de densidade de 2,85 g. cm-3  (PEREIRA 
& PICANÇO, 2020). 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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A Tabela 45 apresenta o valor de estoque suprimido calculado pela multiplicação dos fluxos de 

emergia descritos nos compartimentos do item 5.2 pelas respectivas áreas e tempos de reposição T.t. 

de calculados na Tabela 44, com exceção do Compartimento 3, onde os valores de fluxo são 

multiplicados apenas pelo T.t. 

Tabela 45 – Valor de emergia calculado para as perdas de paisagem para o Cenário 3 

  Área T.t. Fluxo de Emergia Emergia 
  ha anos 1010 sej ha-1 ano-1 1010 sej ano-1 sej 

Compartimento 1 702,17 13287 1,09E+05  1,02E+22 
Compartimento 2A  4.378,33 13287 5,43E+04  3,16E+22 
Compartimento 2B 19.616,60 13287 5,62E+04  1,46E+23 
Área terrestre em 1, 2A e 2B  3.385,23 13287 4,90E+04  2,20E+22 
Compartimento 3 – pluma intensa  386  3,67E+10 1,42E+23 
Compartimento 3 – pluma branda  39  1,23E+11 4,74E+22 
TOTAL      3,99E+23 
Fonte: elaborado pelo autor. 

5.4 CONTABILIDADE AMBIENTAL EM EMERGIA DAS PERDAS E DANOS 

IDENTIFICADOS COM A PASSAGEM E DEPOSIÇÃO DE REJEITOS 

Nesse tópico são apresentadas sínteses dos valores calculados para os estoques suprimidos pela 

passagem e deposição da lama de rejeito. Os valores referentes à supressão dos estoques dos nas 

APDLs e respectivos sistemas subsistemas, descritos em 5.1, estão sintetizados na Tabela 47. A 

Tabela 48 apresenta os valores de dano aos estoques das APDLs, somados aos valores das perdas e 

danos sociais e aos danos à paisagem, calculados para cada um dos três cenários do item 5.2. Os 

valores das perdas são apresentados em valor de emergia dos estoques suprimidos (sej) e em valores 

monetários, pelo indicador macroeconômico EmUS$. Para este último, os valores foram obtidos pela 

divisão do valor de emergia pelo índice de relação emergia-dinheiro – EMR, calculado para o Brasil 

no ano de 2014, de 2,89 .1012 sej.US$-1. 
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Tabela 46 – Valores de emergia e monetários para os danos de supressão de estoques nas APDLs 

Impacto ambiental negativo Área (ha) (%) da APDL Valor do dano 

terrestre total (sej) (% de sej) 
APDL – Afloramento rochoso 17,38 0,51 0,06 1,19E+17 0,01 
APDL – Agricultura  129,79 3,83 0,46 6,96E+18 0,85 
APDL – Área urbanizada/Área construída 40,22 1,19 0,14 6,59E+19 8,03 
APDL – Banco de areia 353,55 10,44 1,26 1,23E+17 0,01 
APDL - Corpos d'água 24.697,11 n/a 87,95 4,03E+20 49,12 
APDL – Ilha 181,31 5,36 0,65 3,38E+18 0,41 
APDL – Mineração 9,51 0,28 0,03 3,06E+20 37,28 
APDL – Pastagem 911,82 26,94 3,25 5,21E+18 0,63 
APDL – Silvicultura 32,04 0,95 0,11 6,38E+17 0,08 
APDL – Solo exposto 13,37 0,39 0,05 7,64E+16 0,01 
APDL – Vegetação nativa 1.696,24 50,11 6,04 2,92E+19 3,56 
TOTAL (APDL) 28.082,34 100,00 100,00 8,21E+20 100,00 

Valor EmUS$ (milhões) 283,98 
Fonte: elaborado pelo autor. 

Tabela 47 – Valores de emergia e monetários para os danos de supressão de estoques nas APDLs somados aos 

danos à paisagem para os três cenários propostos. 

Danos 
Valor dos danos 

(sej) (%) EmUS$ (bilhões) 
Cenário 1 
Dano: estoques nas APDLs 8,21E+20 1,60 0,28 
Perturbação social 3,13E+22 61,12 10,83 
Danos à paisagem 1,91E+22 37,28 6,61 
TOTAL 5,12E+22 100,00 17,73 
Cenário 2       
Dano: estoques nas APDLs 8,21E+20 0,99 0,28 
Perturbação social 3,13E+22 37,85 10,83 
Danos à paisagem 5,06E+22 61,16 17,51 
TOTAL 8,27E+22 100,00 28,63 
Cenário 3       
Dano: estoques nas APDLs 8,21E+20 0,19 0,28 
Perturbação social 3,13E+22 7,26 10,83 
Danos à paisagem 3,99E+23 92,55 138,06 
TOTAL 4,31E+23 100,00 149,18 

Os valores dos diferentes cenários variam de forma crescente conforme o T.t adotado para os danos à paisagem.  

Fonte: elaborado pelo autor. 
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6 DISCUSSÕES 

Os valores calculados para supressão de estoques pela passagem e deposição de rejeitos foram 

apresentados na Tabela 49 em três diferentes cenários, onde os valores totais variam em função dos 

diferentes valores de danos à paisagem. A variação dos danos à paisagem em cada cenário se refere 

aos valores de T.t adotados para o cálculo desse dano, conforme descrito no item 5.3: os cenários 1 e 

2 foram obtidos respectivamente pela escolha arbitrária de valores de T.t. de 50 e 100 anos, enquanto 

que para o cenário 3 o T.t foi estimado com base em valores de fluxos de materiais na geobiosfera. 

Para todos os três cenários, chama atenção um fator comum na proporção dos valores dos danos 

imediatos calculados: os valores para supressão dos estoques nas APDLs, referentes à supressão de 

estoques de biomassa natural, biomassa de atividades agrossilvipastoris e infraestruturas, 

correspondem a valores que variam de 0,19% a 1,60% de todo o dano calculado, enquanto que os 

danos socioculturais e danos à paisagem representam valores superiores em dez a oitenta vezes, a 

depender do cenário. Vale notar ainda que, dentro do valor geral de supressão dos estoques nas 

APDLs, há uma discrepância onde os maiores valores, que juntos totalizam 94,43% do estoque 

(Tabela 47), se referem às infraestruturas antrópicas suprimidas, sendo os 5,57% restantes referentes 

à supressão de estoques de biomassa. Dessa forma, os valores obtidos pela contabilidade ambiental 

em emergia sugerem uma diferença de magnitude nos danos contabilizados em estoques bióticos 

naturais e antrópicos. 

Diferença de magnitude semelhante é identificada no trabalho de Brown et al. (1993), onde a 

contabilidade ambiental em emergia foi utilizada para quantificar as perdas e danos do derramamento 

de petróleo do navio Exxon Valdez. Guardadas as diferentes proporções e naturezas dos desastres, no 

relatório sobre o derramamento de petróleo os valores em emergia, para o que foi classificado como 

perdas econômicas, foram identificados como sendo até vinte vezes maiores que as perdas de estoques 

naturais. Naquele caso, foram excluídas da análise as perdas indiretas da paralisação de fornecimento 

de petróleo e outros processos decorrentes do derramamento, mas foram incluídos valores referentes 

às operações de recuperação, aspecto que não possui paralelo contabilizado no presente trabalho por 

estar fora do escopo delimitado. Por outro lado, devido à natureza distinta dos desastres, o presente 

trabalho propõe a inclusão de um dano ainda não valorado, o dano à paisagem, que aqui representa a 

maior fração do dano avaliado nos três cenários, como se vê na Figura 26 adiante. No único cenário 

onde o dano à paisagem não é menor que a perturbação social, o cenário 1, o valor ainda é elevado 
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(37,28 % do total) e provavelmente está subestimado em função do T.t arbitrariamente adotado como 

cinquenta anos. Quando comparado com os valores dos demais cenários, os valores dos danos à 

paisagem sugerem que sua gravidade será tão maior quanto o tempo necessário para o retorno ao seu 

estado anterior à perturbação. Essa constatação sugere a necessidade de se investigar o tempo de 

regeneração de ambientes para a quantificação das perdas e danos em desastres ambientais. Nos 

diversos relatórios e trabalhos consultados para essa pesquisa a dificuldade para estimativa do tempo 

foi pontuada e indicada como um agravante, mas dificilmente o tempo foi abordado de forma explícita 

como variável na composição de valores. 

A Figura 26 retoma o diagrama de hierarquia de energia para a geobiosfera, onde os sistemas 

foram dispostos em ordem crescente, da esquerda para a direita, de valores de território de suporte, 

tempo de reposição (T.t.) e transformidade (Tr), como definido por Odum (1996). Os danos 

decorrentes da passagem e deposição de rejeitos avaliados nesse trabalho, foram alocados nessa 

escala para visualização de sua proporção na composição do dano total. Nas primeiras janelas, estão 

alocados os danos de supressão dos estoques nas APDLs que, como já citado, possuem uma 

distribuição crescente com valores menores para os estoques de biomassa natural e maiores para os 

estoques de infraestrutura em sistemas econômicos. No outro extremo, nas duas últimas janelas da 

escala, estão alocados quase a totalidade dos valores contabilizados: na janela da sociedade humana 

os danos se referem à perturbação social, calculada em função do número de pessoas atingidas no 

primeiro ano de rompimento, enquanto que na janela dos sistemas geológicos e de informação os 

valores se referem aos danos à paisagem, cujos fluxos de formação do estoque, interpretado aqui 

como a própria paisagem, se deram numa escala de tempo de centenas a milhares de anos. 
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Figura 26 – Organização hierárquica da qualidade de energia da geobiosfera e alocação das três categorias de 

danos avaliados para os três cenários 

 
Fonte: elaborado pelo autor, diagrama adaptado de (GIANNETTI et al., 2019b). 

A expressividade dos últimos valores expõe uma necessidade de se quantificar as perdas e danos 

comumente não valoradas, sendo que estas representam perdas numa ordem de grandeza quase cem 

vezes maior do que as calculadas para os estoques das primeiras. Essa necessidade é ainda mais 

expressiva quando consideramos que as metodologias de valoração ambiental tradicionais 

quantificam processos localizados na segunda janela – na interface entre sistemas ambientais 

econômicos (ODUM, 1996) – além de vincular a valoração à preferência humana sobre recursos, sem 

considerar os elementos estruturais e funcionais dos ecossistemas (ODUM, 1996; BROWN & 

ULGIATI, 1999). Num trabalho recente, Cheng et al. (2021) avaliaram a valoração econômica de 

recursos hídricos e apontaram que a percepção humana sobre o valor de recursos ambientais em 

bacias hidrográficas pode variar conforme a distância das populações humanas em relação ao rio, 

além de encontrar as mesmas dificuldades quanto as subjetividades relatadas nas críticas do método 

de valoração contingente. Dessa forma, a aplicação exclusiva de metodologias de valoração ambiental 

tradicionais poderia gerar valores limitados à segunda janela, abrangida pelos processos econômicos 

da Figura 26, onde, num caso como o rompimento da barragem de Fundão, estariam excluídas da 

contabilidade as maiores frações do dano. Entretanto, ainda que constatadas as diferentes proporções 
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do dano e pontuadas as críticas à limitação da valoração contingente, é preciso reforçar a concepção 

de Odum (2002) de que: “nenhuma escala é inerentemente mais importante do que outra” e de que 

“na auto-organização, as transformações de energia unem as escalas simbioticamente, maximizando 

o poder em todas as escalas”, isto é, o exercício de abstração proposto no diagrama da Figura 26 não 

pretende estabelecer a importância de determinados danos de uma janela do sistema sobre as demais. 

Esta noção deriva da própria definição de sistema, em que a totalidade de um sistema corresponde a 

mais do que a soma de suas partes e implica no aparecimento de qualidades emergentes, dependentes 

da existência de diferentes níveis de complexidade que interagem e se retroalimentam (BRANCO, 

2014). Com essas considerações a constatação, no esquema abstrato da Figura 26, de que mais de 

98% das perdas e danos estão localizadas nas duas últimas janelas não pretende identificar se há uma 

categoria de dano mais importante do que outra, mas, pelo contrário, reconhecer que nenhuma 

dimensão do dano deve ser ignorada. Essa noção vai ao encontro da ideia de Tiezzi et al. (2003) de 

que é necessário reconhecer o valor dos bens ambientais “tidos como não valoráveis” e permitir que 

os tomadores de decisão percebam a complexidade e os limites dos sistemas da geobiosfera. 

E finalmente, acerca da limitação da aplicação da valoração contingente: não se pretende a 

desqualificação das metodologias tradicionais de valoração ambiental, mas indicar possíveis 

limitações à quantificação de perdas e danos, visto que a concentração da metodologia numa janela 

estaria ignoraria as demais dimensões de dano que aqui foram detectadas de forma expressiva. Dessa 

forma, para situações em que a amplitude de sistemas abrangidos pelo dano extrapole a janela de 

interface econômico-ambiental, outras metodologias são necessárias, de forma alternativa ou 

complementar, onde a contabilidade ambiental em emergia se apresenta como uma possibilidade. 

6.1 COMPARAÇÃO DOS VALORES ENCONTRADOS 

Os valores encontrados no presente trabalho se referem a apenas uma parcela dos danos: os 

danos diretos e imediatos pela supressão de estoques. Outros danos, os danos indiretos, se referem 

aos danos que se desdobraram em razão da supressão ou alteração de fluxos e processos naturais e 

econômicos; dos danos da paralização de vinte e três sistemas de abastecimento público; dos danos 

provocados pelo trânsito de maquinário, abertura de estradas e outras medidas de mitigação; danos 

relativos a conversão de cobertura do solo para reassentamento da população deslocada; dos 

problemas de saúde derivados da exposição das comunidades aos rejeitos e a outros danos ainda não 

detectados. Quanto aos custos da reparação, estes se referem aos valores investidos, pelas empresas 
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responsáveis e pela sociedade, dado que o poder público, os sistemas de justiça e organizações da 

sociedade civil se envolveram e ainda continuam a se envolver nos processos de reparação do desastre 

de Fundão. 

Embora parte dos valores que compõe os danos do desastre não tenham sido calculadas neste 

trabalho, elas são aqui pontuadas para comparação com o valor definido na Ação Civil Pública – ACP 

que estipulou um valor para a reparação total do desastre, equivalente a 43,8 bilhões de dólares. A 

Tabela 48 apresenta o valor monetário estipulado pela ACP e os valores estipulados nesse trabalho 

para os três cenários propostos. 

Tabela 48 – Valores monetários do desastre da barragem de Fundão 

  Valores (bilhões) 

  danos diretos danos indiretos custos de reparação un. Total 
ACP n/d n/d n/d US$ 43,80 

Cenário 1 17,73 n/v n/v EmUS$ >   17,73 
Cenário 2 28,63 n/v n/v EmUS$ >   28,63 
Cenário 3 149,18 n/v n/v EmUS$ > 149,18 

n/d: se refere aos valores não discriminados, uma vez que a ACP apresenta apenas um valor total estipulado. 

n/v: se refere aos valores não valorados, por estarem fora do escopo do trabalho. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Os valores monetários calculados para os três cenários reproduzem o mesmo padrão de 

distribuição discutido no tópico anterior, quanto a natureza dos valores dentro da hierarquia de 

energia, enquanto que para o valor estipulado pela ACP não é possível identificar essa informação. 

Desse modo os valores encontrados nos três cenários correspondem a apenas uma parcela dos valores 

monetários do desastre, onde o valor do cenário 3 supera o valor total estipulado pela ACP em 240%, 

enquanto que os valores dos cenários 1 e 2 correspondem a valores inferiores ao da ACP. Seja para o 

cenário 3, de valor superior, ou para os cenários 1 e 2, de valores inferior ao da ACP, é possível que 

todos os cenários apresentem valor total superior aos 43,8 bilhões de dólares estipulados pela ACP, 

dado que os cálculos desse trabalho se limitaram a apenas uma parcela, indeterminada, do valor total 

do desastre. Entretanto, essa possibilidade não foi totalmente explorada por esse trabalho e representa 

uma lacuna a ser preenchida pela disponibilidade futura de novos dados. 

Avaliações em Emdollar de recursos naturais foram realizadas por Lee & Brown (2021), que 

estimaram valores de produção primária bruta e de capital natural biótico global do período pré-

antropoceno. No referido trabalho, os autores estimaram o valor de EmUS$ 578,5 trilhões como para 
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a biomassa dos ecossistemas no período pré-antropoceno e as perdas desse capital, pelas mudanças 

de uso e ocupação no solo promovidas por atividades antrópicas, em EmUS$ 88,5 trilhões. Comparado 

com esse valor, da perda de capital natural biótico, os valores das perdas dos três cenários 

correspondem a 0,02 % desse valor, para o cenário 1; 0,03% do valor para o cenário 2; e 0,17% para 

o cenário 3. Ainda que sejam valores de estoques distintos, a comparação pode ser utilizada para se 

medir a gravidade do desastre, visto que num único evento, ainda não totalmente valorado, identifica-

se a supressão de estoques que variam de 0,02% a 0,17% do valor total, de capital natural biótico, já 

suprimido no globo, ao passo que a área avaliada no desastre representa menos de 0,00% da área da 

geobiosfera. Essa comparação é incipiente e imprecisa, pela distinção dos capitais comparados, mas 

reforça a necessidade de que outras avaliações sejam realizadas para um dimensionamento mais 

acurado dos danos provocados por desastres em âmbito global. 

Noutras abordagens, a quantificação dos danos pela contabilidade ambiental em emergia 

permite, ao utilizar uma mesma unidade, outras comparações. Uma comparação possível é o 

posicionamento dos valores encontrados para os danos de supressão de estoques dos cenários 1, 2 e 

3 em relação aos valores de entrada de fluxo de emergia em países. Dessa forma, é possível comparar 

os valores dos cenários com os valores de fluxos de emergia de entradas de países, onde a dimensão 

do dano pode ser traduzida como a interrupção dos fluxos desses sistemas. Por exemplo, na Tabela 

48, o valor dos danos quantificados para o cenário 3 correspondem a um valor intermediário entre os 

fluxos de emergia da Bolívia e do Equador, em que a emergia suprimida poderia ser comparada com 

a interrupção de um fluxo pelo período de um ano para esses países. Nessa interpretação, os danos 

identificados no cenário 3 equivalem a interrupção de todas as entradas, de recursos naturais e 

recursos da economia dentro do Equador e de todos os países com valores menores. A mesma ideia 

é aplicada aos demais cenários, em que os valores totais (em sej) dos três cenários foram alocados em 

ordem decrescente com os fluxos de emergia (sej.ano-1). 
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Tabela 49 – Valores de fluxos de entrada de emergia anuais para os países da América Latina e valores de emergia 

dos cenários do desastre da barragem de Fundão 

País sej.ano-1 sej Dano 
Brasil 7,06E+24   
Argentina 3,16E+24   
Colômbia 1,05E+24   
Venezuela 1,04E+24   
Chile 7,18E+23   
Peru 7,09E+23   
Bolívia 5,12E+23   
  4,31E+23 Cenário 3 
Equador 4,22E+23   
Paraguai 3,74E+23   
Uruguai 1,93E+23   
Suriname 9,53E+22   
Guiana 8,89E+22   

  8,27E+22 Cenário 2 

  5,12E+22 Cenário 1 
Guiana Francesa 1,95E+22   

Fluxos sej.ano-1 de emergia para o ano de 2014. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

A comparação dos valores da Tabela 49 poderia ser aplicada a diversos sistemas, seja para 

Estados, Nações, unidades territoriais ou mesmo processos econômicos, onde a opção que melhor 

comunique a dimensão do dano poderia ser adotada a depender do público de destino da informação, 

visto que comunicar as perdas e danos em “sej” pode não ser suficiente. 

6.2 LIMITAÇÕES DA ABORDAGEM PROPOSTA  

(a) disponibilidade de dados: os dados utilizados nesse trabalho tiveram origem, em sua maior 

parte, em relatórios de consultorias especializadas que atuam ou atuaram como assessoras na disputa 

judicial envolvendo o desastre. Dados dessa natureza derivam de documentos técnicos que não estão 

sujeitos aos mesmos procedimentos de revisão por pares e validação de publicações cientificas. Além 

da natureza dos dados, a ausência de dados oficiais ou publicações referentes ao ambiente pré-desastre 

se mostraram como desafios na concepção dos sistemas e sua contabilidade. Em diversos tópicos, na 

contabilidade dos subsistemas do item 5.1. “CONTABILIDADE AMBIENTAL EM EMERGIA 

DOS ESTOQUES SUPRIMIDOS EM (I) ESTOQUES NA APDL”, foram assumidas generalizações 



98 

 

  

 

e valores de outros sistemas para superar as lacunas de informação. Situação análoga se refere à 

utilização de UEVs, em que foram utilizadas UEVs calculadas para sistemas de locais distintos, 

principalmente referente aos elementos de infraestrutura, mas que aqui foram aplicadas pela falta de 

dados locais. 

 Por essas razões, e considerando o estágio de amadurecimento das discussões e métodos aqui 

apresentados, não se sugere a priori que se utilize os resultados do presente trabalho para definição 

de litígios e indenizações, mas que estes sirvam para orientar as discussões sobre a insuficiência das 

metodologias tradicionais de valoração econômica frente as perdas e danos decorrentes de desastres 

similares. Isto posto, sugere-se a consideração da aplicação de abordagens biofísicas, como a 

contabilidade ambiental em emergia, em desastres análogos para refinamento de seu uso na valoração. 

(b) dos danos à paisagem: para a contabilidade dos danos à paisagem a ausência de dados se 

mostrou um desafio ainda maior, visto que dados sobre sedimentação e a formação de paisagens não 

são tão abundantes quanto àqueles relacionados à formação de capital biótico, como biomassa 

florestal ou carbono do solo. Numa tentativa de contornar essa limitação, especialistas consultados 

sugeriram a estimativa do T.t de formação da paisagem por meio da comparação com dados de idades 

determinadas em estudos estratigráficos de depósitos sedimentares. Dessa forma, softwares de 

geoprocessamento poderiam ser aplicados para simular um nível de sedimentos em determinada 

idade, encontrada em outros estudos, e calcular volume de sedimentos removido no intervalo de 

tempo. Esse valor, de volume de sedimento por intervalo de tempo, poderia ser utilizado como um 

parâmetro para determinação de um fluxo de sedimentos aproximado e assim ser utilizado na 

determinação do T.t. necessário para a remoção do volume de rejeitos lançado com o rompimento. 

Entretanto, essa opção metodológica demanda muito tempo e acesso à informação detalhada que não 

estão facilmente disponíveis até o momento. 

Como alternativa, foram adotados os três cenários descritos no item 5.3, sendo os dois 

primeiros, definições arbitrárias de 50 e 100 anos e o terceiro calculado por extrapolação de 

parâmetros globais como descritos em outros trabalhos. Para os três casos é possível que haja dupla 

contagem, visto que nos cenários 1 e 2 foram contabilizados os fluxos de energia do continente e da 

zona costeira para um mesmo período. No cenário três foram utilizados valores distintos de T.t para 

o continente e para a zona costeira, dado que os fluxos de materiais utilizados para seu cálculo (Tabela 

42) apresentaram valores diferenciados para ambiente continental e ambiente terrestre. 
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Mesmo com todas estas incertezas, os resultados permitirem uma discussão ‘macro’ sobre a 

quantificação de danos à paisagem, especificamente: Qual o tempo e, consequentemente, o esforço 

da natureza para retornar a um estado anterior ao desastre? A variação de resultados em função do 

T.t. utilizado ou da forma e cálculo sugere a importância na identificação dessas variáveis para 

obtenção de dados mais precisos. 

(c) dos danos não contabilizados: as limitações de danos não contabilizados se referem tanto 

aos danos não abrangidos pelo escopo do trabalho, ou seja, àqueles indiretos e frutos de 

desdobramentos do rompimento, mas também aos danos que não foram contabilizados dentro do 

escopo. Nesse último caso, destacam-se as lacunas na contabilização de danos à biodiversidade, ao 

patrimônio histórico e cultural e às perdas de vidas humanas. 

Perdas em biodiversidade foram identificadas em diversos compartimentos, como consta nos 

relatórios utilizados para levantamento dos danos (INSTITUTOS LACTEC, 2020a), mas não foram 

incluídas na contabilidade do presente trabalho pela falta de dados. 

O patrimônio histórico e cultural também foi identificado como um estoque suprimido com o 

desastre, seja pela destruição de infraestruturas e paisagens relacionadas ou pelo dano à 

conhecimentos e elementos culturais como festas e celebrações. Esses danos não foram 

contabilizados pela falta de informações quantitativas sobre a dimensão do dano. 

Com relação a não quantificação das perdas de vidas humanas, prevaleceu a discricionariedade 

do autor que preferiu não abranger esse dano, dado que seu contato com as famílias poderia constituir 

um viés na determinação de um valor.  

7 CONCLUSÃO 

Os impactos ambientais negativos diretos e imediatos, ou perdas e danos, decorrentes do 

rompimento da barragem de Fundão podem ser identificados e associados em diagramas de energia 

conforme exposto ao longo dos resultados desse trabalho. Essas perdas e danos podem ser 

identificadas e diferenciadas numa escala de sistemas da geobiosfera, que abarca de forma hierárquica 

representações que vão desde sistemas com predominância de capital biótico, seguido de sistemas de 

usos e ocupações agrários e extrativistas, sistemas industriais e econômicos até, no outro extremo, 

em sistemas de informação, cultura e elementos naturais abióticos. Essa escala, no caso estudado, 

permitiu identificar, por meio da contabilidade ambiental em emergia, a magnitude e a distribuição 



100 

 

  

 

do dano. Nos três cenários de quantificação e valoração de perdas e danos, foram identificadas que a 

maior parte dos valores, mais de 98% do total, se refere às perdas e danos contidos nas janelas com 

elementos da sociedade humana e na janela de elementos naturais abióticos. As janelas de sistemas 

econômicos, onde comumente são aplicadas as metodologias de valoração ambiental tradicionais (de 

mercados reais ou hipotéticos), contém menos de 2% do valor total quantificado. Essa constatação 

chama a atenção e sugere que metodologias de valoração restritas à essa janela de interação 

econômica possam estar restritas a valorar uma fração subestimada dos danos. 

Quando convertidos em valores monetários (EmUS$) os danos quantificados neste trabalho 

variam de EmUS$ 17,7 bilhões, no cenário mais conservador, à EmUS$ 149,2 bilhões no outro extremo 

e contrastam com o valor de US$ 43,8 bilhões estipulados no processo judicial de reparação de perdas 

e danos. Esse contraste é de difícil avaliação, dado que o último valor foi determinado por uma 

equivalência em que fora assumido que o desastre de Fundão não poderia ter valor inferior ao notório 

desastre da plataforma petrolífera Deepwater Horizon, de 2010. Nesse critério de equivalência a 

metodologia adotada para composição do dano não pode ser avaliada, mas é possível afirmar que o 

valor de 43,8 bilhões foi adotado para a totalidade da reparação, enquanto que os valores encontrados 

por este trabalho se referem à apenas uma parcela do dano, visto que foram excluídos da quantificação 

os danos indiretos e custos de reparação associados. Dos resultados deste trabalho pode-se concluir 

que, para além das lacunas e incertezas a serem consideradas, foi identificado que as perdas e danos 

se distribuem de forma hierárquica, da mesma forma que podem ser organizados os sistemas na 

geobiosfera, e que quanto maior a complexidade dos sistemas danificados pela supressão de estoques, 

maior será o valor de dano associado. Dessa forma, é possível recomendar que as perdas e danos de 

sistemas socioculturais e sistemas naturais abióticos sejam consideradas e quantificadas, visto que, 

quando danificados, podem representar a maior parte do dano em desastres que acarretem na 

supressão de estoques de sistemas.  

Espera-se que os valores apresentados sirvam de motivação para aplicações e discussões do uso 

de métricas biofísicas (como a contabilidade ambiental em emergia) para quantifição de perdas e 

danos em alternativa à utilização estrita de metodologias majoritariamente econômicas. Espera-se 

que, com a aplicação e disponibilidade de avaliações dessas métricas, seja possível aos tomadores de 

decisão, acadêmicos e sociedade interessada, debater de forma objetiva os riscos e os custos 

ambientais das operações humanas.  
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8 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Neste último tópico são apresentadas algumas sugestões de trabalho futuros baseadas nas 

lacunas e perguntas levantadas durante o desenvolvimento desse trabalho. 

(a) metodologias para dimensionamento de danos ao patrimônio histórico e cultural: uma 

das oportunidades identificadas dentre as lacunas deixadas por este trabalho é a necessidade de 

métodos para quantificar as perdas e danos com a supressão de patrimônio histórico e cultural. Esta 

categoria de dano se localiza na última janela de hierarquia dos danos, ilustrada no diagrama de 

hierarquia dos sistemas da geobiosfera na Figura 26, e provavelmente possui elevado valor de 

transformidade. Assim como Brown e Owen calcularam o valor para perdas devido à perturbação 

social em derramamentos de óleo (BROWN et al., 1993) e chegaram a um valor anual per capita, a 

estimativa de valores de perdas de bens culturais em trabalhos futuros pode enriquecer o uso da 

contabilidade ambiental em emergia como ferramenta de quantificação de impactos ambientais. 

Dados como o a idade das comunidades, a demografia e os valores de emergia desses sistemas 

antrópicos (comunidades, vilas, cidades) podem ser utilizados para estimar o valor do capital cultural 

em função de variáveis como o tamanho da população e idade do território, por exemplo. 

(b) investigações sobre tempo de reposição de sistemas geológicos: outra lacuna encontrada 

no trabalho que aponta para uma sugestão é a necessidade de prospecção de T.t para processos 

geológicos, como a formação de bacias hidrográficas, corpos d’água, redes de drenagem, cavas e 

outros. Sendo este o estoque impactado com maior valor de emergia detectado, é oportuno que 

estudos sejam realizados na geologia, pedologia, sedimentologia e áreas correlatas para identificação 

de valores, ou intervalos de valores, de tempos de formação de elementos da paisagem. Os valores de 

tempo de formação das paisagens podem fornecer o ponto de partida para a definição de T.t. dos 

estoques que representam elementos da paisagem, ou a paisagem em si, e, consequentemente, permitir 

o cálculo mais acurado dos estoques suprimidos em desastres como a passagem e deposição de lama 

de rejeitos. 

(c) instrumentos, metodologias e políticas públicas para levantamento de dados: a 

diversidade de perdas e danos identificados nos relatórios, e aqueles ainda não identificados, apontam 

para a necessidade de abordagens interdisciplinares na prospecção de metodologias para 
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levantamento, previsão e avaliação desses danos. Uma das críticas ao processo de reparação diz 

respeito à morosidade no reconhecimento das responsáveis pela reparação e do próprio sistema de 

justiça quanto à diversidade de perdas e danos (ZHOURI et al., 2016; ALEIXO & BASTOS, 2018). 

Uma das dificuldades desse trabalho e identificada em relatórios foi a ausência de dados 

socioambientais de linha-base, ou seja, dados das comunidades e do ambiente que descrevessem a 

situação anterior ao rompimento. A produção de diagnósticos ou mesmo a prospecção de ferramentas 

que possam auxiliar na coleta e processamento de dados (como SIG, por exemplo) parecem compor 

um elemento essencial no dimensionamento e valoração das perdas e danos em desastres. 

Outra oportunidade identificada durante o tralho diz respeito ao potencial do processo de 

Avaliação de Impactos Ambientais – AIA no levantamento de dados que contribuam para a superação 

das lacunas supracitadas. A atividade de mineração é considerada uma atividade de elevado impacto 

ambiental e, no Brasil e outras partes do mundo, tem como pré-requisito a execução de AIA e emissão 

de licença. Nesses procedimentos para obtenção de licença são aplicados instrumentos de AIA para 

geração de dados e orientação da tomada de decisão dos órgãos responsáveis, mas estes ainda são 

sintetizados em EIAs de forma pouco padronizada e pouco integrada com outras áreas (FONSECA 

et al., 2020). Dessa forma, é oportuno que trabalhos investiguem e avaliem como os instrumentos de 

AIA e/ou os órgãos licenciadores podem contribuir com a formação de bancos de dados de linha-base 

e na previsão dos valores de perdas e danos em desastres em áreas com barragens de rejeito. 

9 REFERÊNCIAS  

AGOSTINHO, F. D. R. Uso de análise emergética e sistema de informações geográficas no 

estudo de pequenas propriedades agrícolas. 2005. 226p. Dissertação (mestrado) - Universidade 

Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia de Alimentos, Campinas, SP. Disponível em: 

<http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/256270>. Acesso em: 19 Abril. 2020. 

AGOSTINHO, F., DINIZ, G., SICHE, R., ORTEGA, E. The use of emergy assessment and 

the Geographical Information System in the diagnosis of small family farms in Brazil. 

Ecological Modelling 210, 37–57, 2008.  



103 

 

  

 

AGOSTINHO, F.; AMBRÓSIO, L. A. ; ORTEGA, E. Assessment of a large watershed in 

Brazil using Emergy Evaluation and Geographical Information System. Ecological Modelling, 

v. 221, p. 1209-1220, 2010. 

AGOSTINHO, F.; ORTEGA, E. Integrated food, energy and environmental services 

production as an alternative for small rural properties in Brazil. Energy (Oxford), v. 37, p. 103-

114, 2012. 

AIRES, U.R.V., SANTOS, B.S.M., COELHO, C.D., DA SILVA, D.D., CALIJURI, M.L. 

Changes in land use and land cover as a result of the failure of a mining tailings dam in Mariana, 

MG, Brazil. Land use policy 70, 63–70, 2018. 

ALEIXO, L.; BASTOS, S. P. Perspectivas de Reparação no Caso Samarco: 

indivisibilidade, interdependência e direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Revista 

do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, v. 17/18, p. 157-173, 2018. 

ALMEIDA, C. M. V. B.; AGOSTINHO, F. ;  GIANNETTI, B. F. ; HUISINGH, D. Integrating 

cleaner production into sustainability strategies: an introduction to this special volume. Journal 

of Cleaner Production, v. 96, p. 1-9, 2015. 

ALMEIDA, F. C.; SILVEIRA, E. M. O.; ACERBÍ JUNIOR, F. W.; FRANÇA, L. C. J.; 

BUENO, I. T.; TERRA, B. J. O. Análise multicritério na definição de áreas prioritárias para 

recuperação florestal na bacia do Rio Doce, em Minas Gerais. Nativa, Sinop, v. 8, n. 1, p. 81-90, 

jan./fev. 2020. 

ALTETO Engenharia. Perícia Técnica das edificações de Barra Longa/MG atingidas pelo 

rompimento da barragem de Fundão. Barra Longa–MG, p. 85, 2018. 

AMBIOS - Engenharia e Processos LTDA. Estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana 

em localidades atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão - MG. São Paulo-SP, p. 369, 

2019. 



104 

 

  

 

BBC BRASIL. Brumadinho: Brasil tem mais de 300 barragens de mineração que ainda 

não foram fiscalizadas e 200 com alto potencial de estrago. Brasil, 31 de janeiro de 2019 

Disponível em:< https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47056259>.  Acesso em: 18 Fev. 2021. 

BECKERMAN, W. How Would you Like your ‘Sustainability’, Sir? Weak or Strong? A 

Reply to my Critics. Environmental Values, v. 4, p. 169-79, 1995.  

BRANCO, S. M. Ecossistêmica. 3 ed. Blucher, São Paulo-SP, p. 277, 2014. 

BRASIL. 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais. Decisão de 

16/01/2020. Processo nº1000321-98.2020.4.01.3800. Publicação DjE: 16/01/2020. Acesso em: 13 

Jul. 2020.  

BRASIL. ANA - AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS. Encarte Especial sobre a Bacia do 

Rio Doce, Rompimento da Barragem em Mariana/MG. Superintendência de Planejamento de 

Recursos Hídricos – SPR, Brasília – DF, pp. 50, 2016. 

BRASIL. CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução CONAMA N° 

001/1986 - Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para o Relatório de Impacto 

Ambiental - RIMA. Brasília, 1986. 

BRASIL. CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução CONAMA N° 392, 

de 25 de junho de 2007 - Define vegetação primária e secundária de regeneração de Mata 

Atlântica no Estado de Minas Gerais. Brasília, 2017.  

BRASIL. CONSTITUIÇÃO. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 

Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 

BRASIL. IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. 

Laudo técnico preliminar. Impactos sociais decorrentes do desastre envolvendo o rompimento da 

barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais. Brasília: IBAMA, DIPRO, CGEMA, 2015. 38p. 

Disponível em: <https://www.ibama.gov.br/phocadownload/barragemdefundao/laudos/laudo_ 

tecnico_preliminar_Ibama.pdf > Acesso em: abril de 2019. 



105 

 

  

 

BRASIL. LEI Nº 12.651, de 25 de maio de 2012. atualização sobre a proteção da vegetação 

nativa e outras providências. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos 

Jurídicos. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651. 

htm >. Acesso em: abril de 2021. 

BRASIL. Ministério Público Federal. MPF entra com ação para total reparação dos danos 

causados pelo rompimento da barragem da Samarco. Belo Horizonte – MG, 2016. Disponível 

em:<http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/mpf-entra-com-acao-para-total-

reparacao-dos-danos-sociais-ambientais-e-economicos-causados-pelo-rompimento-da-barragem-da-

samarco-1.> Acesso em: novembro de 2020. 

BROWN, M. T.; TENNBAUM, S.; ODUM, H. T. Emergy Analysis and Policy Perspectives 

for the Sea of Cortez, Mexico. Report to the Cousteau Society. Center for Wetlands, University of 

Forida. CFW-88-04, 1991. 

BROWN, M. T.; WOITHE, R. D.; MONTAGUE, C. L.; ODUM, H.T.; ODUM, E. C. Emergy 

Analysis Perspectives of the Exxon Valdez Oil Spill in Prince William Sound, Alaska. Report to 

The Cousteau Society, under contract. CFWWR Publ. #93-01, University of Florida, Gainesville. 114 

pp., 1993. 

BROWN, M. T.; ODUM, H. T.; MCGRANE, G.; WOITHE, R. D., S. LOPEZ, S.; 

BASTIANONI, S. Emergy Evaluation of Energy Policies for Florida. Final Report to the Florida 

Energy Office. Center for Environmental Policy, University of Florida, 1995. 

BROWN, M.T.; ULGIATI, S. Emergy based indices and ratios to evaluate sustainability: 

monitoring technology and economies toward environmentally sound innovation. Ecological 

Engineering 9, p. 51-69, 1997 

BROWN, M.T.; S. ULGIATI, S. Emergy evaluation of natural capital and biosphere 

services. AMBIO. Vol.28 No.6, Sept. 1999. 

BROWN, M.T.; ULGIATI, S. Emergy Analysis and Environmental Accounting. 

Encyclopedia of Energy 2, p. 329-354, 2004. 



106 

 

  

 

BROWN, M. T. Landscape restoration following phosphate mining: 30 years of co-

evolution of science, industry and regulation. Ecological Engineering, 24:309-329, 2005. 

BROWN, M. T.; PROTANO, G.; ULGIATI, S. Assessing geobiosphere work of generating 

global reserves of coal, crude oil, and natural gas. Ecological Modeling; 222: 879-887, 2011. 

BROWN, M. T.; CAMPBELL, E. D.; VILBISS, C. D.; ULGIATI, S. The geobiosphere 

emergy baseline: A synthesis. Ecological Modelling, 339,p. 92-95, 2016. 

BRUNDTLAND, G. H. (org.). Nosso futuro comum. São Paulo: FGV, 1987. 

BURANAKARN, V. Evaluation of the Recycling and Reuse of Construction Materials 

Using the Emergy Analysis Method. PhD.thesis, University of Florida, Gainesville – USA, 1998. 

CAMARGO, P. L. T.; OLIVEIRA JÚNIOR, A. F.; MARTINS JUNIOR, P. P. Economia 

ambiental, ecológica e valoração dos serviços ambientais: uma revisão mais que 

necessária. Cadernos de Ciências Sociais Aplicadas, [S.l.], p. 21, nov. 2018. ISSN 2358-1212. 

Disponível em: <http://periodicos2.uesb.br/index.php/ccsa/article/view/4460>. Acesso em: 19 Jul. 

2020. 

CAMPBELL, E. T.; TILLEY, D. R. The eco-price: How environmental emergy equates to 

currency. Ecosystem Services, Volume 7, pp. 128-140, 2014. 

CAMPBELL, E. T. Revealed social preference for ecosystem services using the eco-price. 

Ecosystem Services, Volume 30, pp. 267-275, 2018. 

CÁRITAS BRASILEIRA. Relatório Geral Reassentamento e Reconstrução, Agosto 2017. 

Mariana–MG, 2017. 

CARSON, R. T.; FLORES, N. E.; MEADE, N. F. Contingent Valuation: Controversies and 

Evidence. Environmental and Resource Economics, v. 19, n. 2, p. 173-210, 2001.  

CAVALCANTI, C. Concepções da economia ecológica: suas relações com a economia 

dominante e a economia ambiental. Estudos Avançados,  São Paulo ,  v. 24, n.68, p.53-67, 2010. 



107 

 

  

 

Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

40142010000100007&lng=en&nrm=iso> Acesso em:  maio  2020. 

CBH-DOCE - COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE. A bacia. Governador 

Valadares: CBH- DOCE, 2016. Disponível em <http://www.cbhdoce.org.br/a-bacia>. Acesso em: 2 

novembro, 2020.  

CEDEPLAR – Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Faculdade de Ciências 

Econômicas (UFMG); IPEAD – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas Administrativas e 

Contábeis de Minas Gerais. Valoração de danos materiais e de perdas imateriais levantados no 

processo de cadastramento dos atingidos e atingidas pela barragem de Fundão – Mariana/MG. 

Produto 6 – Valoração Ambiental, de Cultura e de Saúde. (Volume 1 – Meio Ambiente). In: 

CÁRITAS BRASILEIRA REGIONAL MINAS GERAIS; CABF – Comissão de Atingidos pela 

barragem de Fundão. Matriz de danos das pessoas atingidas pela barragem de Fundão em 

Mariana. Mariana–MG, p.1.839-1.909, 2020. 

CHENG, P.; TANG, H.; ZHU, S.; JIANG, P.; WANG, J.; KONG, X.; LIU, K. Distance to 

river basin affects resident’s willingness to pay for ecosystem services: Evidence from the 

Xijiang river basin in China. Ecological Indicators, 126, p. 107691, 2021. 

CHRISTIE, M.; FAZEY, I.; COOPER, R.; HYDE, T.; KENFER, J. O. An evaluation of 

monetary and non-monetary techniques for assessing the importance of biodiversity and 

ecosystem services to people in countries with developing economies. Eco. Economics V 83, p. 

67-78, 2012. 

COELHO, R. M. P. Existe governança das águas no Brasil? Estudo de caso: O rompimento 

da barragem de Fundão, Mariana (MG); In: UFMG (Org.) Arquivos do Museu de História Natural 

e Jardim Botânico; Belo Horizonte, 2015. 

COHEN, M. J.; SWEENEY, S.; BROWN, M.T. Computing the Unit Emergy Value of 

Crustal Elements. In: Proceedings of 4th Biennial Emergy Conference, Emergy Synthesis 4, Theory 

and applications of the emergy methodology. Center for Environmental Policy, Department of 

Environmental Engineering Sciences, University of Florida, Gainesville, FL, 2007. 



108 

 

  

 

COMAR, M.V. Avaliação emergética de projetos agrícolas e agro-industriais no Alto Rio 

Pardo: a busca do Desenvolvimento Sustentável. Tese de Doutorado. Faculdade de Engenharia de 

Alimentos. UNICAMP, 1998.  

COSTANZA, R. Economia Ecológica: Uma agenda de pesquisa. In: MAY, P.H. & MOTTA, 

R.S. Valorando a Natureza: Análise Econômica para o Desenvolvimento Sustentável. Rio de Janeiro, 

Ed. Campus. cap.7, p.111- 144, 1994. 

COSTANZA, R.; d’Arge, R.; de GROOT, S.; FARBER, M.; GRASSO, M.; HANNON, B.; 

LIMBURG, K.; NAEEM, S.; O’NEILL, R.V.; PARUELO, J.; RASKIN, R. G.; SUTTON, P.; VAN 

DEN BELT, M. The value of the world’s ecosystem services and natural capital. Nature, 387, 

pp. 253-260, 1997. 

 

CRISTIANO, S.; GONELLA, F. To build or not to build? Megaprojects, resources, and 

environment: An emergy synthesis for a systemic evaluation of a major highway expansion. 

Journal of Cleaner Production, V 223. pp. 772-789, 2019. 

CRUZ, G. S.; DOMINGUES, A. L.; Áreas impactadas na sub-bacia do Rio Gualaxo do 

Norte: rompimento da barragem de Fundão, MG. Disciplinarum Scientia. Série: Naturais e 

Tecnológicas, Santa Maria, 2017. 

CSP2 – Center for Science In Public Participation. Tailings dam failures from 1915. 2020, 

Disponível em: < http://www.csp2.org/tsf-failures-from-1915>; Acessado em 15 Fev. 2021 

CUADRA, M., RYDBERG, T. Emergy evaluation of the environment and economy of 

Nicaragua. In: Proceedings of 1st Biennial Emergy Conference, Emergy Synthesis 1, Theory and 

applications of the emergy methodology. Center for Environmental Policy, Department of 

Environmental Engineering Sciences, University of Florida, Gainesville, FL, 200. 

DALY, H. E. Sustainable Development - Definitions, Principles, Policies. In: KEINER, M. 

(Ed.). The Future of Sustainability. Dordrecht: Springer, p.39-53, 2004. 



109 

 

  

 

DALY, H. E.; FARLEY, J. Ecological Economics: principles and applications. Washington, 

DC: Island Press, 2004.  

DIAS, A. M. da S.; FONSECA, A.; PAGLIA, A.P. Biodiversity monitoring in the 

environmental impact assessment of mining projects: a (persistent) waste of time and money? 

Perspect. Ecol. Conserv. 15, 206–208, 2017. 

FACURY, D. M.; CARVALHO, V. J. B.; COTA, G. E. M.; MAGALHÃES JR, A. P.; 

BARROS, L. F. P. Panorama das publicações científicas sobre o rompimento da barragem de 

Fundão (Mariana–MG): subsídios às investigações sobre o maior desastre ambiental do país. 

Caderno de Geografia, v.29, n57, p.306-333, 2019. 

FERNANDES, G. W. et al. Biodiversity and ecosystem services in the Campo Rupestre: A 

road map for the sustaniability of the hottest Brazilian biodiversity hotspot. Perspectives in 

Ecology and Conservation, V 18, p. 213-222, 2020. 

FERRAZ, J. M. G. As Dimensões da Sustentabilidade e seus Indicadores. In: MARQUES, 

J. F.; SKORUPA, L. A.; FERRAZ, M. G. F. Indicadores de Sustentabilidade em 

Agroecossistemas. Jaguaríuna-SP: EMBRAPA Meio Ambiente, p.17-33, 2003. 

FONSECA, A.; BRITO, L. L. A.; GIBSON, R. B. Methodological pluralism in 

environmental impact prediction and significance evaluation: A case for standardization? 

Environmental Impact Assessment Review, v. 80, p. 106320, 2020. 

GAO, Z.; WAN, R.; YE, Q.; FAN, W.; GUO, S.; ULGIATI, S.; DONG, X. Typhoon Disaster 

Risk Assessment Based on Emergy Theory: A Case of Study of Zhuhai City, Guangdong 

Province, China. Sustainability, V. 12, 4212. 2020. 

GASPARATOS, A.; SCOLOBIG, A. Choosing the most appropriate sustainability 

assessment tool. Ecological Economics, 80, p. 1-7, 2012. 

GEPSA – Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais (UFOP); AEDAS – Associação 

Estadual de Defesa Ambiental e Social. Plano Popular do Reassentamento Coletivo de Gesteira - 



110 

 

  

 

Anteprojeto do Parcelamento: Caderno Técnico Complementar, Janeiro de 2020. Barra Longa–MG, 

p.28, 2020. 

GIANNETTI, B. F.; BARRELLA, F. A.; ALMEIDA, C. M. V. B. A combined tool for 

environmental scientists and decision makers: ternary diagrams and emergy accounting. 

Journal of Cleaner Production, v. 14, p. 201-2010, 2006. 

GIANNETTI, B. F. ; OGURA, Y. ; ALMEIDA, C. M. V. B. ; BONILLA, S. H. . Emergy 

assessment of a coffee farm in Brazilian Cerrado considering in a broad form the environmental 

services, negative externalities and fair price. Agricultural Systems, v. 104, p. 679-688, 2011. 

GIANNETTI, B. F.; AGOSTINHO, F.; MORAES, L. C.; ALMEIDA, M. V. B.; ULGIATI, S. 

Multicriteria cost-benefit assessment of the tannery production: The need for breakthrough 

process alternatives beyond conventional technology optimization. Environmental Impact 

Assessment Review, 54, p. 22-38, 2015. 

GIANNETTI, B. F. ; DEMÉTRIO, J. C. C. ; AGOSTINHO, F.; ALMEIDA, CECÍLIA M.V.B.; 

LIU, G. Towards more sustainable social housing projects: Recognizing the importance of using 

local resources. Building and Environment, v. 127, p. 187-203, 2018. 

GIANNETTI, B. F.; SEVEGNANI, F.; ALMEIDA, C. M. V. B.; AGOSTINHO, F.; GARCÍA, 

R. R. M.; LIU, G. Five sector sustainability model: A proposal for assessing sustainability of 

production systems. Ecological Modelling, 406,p. 98-108, 2019a. 

GIANNETTI, B. F.; MARCILIO, M. F. D. F. B.; COSCIEME, L.; AGOSTINHO, F.; LIU, G.; 

ALMEIDA, C. M. V. B. Howard Odum’s “Self-organization, transformity and information”: 

Three decades of empirical evidence. Ecological Modelling, 407,p. 108717, 2019b. 

GOMES, L.E. de O., CORREA, L.B., SÁ, F., NETO, R.R., BERNARDINO, A.F. The impacts 

of the Samarco mine tailing spill on the Rio Doce estuary, Eastern Brazil. Mar. Pollut. Bull. 120, 

28–36, 2017. 



111 

 

  

 

HAUKOOS, D. S. Sustainable architecture and its relationship to industrial building. 

PhD.thesis, University of Florida, Gainesville – USA, 1995. 

HAUSMAN, J. Contingent valuation: from dubious to hopeless. Journal of Economic 

Perspectives. V. 26 (4),pp. 43–56, 2012. 

HUANG, S.; LAI, H.; LEE, C. Energy hierarchy and urban landscape system. Landscape 

and Urban Planning, V. 53,pp. 145-161, 2001. 

HUANG, S.; CHEN, C. Theory of urban energetics and mechanisms of urban 

development. Ecological Modelling, V. 189, pp. 49-71, 2005. 

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Sistema IBGE de 

Recuperação Automática – SIDRA. 2019. Disponível em: 

<https://sidra.ibge.gov.br/home/pms/brasil> Acesso em abril, 2021. 

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Manual técnico da 

vegetação brasileira. IBGE, Rio de Janeiro, 92 p. (Série Manuais Técnicos em Geociências, n.1). 

1992.  

INSTITUTOS LACTEC. Relatório de Linha-Base: Resumo Executivo. Curitiba-PR, p.172, 

2017. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/documentos/> Acesso 

em maio, 2020 

INSTITUTOS LACTEC. Diagnóstico Socioambiental dos danos decorrentes do 

rompimento da barragem de Fundão na bacia do rio Doce – 1º Relatório Parcial de Resultados. 

Curitiba-PR, p.165, 2018a. <http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/documentos/> 

Acesso em abril, 2021. 

INSTITUTOS LACTEC. Relatório Metodológico de Valoração Econômica e de 

Identificação de Danos Ambientais. Curitiba-PR, p.116, 2018b. Disponível em: 

<http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/documentos/> Acesso em maio, 2020. 



112 

 

  

 

INSTITUTOS LACTEC. Atualização Linha-Base: Contextualização. Curitiba-PR, p.232, 

2019. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/documentos/> Acesso 

em maio, 2020. 

INSTITUTOS LACTEC. Diagnóstico socioambiental dos danos decorrentes do 

rompimento da barragem de Fundão na bacia do rio Doce e região costeira adjacente. TOMO 

I – Contextualização Diagnóstico de Danos. Curitiba-PR, p.576, 2020a. Disponível em: 

<http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/documentos/> Acesso em outubro, 2020. 

INSTITUTOS LACTEC. Diagnóstico socioambiental dos danos decorrentes do 

rompimento da barragem de Fundão na bacia do rio Doce e região costeira adjacente. TOMO 

II – Ambientes Aquáticos Continentais. Diagnóstico de Danos. Curitiba-PR, p.1.172, 2020b. 

Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/documentos/> Acesso em 

novembro, 2020. 

INSTITUTOS LACTEC. Diagnóstico socioambiental dos danos decorrentes do 

rompimento da barragem de Fundão na bacia do rio Doce e região costeira adjacente. TOMO 

III – Ambientes Terrestre e Atmosfera. Diagnóstico de Danos. Curitiba-PR, p.596, 2020c. 

Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/documentos/> Acesso em 

novembro, 2020. 

IFC (International Finance Corporation). Performance Standard 5: Land Acquisition and 

Involuntary Resettlement. Washington, DC, 2012. 

KOSSOFF, D.; DUBBIN, W. E.; ALFREDSSON, M.; EDWARDS, S. J.; MACKLIN, M. G.; 

HUDSON-EDWARDS, K. A. Mine tailings dams: characteristics, failure, environmental 

impacts, and remediation. Applied. Geochemistry, V. 51, pp. 229-245, 2014. 

KRAMER, R.A., MERCER, D.E. Valuing a Global Environmental Good: U.S. Residents 

Willingness to Pay to protect Rain Forests. Land Economics V 73, p. 196-210, 1997. 



113 

 

  

 

LEE, J. M.; BRAHAM, W. W. Measuring public service quality: Revisiting residential 

location choice using emergy synthesis of local governments in Pennsylvania. Cities, 102, p. 

102753, 2020. 

LEE, D. J.; BROWN, M. T. Estimating the Value of Global Ecosystem Structure and 

Productivity: A Geographic Information System and Energy Based Approach. Ecological 

Modelling, V. 439, 109307p, 2021. 

LINS, L.; ALENCAR JUNIOR, F. O.; FERNANDES, R. A. PMH2 The environment disaster 

of Brazilian mining of Mariana in the health economic context: psychological tragedy cost. 

Value in Health Regional Issues, Volume 19, Supplement, p. S49, October 2019. 

LIU, G.; YANG, Z.; GIANNETTI, B. F.; CASAZZA, M.; AGOSTINHO, F.;  PAN, J.; HAO, 

Y.; ZHANG, L.; ALMEIDA, M. V. B.; GONELLA, F.; ULGIATI, S.; BROWN, M. T. Energy 

constrains to increasing complexity in the biosphere. The Innovation, V. 2, pp. 100169, 2021. 

MAGRIS, R. A.; MARTA-ALMEIDA, M.; MONTEIRO, J. A. F.; BAN, N. C. A modelling 

approach to assess the impact of land mining on marine biodiversity: Assessment in coastal 

catchments experiencing catastrophic events (SW Brazil). Sci. Total Environ. 659, pp. 828–840, 

2019.  

MAIA, A.G. Valoração de Recursos Ambientais. Dissertação (Mestrado em 

Desenvolvimento Econômico, Espaço e Meio Ambiente). Instituto de Economia, Universidade 

Estadual de Campinas - UNICAMP. 2002.  

MARTIN, T. E.; DAVIES, M .P. Trends in the stewardship of tailings dams. In: Proceedings 

of Tailings and Mine Waste’00, Fort Collins, January, Balkema Publishers, pp. 393–407, 2000. 

MATTOS, K. M. C.; MATTOS, K. M. C.; MATTOS, A. Valoração econômica do meio 

ambiente dentro do contexto do desenvolvimento sustentável. Revista Gestão Industrial, v. 01, n. 

02: pp. 109-121, 2005.  



114 

 

  

 

MILANEZ, B.; SALEEM, H. A.; PUPPIM DE OLIVEIRA, J. A. Mapping industrial disaster 

recovery: Lessons from mining dam failures in Brazil. The Extractive Industries and Society, V. 

8, p. 100900, 2021. 

MORGAN, R.K. Environmental impact assessment: the state of the art. Impact Assessment 

and Project Appraisal, v. 30, n.1, pp. 5-14, 2012. 

MOTA, J. A. O valor da Natureza: Economia e política dos recursos ambientais. Rio de 

Janeiro: Garamond, p. 200, 2001.  

NEAD – NATIONAL ENVIRONMENTAL ACCOUNTING DATABASE. National 

Environmental Accounting Database V2.0, Data By Country/Region, Brazil, 2014., 2018. 

Disponível em: < http://www.emergy-nead.com/country/data >. Acessado em Setembro de 2021. 

OBARA, A. T. Valoração Econômica de Unidades de Conservação - método de valoração 

de contingente - caso de estudo: Estação Ecológica de Jataí, Luiz Antonio, SP. Tese (Doutorado 

em Ecologia e Recursos Naturais) – Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal 

de São Carlos, São Carlos, p.111, 1999.  

ODUM, H.T. Use of energy diagrams for environmental impact statements. In, Proceedings 

of the Conference, Tools for Coastal Management. Marine Technology Society, Washington, D.C, 

p.197- 213, 1972. 

ODUM, H. T. Self-organization, transformity, and information. Science 242, 1132–1139, 

1988.  

ODUM, H. T.; BROWN, M. T.; WHITFIELD, D. F.; LOPEZ, S.; WHOITHE, R.; DOHERTY, 

S. Zonal Organization of Cities and Environment: A Study of Energy Systems Basis for Urban 

Society. Center for Environmental Policy, Environmental Engineering Sciences, University of 

Florida, Gainesvilles, Florida – USA, p.142, 1995. 

ODUM, H.T. Environmental Accounting, Emergy and Environmental Decision Making. 

J. Wiley, NY, p.370, 1996. 



115 

 

  

 

ODUM, H.T.; ODUM, E.C.. Modeling for all scales: an introduction to system simulation. 

Academic Press, San Diego, California – USA, p.479, 2000. 

ODUM, H. T.; ODUM, E. C. A Prosperous Way Down: principles and policies. University 

Press of Colorado, Boulder, 2001 

ODUM, H. T. Explanations of ecological relationships with energy systems concepts. 

Ecological Modelling, 158, pp. 201-211, 2002. 

ODUM, H. T.; ODUM, B. Concepts and methods of ecological engineering. Ecological 

Engineering, V. 20, pp. 339-361, 2003. 

OLIVEIRA JÚNIOR, A. F. Valoração econômica da função ambiental de suporte 

relacionada às atividades de turismo, Brotas, SP. Tese (Doutorado) Universidade Federal de São 

Carlos – UFSCar; São Carlos, 2003.  

ORTEGA, E. Contabilidade e Diagnóstico dos Sistemas Usando os Valores dos Recursos 

Expressos em Emergia. UNICAMP, Campinas-SP, 2002. Disponível em: 

http://www.unicamp.br/fea/ortega /extensao /resumo.pdf. Acessado em Maio. 2020.  

ORTEGA, E. The prosperous way down: a proposal for action. Ecological Modelling, 

Irlanda, v. 178, p. 243-246, 2004. 

PEREIRA, D. M. (org). PERDAS ECOSSISTÊMICAS: Barra Longa Atingida pela 

Ruptura da barragem de Fundão da Samarco/VALE/BHP BILLITON. Ouro Preto: Gráfica da 

UFOP, p.203, 2020. 2 v. 

PINHEIRO, T. B. Os Planos de Resíduos Sólidos dos municípios atingidos pelo 

rompimento da barragem de Fundão da Samarco Mineração (Mariana, Mg): análise do 

conteúdo e uso técnico do instrumento. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, 2020. 

PEREIRA, C. C.; PICANÇO, J. L. Caracterização geotécnica e geoquímica dos rejeitos da 

barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), em decorrência do desastre de 



116 

 

  

 

25/01/2019. XXVIII Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP, p. 1 – 5, Universidade de 

Campinas – UNICAMP, Campinas – SP, 2020. 

NEVES, M. C. L.; ROQUE, M.; FREITAS, A. A.; GARCIA, F. PRISMMA: Pesquisa sobre 

a saúde mental das famílias atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana. 

Belo Horizonte: Corpus, p. 80, 2018.  

QUEIROZ, H.M.; NÓBREGA, G.N.; FERREIRA, T.O.; ALMEIDA, L.S.; ROMERO, T.B., 

SANTAELLA, S.T.; BERNARDINO, A.F.; OTERO, X.L.; The Samarco mine tailing disaster: a 

possible time-bomb for heavy metals contamination? Sci. Total Environ. 637–638, 498–506, 2018 

RAMBOLL. Avaliação do Programa de Reparação Integral da Bacia do Rio Doce, 2017. 

Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-mariana/documentos/relatorios-

ramboll> Acesso em: 10 Mai. 2019. 

RAMBOLL. Dossiê do reassentamento. 2019. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/para-

o-cidadao/caso-mariana/documentos/relatorios-ramboll>  Acesso em: Maio de 2020. 

RAMBOLL. RELATÓRIO DE MONITORAMENTO MENSAL DOS PROGRAMAS 

SOCIOECONÔMICOS E SOCIOAMBIENTAIS PARA REPARAÇÃO DA BACIA DO RIO 

DOCE, SETEMBRO 2020. 2020. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-

mariana/documentos/relatorios-ramboll>  Acesso em: Outubro de 2021. 

RAMBOLL; INSTITUTOS LACTEC. Parecer Técnico Eixo Prioritário 9 – Item 1, 2020. 

Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-mariana/documentos/relatorios-

ramboll>  Acesso em: 20 Ago. 2020 

RICO, M.; BENITO, G.; SALGUEIRO, A. R.; DÍEZ-HERRERO, A.; PEREIRA, H. G. 

Reported tailings dam failures: a review of the European incidents in the worldwide context. 

Journal of Hazardous Matererials, V. 152, pp. 846–852, 2008.  

ROMANELLI, T. L.; COHEN, M. J., MILAN, M.; BRONW, M. T. Emergy Synthesis of 

Intensive Eucalyptus Cultivation in São Paolo. Forest Science 54(2), pp. 228-241, 2008. 



117 

 

  

 

SÁNCHEZ, L. E. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. São Paulo: Oficina 

de Textos, 2008. 

SÁNCHEZ, L. E.; CROAL, P. Environmental impact assessment, from Rio-92 to Rio+20 

and beyond. Ambiente & Sociedade, v. XV n.3, São Paulo, pp. 41-54, 2012. 

SANTAMARINA, J., TORRES-CRUZ, L.; BACHUS, R. (2019) Why coal ash and tailings 

dam disasters occur. Science. Vol. 364, Issue 6440, pp. 526-528, 2019. 

SCARPELIN, J; HERCULANO, L. M. L.; DIAS, L. C. P.; CHUME, V. F. Dam collapse and 

right to adequate housing: insights from the biggest socio-environmental disaster involving 

Brazilian mining sector. Research, Society and Development, v. 9, p. 80942517, 2020. 

SEDRU - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão 

Metropolitana. Relatório da Força-Tarefa para a avaliação dos efeitos de desdobramentos do 

rompimento da barragem de Fundão em Mariana–MG. Governo de Minas Gerais. p. 287, 2016. 

SENNA, G. M.; CARNEIRO, K. G. O deslocamento forçado das pessoas atingidas pelo 

desastre de Fundão, em Gesteira Velho, Barra Longa/MG: O Plano Popular do 

Reassentamento Coletivo para a Reparação às Vulnerabilidades Geradas. Anais do 18º 

Seminário Sobre a Economia Mineira. Diamantina. 2019. Disponível em: 

https://diamantina.cedeplar.ufmg.br/portal/download/diamantina-2019/D18_490.pdf. Acesso em: 14 

Jul. 2020. 

SERÔA DA MOTTA, R. Manual para Valoração Econômica de Recursos Ambientais. 

IPEA/MMA/PNUD/CNPq, Rio de Janeiro-RJ. p.254, 1997.  

SILVA JUNIOR, C. A.; COUTINHO, A. D.; OLIVEIRA-JÚNIOR, J. F.; TEODORO, P. E.; 

LIMA, M.; SHAKIR, M.; GOIS, G.; JOHAN, J. A. Analysis of the impact on vegetation caused 

by abrupt deforestation via orbital sensor in the environmental disaster of Mariana, Brazil. 

Land Use Policy, V 76, Pages 10-20. 2018. 



118 

 

  

 

SILVEIRA, F.A.O. et al. Ecology and evolution of plant diversity in the endangered campo 

rupestre: a neglected conservation priority. Plant Soil, 403, pp. 129-152, 2016. 

TAKAHASHI, F.; ORTEGA, E. Assessing the sustainability of Brazilian oleaginous 

crops—Possible raw material to produce biodiesel. Energy Policy 38:2446–2454. 2010. 

TASSINARI, C. A.; BONILLA, S. H.; AGOSTINHO, F.; ALMEIDA, C. M. V. B.; 

GIANNETTI, B. G. Evaluation of two hydropower plants in Brazil: using emergy for exploring 

regional possibilities. Journal of Cleaner Production, v. 122, p. 78-86, 2016 

TIEZZI, E.; BASTIANONI, S.; FUGARO, L.; PRINCIPI, I. Implementazione di un sistema 

di Contabilità Ambientale su scala provinciale e intercomunale. Università di Siena, p. 226, 2003. 

UNIÃO. Termo de Ajustamento de Conduta (TTAC). Brasília, DF, p.139, 2016. 

VALENCIO, N. Para além do ‘dia do desastre’: o caso brasileiro. Curitiba-PR: Appris 

(Coleção Ciências Sociais); p.227, 2012. 

VORMITTAG, E. M. P. A. A; OLIVEIRA, M. A; GLERIANO, J. S. Avaliação de saúde da 

população de Barra Longa afetada pelo desastre de Mariana, Brasil. Ambient. soc., São 

Paulo, v.21, e01222, 2018. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php? 

script=sci_arttext&pid=S1414-753X2018000100405&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em  10 Jul.  2020. 

ZHOURI, A. et al. O desastre da Samarco e a política das afetações: classificações e ações 

que produzem o sofrimento social. Cienc. Cult., São Paulo, v.68, n.3, p.36-40, Set. 2016.  

WANDERLEY, L. J., MANSUR, M. S.; MILANEZ, B.; PINTO, R. G. . Desastre da 

Samarco/Vale/BHP no Vale do Rio Doce: aspectos econômicos , políticos e socio 

ambientais. Cienc. Cult.,  São Paulo ,  v. 68, n. 3, p. 30-35,  set.  2016 .   Disponível em 

<http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252016000300011&lng= 

pt&nrm=iso>. Acesso em  10  nov.  2020.  http://dx.doi.org/10. 21800/2317-66602016000300011. 



119 

 

  

 

WISE – World Information Service on Energy Uranium Project. Chronology of Major 

Tailings Dam Failures, 2021. Disponível em: <http://www.antenna.nl/wise/uranium/mdaf.html>; 

Acessado em 12 Fev. 2021. 

WMTF – World Mine Tailings Failures. Estimated of world tailings portfolio 2020. 

Disponível em: <https://worldminetailingsfailures.org/estimate-of-world-tailings-portfolio-2020/>; 

Acessado em 11 Fev. 2021. 

10 APÊNDICES 

 

 

 

 



120 

 

  

 

 Apêndice A: dados brutos utilizados para contabilidade ambiental em emergia de cada subsistema avaliado 

 

Tabela 50 – dados brutos utilizados para contabilidade ambiental em emergia 

 

Item Unidade 
Afloramento Agricultura Banco Corpos 

d'água Ilha Pastagem Silvicultura 
Vegetação 

Sedimentos 
 rochoso milho café cana feijão de areia nativa 

1 Sol MJ.m⁻².ano⁻¹ 5.110,00 5.110,00 5.110,00 5.110,00 5.110,00 5.110,00 5.110,00 5.110,00 5.110,00 5.110,00 5.110,00 5.110,00 

2 Chuva m³.m⁻².ano⁻¹ 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

3 Vento m.s⁻¹ 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

4 Rio (geopotencial)              
 (a) l .s-1.km-2            27,85 

 (b) l .s-1.km-2      13,27      13,27 

 (c) l .s-1.km-2            10,10 

5 Perda de solo kg.ha⁻¹.ano⁻¹  12.000,00 900,00 12.400,00 38.100,00    400,00 900,00 0,00  

6 Combustível fóssil              
 (a) Trator 65 CV h.ha⁻¹.ano⁻¹  2,57 2,00 3,35 2,57        
 (b) Trator 75 CV h.ha⁻¹.ano⁻¹  0,11 20,00  0,11    1,68 3,26   
 (c) Trator 90 CV h.ha⁻¹.ano⁻¹  0,12  2,62 0,12        
 (d) Trator 105 CV h.ha⁻¹.ano⁻¹    0,22     2,96    
 (e) Trator 110 CV h.ha⁻¹.ano⁻¹             
 (f) Trator 125 CV h.ha⁻¹.ano⁻¹  1,03   1,03     1,10   

7 Aço kg.ha⁻¹.ano⁻¹  1,15 6,60 1,86 1,15    1,39 1,31   
8 Calcário dolomítico kg.ha⁻¹.ano⁻¹  796,63 3.600,00 343,20 796,63    691,77 250,00   
9 Superfosfato simples kg.ha⁻¹.ano⁻¹   750,00      291,23    
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Item Unidade 
Afloramento Agricultura Banco Corpos 

d'água Ilha Pastagem Silvicultura 
Vegetação 

Sedimentos 
 rochoso milho café cana feijão de areia nativa 

10 Cloreto de potássio kg.ha⁻¹.ano⁻¹  1,82 200,00  1,82    0,02    
11 Nitrato de potássio l.ha⁻¹.ano⁻¹             
12 Uréia kg.ha⁻¹.ano⁻¹  0,01   0,01        
13 Sulfato de zinco kg.ha⁻¹.ano⁻¹  0,90 4,80  0,90        
14 Sulfato de amônio kg.ha⁻¹.ano⁻¹  0,05   0,05        
15 Nitrato de amônio kg.ha⁻¹.ano⁻¹   170,00          
16 Ácido bórico kg.ha⁻¹.ano⁻¹  0,03 10,00  0,03        
17 Manganês kg.ha⁻¹.ano⁻¹  0,03   0,03        
18 Nitrogênio kg.ha⁻¹.ano⁻¹  26,27 420,00 54,85 26,27    60,17 9,60   
19 Fósforo kg.ha⁻¹.ano⁻¹  92,02 60,00 120,00 92,02    0,97 72,00   
20 Potássio kg.ha⁻¹.ano⁻¹  82,41 420,00 120,00 82,41    37,22 24,00   
21 Controle de pragras              

 (a) Acaricida l.ha⁻¹.ano⁻¹             
 (b) Inseticida l.ha⁻¹.ano⁻¹  1,16 12,00  1,16        
 (c) Fungicida l.ha⁻¹.ano⁻¹  0,76 3,50  0,76        
 (d) Espalhante l.ha⁻¹.ano⁻¹  0,64 0,50  0,64        
 (e) Herbicida l.ha⁻¹.ano⁻¹  5,03 1,20 1,57 5,03     2,42   
 (f) Óleo mineral l.ha⁻¹.ano⁻¹   1,80          
 (g) Oxicloreto de cobre kg.ha⁻¹.ano⁻¹   0,90          
 (h) Isca para mosca kg.ha⁻¹.ano⁻¹   1,50          
 (i) Formicida kg.ha⁻¹.ano⁻¹  0,56  0,10 0,56    0,97 2,22   
 (j) Cupinicida kg.ha⁻¹.ano⁻¹    42,85         
 (k) Sulfato de cobre kg.ha⁻¹.ano⁻¹             
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Item Unidade 
Afloramento Agricultura Banco Corpos 

d'água Ilha Pastagem Silvicultura 
Vegetação 

Sedimentos 
 rochoso milho café cana feijão de areia nativa 

22 Mão-de-obra              
 (a) Tratorista h.ha⁻¹.ano⁻¹  4,34 22,00 6,19 4,34    4,64 4,36   
 (b) Mão-de-obra hom.ha⁻¹.ano⁻¹  2,39 51,00 18,70 2,39    0,90 5,13   

23 Assistência técnica R$.ha⁻¹.ano⁻¹  6,13 40,00 20,20 6,13    6,00 28,80   
24 Mão-de-obra administrativa R$.ha⁻¹.ano⁻¹  21,46 200,00 95,80 21,46    93,00 115,20   
25 Contabilidade/escritório R$.ha⁻¹.ano⁻¹  3,65 40,00 5,80 3,65    30,00 28,80   
26 Contas energia/telefone R$.ha⁻¹.ano⁻¹  6,66 60,00 24,00 6,66    28,00    
27 Depreciação R$.ha⁻¹.ano⁻¹  1,74 5,80 2,00 1,74    296,00 22,75   
28 Impostos R$.ha⁻¹.ano⁻¹  39,16 150,00 60,00 39,16    31,00 39,90   
29 Serviços materiais USD.ha⁻¹.ano⁻¹  877,00 1.490,00 629,00 877,00    832,00 618,00   
30 Muda de eucalipto un.ha⁻¹.ano⁻¹          263,57   
31 Peixes kg       10.898,88      
32 Vida útil UHE anos       25,00      
33 Marés              

 
Área da plataforma 
continental m2            1,85.109 

 
Área da plataforma 
continental m2            6,21.109 

34 Rejeito de mineração m³            4,4.107 
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Apêndice B: memorial de cálculo de cada subsistema avaliado na bacia do rio Doce 

B.1. Afloramento rochoso 

Nota 1. Sol 
Radiação solar = 14 MJ . m-2 .dia-1 (Atlas solarimétrico) 
Albedo = 20% 
Conversão = (MJ/m2/dia) . (365 dias/ano) . (albedo) . (10.000 m2 / ha) 
Fluxo de energia = 4,08 . 1013 J / ha / ano 

Nota 2. Chuva 
Pluviosidade = 1,4 m3. m2. ano-1 

Energia livre de Gibbs = 5.000 J.kg-1 (ODUM, 1996) 
Densidade da água = 1.000 kg.m-3 
Conversão = (m3.m-2.ano-1) . ( J.kg-1) . ( kg.m-3) . (10.000 m2.ha-1) 
Fluxo de energia = 7,00. 1010 J.ha-1.ano-1 

Nota 3. Vento 
Densidade do ar = 1,3 kg. m-3 
Velocidade média anual = 4,5 m.s-1 
Vento geotrópico = 2,7 m.s-1  (60% do valor da média anual de velocidade) 
Coeficiente de arraste = 0,001 (adimensional) 
Conversão = (kg.m-3) . (m.s-1)3 . 0,001 . (10.000 m2.ha-1) . (3,15 . 107 s.ano-1) 
Fluxo de energia = 1,11. 109 J.ha-1.ano-1 

B.2. Agricultura 

Nota 1. Sol 
Radiação solar = 14 MJ . m-2 .dia-1 (Atlas solarimétrico) 
Albedo = 20% 
Conversão = (MJ/m2/dia) . (365 dias/ano) . (albedo) . (10.000 m2 / ha) 
Fluxo de energia = 4,08 . 1013 J / ha / ano 

Nota 2. Chuva 
Pluviosidade = 1,4 m3. m2. ano-1 

Energia livre de Gibbs = 5.000 J.kg-1 (ODUM, 1996) 
Densidade da água = 1.000 kg.m-3 
Conversão = (m3.m-2.ano-1) . ( J.kg-1) . ( kg.m-3) . (10.000 m2.ha-1) 
Fluxo de energia = 7,00. 1010 J.ha-1.ano-1 

Nota 3. Vento 
Densidade do ar = 1,3 kg. m-3 
Velocidade média anual = 4,5 m.s-1 
Vento geotrópico = 2,7 m.s-1  (60% do valor da média anual de velocidade) 
Coeficiente de arraste = 0,001 (adimensional) 
Conversão = (kg.m-3) . (m.s-1)3 . 0,001 . (10.000 m2.ha-1) . (3,15 . 107 s.ano-1) 
Fluxo de energia = 1,11. 109 J.ha-1.ano-1 
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Nota 5. Perda de solo 
Perda de solo em plantação de milho = 12.000,00 kg.ha-1.ano-1 (EMBRAPA, 2004) 
Matéria orgânica (4%) = 0,04 kg m.o. .kg solo-1   
Energia da m. o. = 5.400 kcal .kg m.o-1. 
Conversão = (kg solo-1 ha-1.ano-1) . (kg m.o. .kg solo-1) . (kcal .kg m.o. -1) . (4.186 J.kcal-1) 
Fluxo de energia = 1,08 . 1010 J.ha-1.ano-1 

Nota 6. Combustíveis fósseis (Inclui: diesel, gasolina e lubrificantes). 
(a) Trator com 65 CV: 
Horas = 2,57 h. ha-1 .ano-1 

Consumo = 7 l.h-1 
Densidade = 0,85 kg.l-1 
Energia = 10.000 kcal.kg-1 

Conversão = (h. ha-1 .ano-1) . (l.h-1) . ( kg.l-1) . (kcal.kg-1).( 4.186 J.kcal-1) 
Fluxo de energia = 6,40 . 108 J. ha-1 .ano-1 
(b) Trator com 75 CV: 
Horas = 0,11 h. ha-1 .ano-1 

Consumo = 8 l.h-1 
Densidade = 0,85 kg.l-1 
Energia = 10.000 kcal.kg-1 

Conversão = (h. ha-1 .ano-1) . (l.h-1) . ( kg.l-1) . (kcal.kg-1).( 4.186 J.kcal-1) 
Fluxo de energia = 3,13 . 107 J. ha-1 .ano-1 
(c) Trator com 90 CV: 
Horas = 0,12 h. ha-1 .ano-1 

Consumo = 9 l.h-1 
Densidade = 0,85 kg.l-1 
Energia = 10.000 kcal.kg-1 

Conversão = (h. ha-1 .ano-1) . (l.h-1) . ( kg.l-1) . (kcal.kg-1).( 4.186 J.kcal-1) 
Fluxo de energia = 3,84 . 107 J. ha-1 .ano-1 

(f) Trator com 125 CV: 
Horas = 1,03 h. ha-1 .ano-1 

Consumo = 12 l.h-1 
Densidade = 0,85 kg.l-1 
Energia = 10.000 kcal.kg-1 

Conversão = (h. ha-1 .ano-1) . (l.h-1) . ( kg.l-1) . (kcal.kg-1).( 4.186 J.kcal-1) 
Fluxo de energia = 4,40 . 108 J. ha-1 .ano-1 

Nota 7. Aço 
Peso trator: 3.000 kg 
Vida útil = 10.000 h 

Conversão = (kg.h-1) . (h.ha-1.ano-1 de uso) 
Fluxo de massa = 1,15 kg.ha-1.ano-1 

Nota 8. Calcário dolomítico 
Fluxo de massa = 796,63 kg.ha-1.ano-1 

Nota 10. Cloreto de Potássio 
Fluxo de massa = 1,82 kg.ha-1.ano-1 

Nota 12. Uréia: CO (NH2)2 = 46,7% de nitrogênio em massa 
Quantidade = 0,01 kg.ha-1.ano-1 
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Fluxo de massa = 4,67.10-3  kg.ha-1.ano-1 
Nota 13. Sulfato de zinco: ZnSO4 = 40,4% de zinco em massa 

Quantidade = 0,90 kg.ha-1.ano-1 
Fluxo de massa = 0,36 kg.ha-1.ano-1 

Nota 14. Sulfato de amônio 
Fluxo de massa = 0,05 kg.ha-1.ano-1 

Nota 16. Acido bórico 
Fluxo de massa = 0,03 kg.ha-1.ano-1 

Nota 17. Manganês 
Fluxo de massa = 0,03 kg.ha-1.ano-1 

Nota 18. Nitrogênio 
Fluxo de massa = 26,27 kg.ha-1.ano-1 

Nota 19. Fósforo 
Fluxo de massa = 92,02 kg.ha-1.ano-1 

Nota 20. Potássio 
Fluxo de massa = 82,41 kg.ha-1.ano-1 

Nota 21. Controle de pragas 
(b) Inseticida 
Quantidade = 1,16 l. ha-1.ano-1 

Densidade = 0,03 kg.l-1 
Fluxo de massa = 0,04 kg.ha-1.ano-1 

(c) Fungicida 
Quantidade = 0,76 l. ha-1.ano-1 

Densidade = 0,32 kg.l-1 
Fluxo de massa = 0,24 kg.ha-1.ano-1 

(d) Espalhante 
Quantidade = 0,64 l. ha-1.ano-1 

Densidade = 0,20 kg.l-1 
Fluxo de massa = 0,13 kg.ha-1.ano-1 

(e) Herbicida 
Quantidade = 5,03 l. ha-1.ano-1 

Densidade = 0,48 kg.l-1 
Fluxo de massa = 2,42 kg.ha-1.ano-1 

(i) Formicida 
Fluxo de massa = 0,56 kg.ha-1.ano-1 

Nota 22. Mão-de-obra 
(a) Tratorista 
Horas = 4,34 h. ha-1.ano-1 

Metabolismo = 2.500 kcal.dia-1 
Conversão = (h. ha-1.ano-1) . (kcal.dia-1) . (dia.24h-1) . (4.186 J.kcal-1) 
Fluxo de energia = 1,89.1006 J.ha-1.ano-1 

(b) Mão-de-obra 
Quantidade = 2,39 hom. ha-1.ano-1 
Horas de trabalho por dia = 8 h 
Metabolismo = 2.500 kcal.dia-1 
Conversão = (homem. ha-1.ano-1) . (h) . (kcal.homem-1.24h-1) . (4.186 J.kcal-1) 
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Fluxo de energia = 8,34.1006 J.ha-1.ano-1 

Nota 23. Assistência técnica 
Quantidade = 6,13 R$. ha-1.ano-1 

Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
Conversão = (US$.R$) (3,33 R$) 
Fluxo monetário = 1,84 US$.ha-1.ano-1  

Nota 24. Mão-de-obra administrativa 
Quantidade = 21,46 R$. ha-1.ano-1 

Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
Conversão = (US$.R$) (3,33 R$) 
Fluxo monetário = 6,44 US$.ha-1.ano-1 

Nota 25. Contabilidade/escritório 
Quantidade = 3,65 R$. ha-1.ano-1  
Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
Conversão = (US$.R$) (3,33 R$) 
Fluxo monetário = 1,09 US$.ha-1.ano-1 

Nota 26. Contas energia/telefone 
Quantidade = 6,66 R$. ha-1.ano-1  
Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
Conversão = (US$.R$) (3,33 R$) 
Fluxo monetário = 2,00 US$.ha-1.ano-1 

Nota 27. Depreciação 
Quantidade = 1,74 R$. ha-1.ano-1  
Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
Conversão = (US$.R$) (3,33 R$) 
Fluxo monetário = 0,52 US$.ha-1.ano-1 

Nota 28. Impostos 
Quantidade = 39,16 R$. ha-1.ano-1  
Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
Conversão = (US$.R$) (3,33 R$) 
Fluxo monetário = 11,76 US$.ha-1.ano-1 

Nota 29. Serviços materiais 
Quantidade = 877,00 US$. ha-1.ano-1  

Nota 1. Sol 
Radiação solar = 14 MJ . m-2 .dia-1 (Atlas solarimétrico) 
Albedo = 20% 
Conversão = (MJ/m2/dia) . (365 dias/ano) . (albedo) . (10.000 m2 / ha) 
Fluxo de energia = 4,08. 1013 J / ha / ano 

Nota 2. Chuva 
Pluviosidade = 1,4 m3. m2. ano-1 

Energia livre de Gibbs = 5.000 J.kg-1 (ODUM, 1996) 
Densidade da água = 1.000 kg.m-3 
Conversão = (m3.m-2.ano-1) . ( J.kg-1) . ( kg.m-3) . (10.000 m2.ha-1) 
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Fluxo de energia = 7,00. 1010 J.ha-1.ano-1 
Nota 3. Vento 

Densidade do ar = 1,3 kg. m-3 
Velocidade média anual = 4,5 m.s-1 
Vento geotrópico = 2,7 m.s-1  (60% do valor da média anual de velocidade) 
Coeficiente de arraste = 0,001 (adimensional) 
Conversão = (kg.m-3) . (m.s-1)3 . 0,001 . (10.000 m2.ha-1) . (3,15 . 107 s.ano-1) 
Fluxo de energia = 1,11. 109 J.ha-1.ano-1 

Nota 5. Perda de solo 
Perda de solo em plantação de café = 900,00 kg.ha-1.ano-1 (EMBRAPA, 2004) 
Matéria orgânica (4%) = 0,04 kg m.o. .kg solo-1   
Energia da m. o. = 5.400 kcal .kg m.o-1. 
Conversão = (kg solo-1 ha-1.ano-1) . (kg m.o. .kg solo-1) . (kcal .kg m.o. -1) . (4.186 J.kcal-1) 
Fluxo de energia = 8,14. 108 J.ha-1.ano-1 

Nota 6. Combustíveis fósseis (Inclui: diesel, gasolina e lubrificantes). 
(a) Trator com 65 CV: 
Horas = 2,00 h. ha-1 .ano-1 

Consumo = 7 l.h-1 
Densidade = 0,85 kg.l-1 
Energia = 10.000 kcal.kg-1 

Conversão = (h. ha-1 .ano-1) . (l.h-1) . ( kg.l-1) . (kcal.kg-1).( 4.186 J.kcal-1) 
Fluxo de energia = 4,98. 108 J. ha-1 .ano-1 
(b) Trator com 75 CV: 
Horas = 20,00 h. ha-1 .ano-1 

Consumo = 8 l.h-1 
Densidade = 0,85 kg.l-1 
Energia = 10.000 kcal.kg-1 

Conversão = (h. ha-1 .ano-1) . (l.h-1) . ( kg.l-1) . (kcal.kg-1).( 4.186 J.kcal-1) 
Fluxo de energia = 5,69. 109 J. ha-1 .ano-1 

Nota 7. Aço 
Peso trator: 3.000 kg 
Vida útil = 10.000 h 

Conversão = (kg.h-1) . (h.ha-1.ano-1 de uso) 
Fluxo de massa = 6,60 kg.ha-1.ano-1 

Nota 8. Calcário dolomítico 
Fluxo de massa = 3.600,00 kg.ha-1.ano-1 

Nota 9. Superfosfato simples 
Fluxo de massa = 750,00 kg.ha-1.ano-1 

Nota 10. Cloreto de Potássio 
Fluxo de massa = 200,00 kg.ha-1.ano-1 

Nota 13. Sulfato de zinco: ZnSO4 = 40,4% de zinco em massa 
Quantidade = 4,80 kg.ha-1.ano-1 
Fluxo de massa = 1,94 kg.ha-1.ano-1 

Nota 14. Sulfato de amônio 
Fluxo de massa = 0,05 kg.ha-1.ano-1 

Nota 15. Nitrato de Amônio 
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Fluxo de massa = 170,00 kg.ha-1.ano-1 
Nota 16. Ácido bórico 

Fluxo de massa = 10,00 kg.ha-1.ano-1 
Nota 18. Nitrogênio 

Fluxo de massa = 420,00 kg.ha-1.ano-1 
Nota 19. Fósforo 

Fluxo de massa = 60,00 kg.ha-1.ano-1 
Nota 20. Potássio 

Fluxo de massa = 420,00 kg.ha-1.ano-1 
Nota 21. Controle de pragas 

(b) Inseticida 
Quantidade = 12,00 l. ha-1.ano-1 

Densidade = 0,03 kg.l-1 
Fluxo de massa = 0,36 kg.ha-1.ano-1 

(c) Fungicida 
Quantidade = 3,50 l. ha-1.ano-1 

Densidade = 0,32 kg.l-1 
Fluxo de massa = 1,12 kg.ha-1.ano-1 

(d) Espalhante 
Quantidade = 0,50 l. ha-1.ano-1 

Densidade = 0,20 kg.l-1 
Fluxo de massa = 0,10 kg.ha-1.ano-1 

(e) Herbicida 
Quantidade = 1,20 l. ha-1.ano-1 

Densidade = 0,48 kg.l-1 
Fluxo de massa = 0,58 kg.ha-1.ano-1 

(f) Óleo mineral 
Quantidade = 1,80 l. ha-1.ano-1 

Densidade = 0,80 kg.l-1 
Fluxo de massa = 1,44  kg.ha-1.ano-1 

(g) Oxicloreto de cobre 
Fluxo de massa = 0,90  kg.ha-1.ano-1 

(h) Isca para mosca 
Fluxo de massa = 1,50 kg.ha-1.ano-1 

Nota 22. Mão-de-obra 
(a) Tratorista 
Horas = 22 h. ha-1.ano-1 

Metabolismo = 2.500 kcal.dia-1 
Conversão = (h. ha-1.ano-1) . (kcal.dia-1) . (dia.24h-1) . (4.186 J.kcal-1) 
Fluxo de energia = 9,59.1006 J.ha-1.ano-1 

(b) Mão-de-obra 
Quantidade = 51 hom. ha-1.ano-1 
Horas de trabalho por dia = 8 h 
Metabolismo = 2.500 kcal.dia-1 
Conversão = (homem. ha-1.ano-1) . (h) . (kcal.homem-1.24h-1) . (4.186 J.kcal-1) 
Fluxo de energia = 1,78.1008 J.ha-1.ano-1 
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Nota 23. Assistência técnica 
Quantidade = 40,00 R$. ha-1.ano-1  
Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
Conversão = (US$.R$) (3,33 R$) 
Fluxo monetário = 12,01 US$.ha-1.ano-1 

Nota 24. Mão-de-obra administrativa 
Quantidade = 200,00 R$. ha-1.ano-1 

Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
Conversão = (US$.R$) (3,33 R$) 
Fluxo monetário = 60,06 US$.ha-1.ano-1 

Nota 25. Contabilidade/escritório 
Quantidade = 40,00 R$. ha-1.ano-1  
Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
Conversão = (US$.R$) (3,33 R$) 
Fluxo monetário = 12,01 US$.ha-1.ano-1 

Nota 26. Contas energia/telefone 
Quantidade = 60,00 R$. ha-1.ano-1  
Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
Conversão = (US$.R$) (3,33 R$) 
Fluxo monetário = 18,02 US$.ha-1.ano-1 

Nota 27. Depreciação 
Quantidade = 5,80 R$. ha-1.ano-1  
Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
Conversão = (US$.R$) (3,33 R$) 
Fluxo monetário = 1,74 US$.ha-1.ano-1 

Nota 28. Impostos 
Quantidade = 150,00 R$. ha-1.ano-1  
Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
Conversão = (US$.R$) (3,33 R$) 
Fluxo monetário = 45,04 US$.ha-1.ano-1 

Nota 29. Serviços materiais 
Quantidade = 1.490,00 US$D. ha-1.ano-1  

Nota 1. Sol 
Radiação solar = 14 MJ . m-2 .dia-1 (Atlas solarimétrico) 
Albedo = 20% 
Conversão = (MJ/m2/dia) . (365 dias/ano) . (albedo) . (10.000 m2 / ha) 
Fluxo de energia = 4,08. 1013 J / ha / ano 

Nota 2. Chuva 
Pluviosidade = 1,4 m3. m2. ano-1 

Energia livre de Gibbs = 5.000 J.kg-1 (ODUM, 1996) 
Densidade da água = 1.000 kg.m-3 
Conversão = (m3.m-2.ano-1) . ( J.kg-1) . ( kg.m-3) . (10.000 m2.ha-1) 
Fluxo de energia = 7,00. 1010 J.ha-1.ano-1 
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Nota 3. Vento 
Densidade do ar = 1,3 kg. m-3 
Velocidade média anual = 4,5 m.s-1 
Vento geotrópico = 2,7 m.s-1  (60% do valor da média anual de velocidade) 
Coeficiente de arraste = 0,001 (adimensional) 
Conversão = (kg.m-3) . (m.s-1)3 . 0,001 . (10.000 m2.ha-1) . (3,15 . 107 s.ano-1) 
Fluxo de energia = 1,11.109 J.ha-1.ano-1 

Nota 5. Perda de solo 
Perda de solo em cultura de cana-de-açúcar = 12.400,00 kg.ha-1.ano-1 (EMBRAPA, 2004) 
Matéria orgânica (4%) = 0,04 kg m.o. .kg solo-1   
Energia da m. o. = 5.400 kcal .kg m.o-1. 
Conversão = (kg solo-1 ha-1.ano-1) . (kg m.o. .kg solo-1) . (kcal .kg m.o. -1) . (4.186 J.kcal-1) 
Fluxo de energia = 1,12. 1010 J.ha-1.ano-1 

Nota 6. Combustíveis fósseis (Inclui: diesel, gasolina e lubrificantes). 
(a) Trator com 65 CV: 
Horas = 3,35 h. ha-1 .ano-1 

Consumo = 7 l.h-1 
Densidade = 0,85 kg.l-1 
Energia = 10.000 kcal.kg-1 

Conversão = (h. ha-1 .ano-1) . (l.h-1) . ( kg.l-1) . (kcal.kg-1).( 4.186 J.kcal-1) 
Fluxo de energia = 8,34. 108 J. ha-1 .ano-1 
(c) Trator com 90 CV: 
Horas = 2,62 h. ha-1 .ano-1 

Consumo = 9 l.h-1 
Densidade = 0,85 kg.l-1 
Energia = 10.000 kcal.kg-1 

Conversão = (h. ha-1 .ano-1) . (l.h-1) . ( kg.l-1) . (kcal.kg-1).( 4.186 J.kcal-1) 
Fluxo de energia = 8,39. 108 J. ha-1 .ano-1 

(d) Trator com 105 CV: 
Horas = 0,22 h. ha-1 .ano-1 

Consumo = 10 l.h-1 
Densidade = 0,85 kg.l-1 
Energia = 10.000 kcal.kg-1 

Conversão = (h. ha-1 .ano-1) . (l.h-1) . ( kg.l-1) . (kcal.kg-1).( 4.186 J.kcal-1) 
Fluxo de energia = 7,83. 107 J. ha-1 .ano-1 

Nota 7. Aço 
Peso trator: 3.000 kg 
Vida útil = 10.000 h 

Conversão = (kg.h-1) . (h.ha-1.ano-1 de uso) 
Fluxo de massa = 1,86 kg.ha-1.ano-1 

Nota 8. Calcário dolomítico 
Fluxo de massa = 343,20 kg.ha-1.ano-1 

Nota 18. Nitrogênio 
Fluxo de massa = 54,85 kg.ha-1.ano-1 

Nota 19. Fósforo 
Fluxo de massa = 120,00 kg.ha-1.ano-1 
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Nota 20. Potássio 
Fluxo de massa = 120,00 kg.ha-1.ano-1 

Nota 21. Controle de pragas 
(e) Herbicida 
Quantidade = 1,57 l. ha-1.ano-1 

Densidade = 0,48 kg.l-1 
Fluxo de massa = 0,75 kg.ha-1.ano-1 

(i) Formicida 
Fluxo de massa = 0,1 kg.ha-1.ano-1 

(j) Cupinicida 
Fluxo de massa = 42,85 kg.ha-1.ano-1 

Nota 22. Mão-de-obra 
(a) Tratorista 
Horas = 6,19 h. ha-1.ano-1 

Metabolismo = 2.500 kcal.dia-1 
Conversão = (h. ha-1.ano-1) . (kcal.dia-1) . (dia.24h-1) . (4.186 J.kcal-1) 
Fluxo de energia = 2,70.1006 J.ha-1.ano-1 

(b) Mão-de-obra 
Quantidade = 18,70 hom. ha-1.ano-1 
Horas de trabalho por dia = 8 h 
Metabolismo = 2.500 kcal.dia-1 
Conversão = (homem. ha-1.ano-1) . (h) . (kcal.homem-1.24h-1) . (4.186 J.kcal-1) 
Fluxo de energia = 6,52.1007 J.ha-1.ano-1 

Nota 23. Assistência técnica 
Quantidade = 20,20 R$. ha-1.ano-1 
Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
Conversão = (US$.R$) (3,33 R$) 
Fluxo monetário = 6,07 US$.ha-1.ano-1 

Nota 24. Mão-de-obra administrativa 
Quantidade = 95,80 R$. ha-1.ano-1 
Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
Conversão = (US$.R$) (3,33 R$) 
Fluxo monetário = 28,77 US$.ha-1.ano-1 

Nota 25. Contabilidade/escritório 
Quantidade = 5,80 R$. ha-1.ano-1  
Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
Conversão = (US$.R$) (3,33 R$) 
Fluxo monetário = 1,74 US$.ha-1.ano-1 

Nota 26. Contas energia/telefone 
Quantidade = 24,00 R$. ha-1.ano-1  
Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
Conversão = (US$.R$) (3,33 R$) 
Fluxo monetário = 7,21 US$.ha-1.ano-1 

Nota 27. Depreciação 
Quantidade = 2,00 R$. ha-1.ano-1 
Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
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Conversão = (US$.R$) / (3,33 R$) 
Fluxo monetário = 0,60 US$.ha-1.ano-1 

Nota 28. Impostos 
Quantidade = 60,00 R$. ha-1.ano-1  
Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
Conversão = (US$.R$) (3,33 R$) 
Fluxo monetário = 18,02 US$.ha-1.ano-1 

Nota 29. Serviços materiais 
Quantidade = 629,00 US$. ha-1.ano-1  

Nota 1. Sol 
Radiação solar = 14 MJ . m-2 .dia-1 (Atlas solarimétrico) 
Albedo = 20% 
Conversão = (MJ/m2/dia) . (365 dias/ano) . (albedo) . (10.000 m2 / ha) 
Fluxo de energia = 4,08. 1013 J / ha / ano 

Nota 2. Chuva 
Pluviosidade = 1,4 m3. m2. ano-1 

Energia livre de Gibbs = 5.000 J.kg-1 (ODUM, 1996) 
Densidade da água = 1.000 kg.m-3 
Conversão = (m3.m-2.ano-1) . ( J.kg-1) . ( kg.m-3) . (10.000 m2.ha-1) 
Fluxo de energia = 7,00. 1010 J.ha-1.ano-1 

Nota 3. Vento 
Densidade do ar = 1,3 kg. m-3 
Velocidade média anual = 4,5 m.s-1 
Vento geotrópico = 2,7 m.s-1  (60% do valor da média anual de velocidade) 
Coeficiente de arraste = 0,001 (adimensional) 
Conversão = (kg.m-3) . (m.s-1)3 . 0,001 . (10.000 m2.ha-1) . (3,15 . 107 s.ano-1) 
Fluxo de energia = 1,11. 109 J.ha-1.ano-1 

Nota 5. Perda de solo 
Perda de solo em plantação de feijão = 38.100,00 kg.ha-1.ano-1 (EMBRAPA, 2004) 
Matéria orgânica (4%) = 0,04 kg m.o. .kg solo-1   
Energia da m. o. = 5.400 kcal .kg m.o-1. 
Conversão = (kg solo-1 ha-1.ano-1) . (kg m.o. .kg solo-1) . (kcal .kg m.o. -1) . (4.186 J.kcal-1) 
Fluxo de energia = 3,44 . 1010 J.ha-1.ano-1 

Nota 6. Combustíveis fósseis (Inclui: diesel, gasolina e lubrificantes). 
(a) Trator com 65 CV: 
Horas = 2,57 h. ha-1 .ano-1 

Consumo = 7 l.h-1 
Densidade = 0,85 kg.l-1 
Energia = 10.000 kcal.kg-1 

Conversão = (h. ha-1 .ano-1) . (l.h-1) . ( kg.l-1) . (kcal.kg-1).( 4.186 J.kcal-1) 
Fluxo de energia = 6,40 . 108 J. ha-1 .ano-1 
(b) Trator com 75 CV: 
Horas = 0,11 h. ha-1 .ano-1 
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Consumo = 8 l.h-1 
Densidade = 0,85 kg.l-1 
Energia = 10.000 kcal.kg-1 

Conversão = (h. ha-1 .ano-1) . (l.h-1) . ( kg.l-1) . (kcal.kg-1).( 4.186 J.kcal-1) 
Fluxo de energia = 3,13 . 107 J. ha-1 .ano-1 
(c) Trator com 90 CV: 
Horas = 0,12 h. ha-1 .ano-1 

Consumo = 9 l.h-1 
Densidade = 0,85 kg.l-1 
Energia = 10.000 kcal.kg-1 

Conversão = (h. ha-1 .ano-1) . (l.h-1) . ( kg.l-1) . (kcal.kg-1).( 4.186 J.kcal-1) 
Fluxo de energia = 3,84 . 107 J. ha-1 .ano-1 

(f) Trator com 125 CV: 
Horas = 1,03 h. ha-1 .ano-1 

Consumo = 12 l.h-1 
Densidade = 0,85 kg.l-1 
Energia = 10.000 kcal.kg-1 

Conversão = (h. ha-1 .ano-1) . (l.h-1) . ( kg.l-1) . (kcal.kg-1).( 4.186 J.kcal-1) 
Fluxo de energia = 4,40 . 108 J. ha-1 .ano-1 

Nota 7. Aço 
Peso trator: 3.000 kg 
Vida útil = 10.000 h 

Conversão = (kg.h-1) . (h.ha-1.ano-1 de uso) 
Fluxo de massa = 1,15 kg.ha-1.ano-1 

Nota 8. Calcário dolomítico 
Fluxo de massa = 796,63 kg.ha-1.ano-1 

Nota 10. Cloreto de Potássio 
Fluxo de massa = 1,82 kg.ha-1.ano-1 

Nota 12. Uréia: CO (NH2)2 = 46,7% de nitrogênio em massa 
Quantidade = 0,01 kg.ha-1.ano-1 
Fluxo de massa = 4,67.10-3  kg.ha-1.ano-1 

Nota 13. Sulfato de zinco: ZnSO4 = 40,4% de zinco em massa 
Quantidade = 0,90 kg.ha-1.ano-1 
Fluxo de massa = 0,36 kg.ha-1.ano-1 

Nota 14. Sulfato de amônio 
Fluxo de massa = 0,05 kg.ha-1.ano-1 

Nota 16. Acido bórico 
Fluxo de massa = 0,03 kg.ha-1.ano-1 

Nota 17. Manganês 
Fluxo de massa = 0,03 kg.ha-1.ano-1 

Nota 18. Nitrogênio 
Fluxo de massa = 26,27 kg.ha-1.ano-1 

Nota 19. Fósforo 
Fluxo de massa = 92,02 kg.ha-1.ano-1 

Nota 20. Potássio 
Fluxo de massa = 82,41 kg.ha-1.ano-1 
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Nota 21. Controle de pragas 
(b) Inseticida 
Quantidade = 1,16 l. ha-1.ano-1 

Densidade = 0,03 kg.l-1 
Fluxo de massa = 0,04 kg.ha-1.ano-1 

(c) Fungicida 
Quantidade = 0,76 l. ha-1.ano-1 

Densidade = 0,32 kg.l-1 
Fluxo de massa = 0,24 kg.ha-1.ano-1 

(d) Espalhante 
Quantidade = 0,64 l. ha-1.ano-1 

Densidade = 0,20 kg.l-1 
Fluxo de massa = 0,13 kg.ha-1.ano-1 

(e) Herbicida 
Quantidade = 5,03 l. ha-1.ano-1 

Densidade = 0,48 kg.l-1 
Fluxo de massa = 2,42 kg.ha-1.ano-1 

(i) Formicida 
Fluxo de massa = 0,56 kg.ha-1.ano-1 

Nota 22. Mão-de-obra 
(a) Tratorista 
Horas = 4,34 h. ha-1.ano-1 

Metabolismo = 2.500 kcal.dia-1 
Conversão = (h. ha-1.ano-1) . (kcal.dia-1) . (dia.24h-1) . (4.186 J.kcal-1) 
Fluxo de energia = 1,89.1006 J.ha-1.ano-1 

(b) Mão-de-obra 
Quantidade = 2,39 hom. ha-1.ano-1 
Horas de trabalho por dia = 8 h 
Metabolismo = 2.500 kcal.dia-1 
Conversão = (homem. ha-1.ano-1) . (h) . (kcal.homem-1.24h-1) . (4.186 J.kcal-1) 
Fluxo de energia = 8,34.1006 J.ha-1.ano-1 

Nota 23. Assistência técnica 
Quantidade = 6,13 R$. ha-1.ano-1  
Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
Conversão = (US$.R$) (3,33 R$) 
Fluxo monetário = 1,84 US$.ha-1.ano-1 

Nota 24. Mão-de-obra administrativa 
Quantidade = 21,46 R$. ha-1.ano-1 

Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
Conversão = (US$.R$) (3,33 R$) 
Fluxo monetário = 6,44 US$.ha-1.ano-1 

Nota 25. Contabilidade/escritório 
Quantidade = 3,65 R$. ha-1.ano-1  
Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
Conversão = (US$.R$) (3,33 R$) 
Fluxo monetário = 1,09 US$.ha-1.ano-1 
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Nota 26. Contas energia/telefone 
Quantidade = 6,66 R$. ha-1.ano-1  
Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
Conversão = (US$.R$) (3,33 R$) 
Fluxo monetário = 2,00 US$.ha-1.ano-1 

Nota 27. Depreciação 
Quantidade = 1,74 R$. ha-1.ano-1  
Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
Conversão = (US$.R$) (3,33 R$) 
Fluxo monetário = 0,52 US$.ha-1.ano-1 

Nota 28. Impostos 
Quantidade = 39,16 R$. ha-1.ano-1  
Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
Conversão = (US$.R$) (3,33 R$) 
Fluxo monetário = 11,76 US$.ha-1.ano-1 

Nota 29. Serviços materiais 
Quantidade = 877,00 US$D. ha-1.ano-1  

B.3. Área urbanizada e Área construída 

Para cálculo do estoque de emergia referente à APDL em Área urbanizada e Área 
construída foram assumidos valores de outros estudos (Tabela 6) que quantificaram os fluxos de 
emergia e o valor por unidade de área ocupada. Para representar o uso e ocupação identificado na 
bacia do rio Doce, atingidos com a passagem e deposição de rejeitos, foi selecionado o valor de fluxo 
de 1,64.1014 sej/m2 (ODUM et al., 1995), referente a ocupação urbana de baixa densidade, 
considerado o cenário mais próximo ao avaliado. 

B.4. Banco de areia 

Nota 1. Sol 
Radiação solar = 14 MJ . m-2 .dia-1 (Atlas solarimétrico) 
Albedo = 20% 
Conversão = (MJ/m2/dia) . (365 dias/ano) . (albedo) . (10.000 m2 / ha) 
Fluxo de energia = 4,08. 1013 J / ha / ano 

Nota 2. Chuva 
Pluviosidade = 1,4 m3. m2. ano-1 

Energia livre de Gibbs = 5.000 J.kg-1 (ODUM, 1996) 
Densidade da água = 1.000 kg.m-3 
Conversão = (m3.m-2.ano-1) . ( J.kg-1) . ( kg.m-3) . (10.000 m2.ha-1) 
Fluxo de energia = 7,00. 1010 J.ha-1.ano-1 

Nota 3. Vento 
Densidade do ar = 1,3 kg. m-3 
Velocidade média anual = 4,5 m.s-1 
Vento geotrópico = 2,7 m.s-1  (60% do valor da média anual de velocidade) 
Coeficiente de arraste = 0,001 (adimensional) 
Conversão = (kg.m-3) . (m.s-1)3 . 0,001 . (10.000 m2.ha-1) . (3,15 . 107 s.ano-1) 
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Fluxo de energia = 1,11. 109 J.ha-1.ano-1 

Nota 4b. Rio 
Para cálculo da vazão anual foi considerada a vazão média específica do trecho entre 

UHE Risoleta Neves e UHE Baguari, que corresponde a 90% da área da APDL – Bancos de Areia 
(INSTITUTOS LACTEC, 2017).  

Vazão média específica do trecho (11,65 a 14,90 L.s-1.km-2): adotar 13,27 L .s-1.km-2 

Vazão do trecho (em hectares) = 13,27 L .s-1. 10-2 ha-1 = 1,33 . 10-1 L .s-1. ha-1 
Vazão do trecho (em m3) =  1,33 . 10-1 . 10-3 m3. ha-1 .s-1 = 1,33 . 10-4 m3. ha-1 .s-1 
Vazão do trecho anual = 1,33 . 10-4 m3. ha-1 s-1 . 3,15 . 107 s .ano-1 = 4,19 . 103 m3 .ha-1  

.ano-1 
Densidade da água = 1,0.103 kg .m-3 

Queda vertical (diferença altitude corpo d’água do trecho) = 100 m (ANA, 2016) 
Aceleração da gravidade = 9,8 m .s-2 
Fluxo de energia = 4,19 . 103 m3. ha-1 .ano-1. 1,0.103 kg .m-3 . 100 m . 9,8 m .s-2  
Fluxo de energia = 4,11 . 109 J. ha-1  .ano-1 

B.5. Corpos d’água 

Nota 31. Mortandade de peixes (ictiofauna) 

Fator de conversão de massa viva em massa seca (gseca/gviva = 0,3) (CARTER, 1969 apud 
BROWN et al., 1993). 

Massa de peixes mortos com a passagem da lama de rejeitos: 10.808,88 kgviva 
Massa de peixes mortos convertida em massa seca de peixes: 
10.808,88 kgviva . 0,3 = 3.242,66 kgseca = 3.242.664 gseca 
 
Conversão de massa seca de peixes em energia 
Massa seca de peixes mortos 3.242.664 gseca 
Fator de conversão para invertebrados: 16.700 J/gseca 
Energia contida nos peixes mortos: 
3.242.664 gseca . 16.700 J/gseca = 5,42.1010 J 

Nota 32. Perda de vida útil da UHE – Risoleta Neves 

Fluxo de emergia anual (TASSINARI et al., 2016): 2,46.1021 sej .ano-1 

Área do reservatório (TASSINARI et al., 2016): 330 km2 = 33.000 ha 
Fluxo de emergia (sej .ha-1 .ano-1): 7,45.1016 sej.ano-1.ha-1 
Conversão do valor de emergia para o GEB2016:  
0,76 . 7,45.1016 sej.ano-1.ha-1 = 5,66.1016 sej .ha-1.ano-1 
Área do reservatório = 2,86 km2 = 286 ha (Usina Hidrelétrica Risoleta Neves – UHE, em 

candonga.com.br/a-usina/características-tecnicas/) 
Anos de vida útil perdidos = 25 anos 
Fluxo de emergia da vida útil perdida:  
25 anos . 286 ha . 5,66.1016 J.ha-1.ano-1 = 4,04.1020 sej 

B.6. Ilha 
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Nota 1. Sol 
Radiação solar = 14 MJ . m-2 .dia-1 (Atlas solarimétrico) 
Albedo = 20% 
Conversão = (MJ/m2/dia) . (365 dias/ano) . (albedo) . (10.000 m2 / ha) 
Fluxo de energia = 4,08. 1013 J / ha / ano 

Nota 2. Chuva 
Pluviosidade = 1,4 m3. m2. ano-1 

Energia livre de Gibbs = 5.000 J.kg-1 (ODUM, 1996) 
Densidade da água = 1.000 kg.m-3 
Conversão = (m3.m-2.ano-1) . ( J.kg-1) . ( kg.m-3) . (10.000 m2.ha-1) 
Fluxo de energia = 7,00. 1010 J.ha-1.ano-1 

Nota 3. Vento 
Densidade do ar = 1,3 kg. m-3 
Velocidade média anual = 4,5 m.s-1 
Vento geotrópico = 2,7 m.s-1  (60% do valor da média anual de velocidade) 
Coeficiente de arraste = 0,001 (adimensional) 
Conversão = (kg.m-3) . (m.s-1)3 . 0,001 . (10.000 m2.ha-1) . (3,15 . 107 s.ano-1) 
Fluxo de energia = 1,11. 109 J.ha-1.ano-1 

B.7. Mineração 

Para cálculo do estoque de emergia referente à APDL em Mineração foram assumidos valores 

de outros estudos (Tabela 6) que quantificaram os fluxos de emergia e o valor por unidade de área 

ocupada desse tipo de atividade. Para representar o fluxo de emergia para esse uso e ocupação 

atingido com a passagem e deposição de rejeitos, foi selecionado o valor de fluxo de 3,22.1019 sej/ha 

adaptado dos valores descritos no estudo de Huang et al. (2001). 

B.8. Pastagem 

Nota 1. Sol 
Radiação solar = 14 MJ . m-2 .dia-1 (Atlas solarimétrico) 
Albedo = 20% 
Conversão = (MJ/m2/dia) . (365 dias/ano) . (albedo) . (10.000 m2 / ha) 
Fluxo de energia = 4,08. 1013 J / ha / ano 

Nota 2. Chuva 
Pluviosidade = 1,4 m3. m2. ano-1 

Energia livre de Gibbs = 5.000 J.kg-1 (ODUM, 1996) 
Densidade da água = 1.000 kg.m-3 
Conversão = (m3.m-2.ano-1) . ( J.kg-1) . ( kg.m-3) . (10.000 m2.ha-1) 
Fluxo de energia = 7,00. 1010 J.ha-1.ano-1 

Nota 3. Vento 
Densidade do ar = 1,3 kg. m-3 
Velocidade média anual = 4,5 m.s-1 
Vento geotrópico = 2,7 m.s-1  (60% do valor da média anual de velocidade) 
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Coeficiente de arraste = 0,001 (adimensional) 
Conversão = (kg.m-3) . (m.s-1)3 . 0,001 . (10.000 m2.ha-1) . (3,15 . 107 s.ano-1) 
Fluxo de energia = 1,11. 109 J.ha-1.ano-1 

Nota 5. Perda de solo 
Perda de solo em pastagem = 400 kg.ha-1.ano-1 (EMBRAPA, 2004) 
Matéria orgânica (4%) = 0,04 kg m.o. .kg solo-1   
Energia da m. o. = 5.400 kcal .kg m.o-1. 
Conversão = (kg solo-1 ha-1.ano-1) . (kg m.o. .kg solo-1) . (kcal .kg m.o. -1) . (4.186 J.kcal-1) 
Fluxo de energia = 3,62. 108 J.ha-1.ano-1 

Nota 6. Combustíveis fósseis (Inclui: diesel, gasolina e lubrificantes). 
(b) Trator com 75 CV: 
Horas = 1,68 h. ha-1 .ano-1 

Consumo = 8 l.h-1 
Densidade = 0,85 kg.l-1 
Energia = 10.000 kcal.kg-1 

Conversão = (h. ha-1 .ano-1) . (l.h-1) . ( kg.l-1) . (kcal.kg-1).( 4.186 J.kcal-1) 
Fluxo de energia = 4,78. 108 J. ha-1 .ano-1 
(d) Trator com 105 CV: 
Horas = 2,96 h. ha-1 .ano-1 

Consumo = 10 l.h-1 
Densidade = 0,85 kg.l-1 
Energia = 10.000 kcal.kg-1 

Conversão = (h. ha-1 .ano-1) . (l.h-1) . ( kg.l-1) . (kcal.kg-1).( 4.186 J.kcal-1) 
Fluxo de energia = 9,57. 108 J. ha-1 .ano-1 

Nota 7. Aço 
Peso trator: 3.000 kg 
Vida útil = 10.000 h 

Conversão = (kg.h-1) . (h.ha-1.ano-1 de uso) 
Fluxo de massa = 1,39 kg.ha-1.ano-1 

Nota 8. Calcário dolomítico 
Fluxo de massa = 691,77 kg.ha-1.ano-1 

Nota 9. Superfosfato simples 
Fluxo de massa = 291,23 kg.ha-1.ano-1 

Nota 10. Cloreto de Potássio 
Fluxo de massa = 0,02 kg.ha-1.ano-1 

Nota 18. Nitrogênio 
Fluxo de massa = 60,17 kg.ha-1.ano-1 

Nota 19. Fósforo 
Fluxo de massa = 0,97 kg.ha-1.ano-1 

Nota 20. Potássio 
Fluxo de massa = 37,22 kg.ha-1.ano-1 

Nota 21. Controle de pragas 
(i) Formicida 
Fluxo de massa = 0,97 kg.ha-1.ano-1 

Nota 22. Mão-de-obra 
(a) Tratorista 
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Horas = 4,64 h. ha-1.ano-1 

Metabolismo = 2.500 kcal.dia-1 
Conversão = (h. ha-1.ano-1) . (kcal.dia-1) . (dia.24h-1) . (4.186 J.kcal-1) 
Fluxo de energia = 2,02.1006 J.ha-1.ano-1 

(b) Mão-de-obra 
Quantidade = 0,90 hom. ha-1.ano-1 
Horas de trabalho por dia = 8 h 
Metabolismo = 2.500 kcal.dia-1 
Conversão = (homem. ha-1.ano-1) . (h) . (kcal.homem-1.24h-1) . (4.186 J.kcal-1) 
Fluxo de energia = 3,15.1006 J.ha-1.ano-1 

Nota 23. Assistência técnica 
Quantidade = 6,00 R$. ha-1.ano-1 
Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
Conversão = (US$.R$) (3,33 R$) 
Fluxo monetário = 1,80 US$.ha-1.ano-1 

Nota 24. Mão-de-obra administrativa 
Quantidade = 93,00 R$. ha-1.ano-1 

Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
Conversão = (US$.R$) (3,33 R$) 
Fluxo monetário = 27,93 US$.ha-1.ano-1 

Nota 25. Contabilidade/escritório 
Quantidade = 30,00 R$. ha-1.ano-1 

Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
Conversão = (US$.R$) (3,33 R$) 
Fluxo monetário = 9,01 US$.ha-1.ano-1  

Nota 26. Contas energia/telefone 
Quantidade = 28,00 R$. ha-1.ano-1 
Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
Conversão = (US$.R$) (3,33 R$) 
Fluxo monetário = 8,41 US$.ha-1.ano-1 

Nota 27. Depreciação 
Quantidade = 296,00 R$. ha-1.ano-1  
Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
Conversão = (US$.R$) (3,33 R$) 
Fluxo monetário = 88,89 US$.ha-1.ano-1 

Nota 28. Impostos 
Quantidade = 31,00 R$. ha-1.ano-1  
Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
Conversão = (US$.R$) (3,33 R$) 
Fluxo monetário = 9,31 US$.ha-1.ano-1 

Nota 29. Serviços materiais 
Quantidade = 832,00 US$. ha-1.ano-1  

B.9. Silvicultura 

Nota 1. Sol 
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Radiação solar = 14 MJ.m-2.dia-1 (Atlas solarimétrico) 
Albedo = 20% 
Conversão = (MJ.m-2.dia-1) . (365 dias.ano-1) . (albedo) . (10.000 m2.ha-1) 
Fluxo de energia = 4,08. 1013 J.ha-1 . ano-1 

Nota 2. Chuva 
Pluviosidade = 1,4 m3. m2. ano-1 

Energia livre de Gibbs = 5.000 J.kg-1 (ODUM, 1996) 
Densidade da água = 1.000 kg.m-3 
Conversão = (m3.m-2.ano-1) . ( J.kg-1) . ( kg.m-3) . (10.000 m2.ha-1) 
Fluxo de energia = 7,00. 1010 J.ha-1.ano-1 

Nota 3. Vento 
Densidade do ar = 1,3 kg. m-3 
Velocidade média anual = 4,5 m.s-1 
Vento geotrópico = 2,7 m.s-1  (60% do valor da média anual de velocidade) 
Coeficiente de arraste = 0,001 (adimensional) 
Conversão = (kg.m-3) . (m.s-1)3 . 0,001 . (10.000 m2.ha-1) . (3,15 . 107 s.ano-1) 
Fluxo de energia = 1,11. 109 J.ha-1.ano-1 

Nota 5. Perda de solo 
Perda de solo em plantação de eucalipto = 900 kg.ha-1.ano-1 (EMBRAPA, 2004) 
Matéria orgânica (4%) = 0,04 kg m.o. .kg solo-1   
Energia da m. o. = 5.400 kcal .kg m.o-1. 
Conversão = (kg solo-1 ha-1.ano-1) . (kg m.o. .kg solo-1) . (kcal .kg m.o. -1) . (4.186 J.kcal-1) 
Fluxo de energia = 8,14. 108 J.ha-1.ano-1 

Nota 6. Combustíveis fósseis (Inclui: diesel, gasolina e lubrificantes). 
(b) Trator com 75 CV: 
Horas de colheita não contabilizadas = 40% 
Horas = 3,26 h. ha-1 .ano-1 . (0,6) = 1,96 h. ha-1 .ano-1 

Consumo = 8 l.h-1 
Densidade = 0,85 kg.l-1 
Energia = 10.000 kcal.kg-1 

Conversão = (h. ha-1 .ano-1) . (l.h-1) . ( kg.l-1) . (kcal.kg-1).( 4.186 J.kcal-1) 
Fluxo de energia = 5,58 . 108 J. ha-1 .ano-1 
(f) Trator com 125 CV: 
Horas de colheita não contabilizadas = 40% 
Horas = 1,10 h. ha-1 .ano-1 . (0,6) =  0,66 h. ha-1 .ano-1 

Consumo = 12 l.h-1 
Densidade = 0,85 kg.l-1 
Energia = 10.000 kcal.kg-1 

Conversão = (h. ha-1 .ano-1) . (l.h-1) . ( kg.l-1) . (kcal.kg-1).( 4.186 J.kcal-1) 
Fluxo de energia = 2,87 . 108 J. ha-1 .ano-1 

Nota 7. Aço 
Horas de colheita não contabilizadas = 40% 
Peso trator: 3.000 kg 
Vida útil = 10.000 h 
Conversão = (kg.h-1) . (h.ha-1.ano-1 de uso) 
Fluxo de massa = 0,79 kg.ha-1.ano-1 
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Nota 8. Calcário dolomítico 
Fluxo de massa = 250,00 kg.ha-1.ano-1 

Nota 18. Nitrogênio 
Fluxo de massa = 9,60 kg.ha-1.ano-1 

Nota 19. Fósforo 
Fluxo de massa = 72,00 kg.ha-1.ano-1 

Nota 20. Potássio 
Fluxo de massa = 24,00 kg.ha-1.ano-1 

Nota 21. Controle de pragas 
(e) Herbicida 
Quantidade = 2,42 l. ha-1.ano-1 

Densidade = 0,48 kg.l-1 
Fluxo de massa = 1,16 kg.ha-1.ano-1 

(i) Formicida 
Fluxo de massa = 2,22 kg.ha-1.ano-1 

Nota 22. Mão-de-obra 
(a) Tratorista 
Horas de colheita não contabilizadas = 40% 
Horas = 4,36 h. ha-1.ano-1 . (0,6) = 2,62 h. ha-1.ano-1 

Metabolismo = 2.500 kcal.dia-1 
Conversão = (h. ha-1.ano-1) . (kcal.dia-1) . (dia.24h-1) . (4.186 J.kcal-1) 
Fluxo de energia = 1,14.1006 J.ha-1.ano-1 

(b) Mão-de-obra 
Força de trabalho da colheita não contabilizada = 40% 
Quantidade = 5,13 hom. ha-1.ano-1 . (0,6) = 3,09 hom. ha-1.ano-1 
Horas de trabalho por dia = 8 h 
Metabolismo = 2.500 kcal.dia-1 
Conversão = (homem. ha-1.ano-1) . (h) . (kcal.homem-1.24h-1) . (4.186 J.kcal-1) 
Fluxo de energia = 1,08.1007 J.ha-1.ano-1 

Nota 23. Assistência técnica 
Valor de colheita não contabilizado = 40% 
Quantidade = 28,80 R$. ha-1.ano-1 . (0,6) = 17,28 R$. ha-1.ano-1 

Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
Conversão = (US$.R$) (3,33 R$) 
Fluxo monetário = 5,19 US$.ha-1.ano-1 

Nota 24. Mão-de-obra administrativa 
Valor de colheita não contabilizado = 40% 
Quantidade = 115,20 R$. ha-1.ano-1 . (0,6) = 69,12 R$. ha-1.ano-1 

Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
Conversão = (US$.R$) (3,33 R$) 
Fluxo monetário = 20,76 US$.ha-1.ano-1 

Nota 25. Contabilidade/escritório 
Valor de colheita não contabilizado = 40% 
Quantidade = 28,80 R$. ha-1.ano-1 . (0,6) = 17,28 R$. ha-1.ano-1 

Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
Conversão = (US$.R$) (3,33 R$) 
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Fluxo monetário = 5,19 US$.ha-1.ano-1 
Nota 27. Depreciação 

Valor de colheita não contabilizado = 40% 
Quantidade = 22,75 R$. ha-1.ano-1 . (0,6) = 13,65 R$. ha-1.ano-1 

Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
Conversão = (US$.R$) (3,33 R$) 
Fluxo monetário = 4,10 US$.ha-1.ano-1 

Nota 28. Impostos 
Valor de colheita não contabilizado = 40% 
Quantidade = 39,90 R$. ha-1.ano-1 . (0,6) = 23,94 R$. ha-1.ano-1 

Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
Conversão = (US$.R$) (3,33 R$) 
Fluxo monetário = 7,18 US$.ha-1.ano-1 

Nota 29. Serviços materiais 
Valor de colheita não contabilizado = 40% 
Quantidade = 618 US$. ha-1.ano-1 . (0,6) = 370,80 US$. ha-1.ano-1 

Nota 30. Muda de eucalipto 
Quantidade por hectare plantado = 1845,00 (ROMANELLI et al., 2008) 
Quantidade anual =  1845,00.(7-1) un.ha-1.ano-1 . (0,6) =  263,57 un.ha-1.ano-1 

B.10. Solo Exposto 

Nota 1. Sol 
Radiação solar = 14 MJ . m-2 .dia-1 (Atlas solarimétrico) 
Albedo = 20% 
Conversão = (MJ/m2/dia) . (365 dias/ano) . (albedo) . (10.000 m2 / ha) 
Fluxo de energia = 4,08. 1013 J / ha / ano 

Nota 2. Chuva 
Pluviosidade = 1,4 m3. m2. ano-1 

Energia livre de Gibbs = 5.000 J.kg-1 (ODUM, 1996) 
Densidade da água = 1.000 kg.m-3 
Conversão = (m3.m-2.ano-1) . ( J.kg-1) . ( kg.m-3) . (10.000 m2.ha-1) 
Fluxo de energia = 7,00. 1010 J.ha-1.ano-1 

Nota 3. Vento 
Densidade do ar = 1,3 kg. m-3 
Velocidade média anual = 4,5 m.s-1 
Vento geotrópico = 2,7 m.s-1  (60% do valor da média anual de velocidade) 
Coeficiente de arraste = 0,001 (adimensional) 
Conversão = (kg.m-3) . (m.s-1)3 . 0,001 . (10.000 m2.ha-1) . (3,15 . 107 s.ano-1) 
Fluxo de energia = 1,11. 109 J.ha-1.ano-1 

Nota 5. Perda de solo 
Perda de solo em pastagem = 400 kg.ha-1.ano-1 (EMBRAPA, 2004) 
Matéria orgânica (4%) = 0,04 kg m.o. .kg solo-1   
Energia da m. o. = 5.400 kcal .kg m.o-1. 
Conversão = (kg solo-1 ha-1.ano-1) . (kg m.o. .kg solo-1) . (kcal .kg m.o. -1) . (4.186 J.kcal-1) 
Fluxo de energia = 3,62. 108 J.ha-1.ano-1 
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Nota 6. Combustíveis fósseis (Inclui: diesel, gasolina e lubrificantes). 
(b) Trator com 75 CV: 
Horas = 1,68 h. ha-1 .ano-1 

Consumo = 8 l.h-1 
Densidade = 0,85 kg.l-1 
Energia = 10.000 kcal.kg-1 

Conversão = (h. ha-1 .ano-1) . (l.h-1) . ( kg.l-1) . (kcal.kg-1).( 4.186 J.kcal-1) 
Fluxo de energia = 4,78. 108 J. ha-1 .ano-1 
(d) Trator com 105 CV: 
Horas = 2,96 h. ha-1 .ano-1 

Consumo = 10 l.h-1 
Densidade = 0,85 kg.l-1 
Energia = 10.000 kcal.kg-1 

Conversão = (h. ha-1 .ano-1) . (l.h-1) . ( kg.l-1) . (kcal.kg-1).( 4.186 J.kcal-1) 
Fluxo de energia = 9,57. 108 J. ha-1 .ano-1 

Nota 7. Aço 
Peso trator: 3.000 kg 
Vida útil = 10.000 h 

Conversão = (kg.h-1) . (h.ha-1.ano-1 de uso) 
Fluxo de massa = 1,39 kg.ha-1.ano-1 

Nota 8. Calcário dolomítico 
Fluxo de massa = 691,77 kg.ha-1.ano-1 

Nota 9. Superfosfato simples 
Fluxo de massa = 291,23 kg.ha-1.ano-1 

Nota 10. Cloreto de Potássio 
Fluxo de massa = 0,02 kg.ha-1.ano-1 

Nota 18. Nitrogênio 
Fluxo de massa = 60,17 kg.ha-1.ano-1 

Nota 19. Fósforo 
Fluxo de massa = 0,97 kg.ha-1.ano-1 

Nota 20. Potássio 
Fluxo de massa = 37,22 kg.ha-1.ano-1 

Nota 21. Controle de pragas 
(i) Formicida 
Fluxo de massa = 0,97 kg.ha-1.ano-1 

Nota 22. Mão-de-obra 
(a) Tratorista 
Horas = 4,64 h. ha-1.ano-1 

Metabolismo = 2.500 kcal.dia-1 
Conversão = (h. ha-1.ano-1) . (kcal.dia-1) . (dia.24h-1) . (4.186 J.kcal-1) 
Fluxo de energia = 2,02.1006 J.ha-1.ano-1 

(b) Mão-de-obra 
Quantidade = 0,90 hom. ha-1.ano-1 
Horas de trabalho por dia = 8 h 
Metabolismo = 2.500 kcal.dia-1 
Conversão = (homem. ha-1.ano-1) . (h) . (kcal.homem-1.24h-1) . (4.186 J.kcal-1) 
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Fluxo de energia = 3,15.1006 J.ha-1.ano-1 

Nota 23. Assistência técnica 
Quantidade = 6,00 R$. ha-1.ano-1 
Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
Conversão = (US$.R$) (3,33 R$) 
Fluxo monetário = 1,80 US$.ha-1.ano-1 

Nota 24. Mão-de-obra administrativa 
Quantidade = 93,00 R$. ha-1.ano-1 

Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
Conversão = (US$.R$) (3,33 R$) 
Fluxo monetário = 27,93 US$.ha-1.ano-1 

Nota 25. Contabilidade/escritório 
Quantidade = 30,00 R$. ha-1.ano-1 

Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
Conversão = (US$.R$) (3,33 R$) 
Fluxo monetário = 9,01 US$.ha-1.ano-1  

Nota 26. Contas energia/telefone 
Quantidade = 28,00 R$. ha-1.ano-1 
Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
Conversão = (US$.R$) (3,33 R$) 
Fluxo monetário = 8,41 US$.ha-1.ano-1 

Nota 27. Depreciação 
Quantidade = 296,00 R$. ha-1.ano-1  
Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
Conversão = (US$.R$) (3,33 R$) 
Fluxo monetário = 88,89 US$.ha-1.ano-1 

Nota 28. Impostos 
Quantidade = 31,00 R$. ha-1.ano-1  
Valor médio (média aritmética do ano de 2015) do dólar em reais: US$ = 3,33 R$ 
Conversão = (US$.R$) (3,33 R$) 
Fluxo monetário = 9,31 US$.ha-1.ano-1 

Nota 29. Serviços materiais 
Quantidade = 832,00 US$. ha-1.ano-1  

B.11. Vegetação nativa 

Nota 1. Sol 
Radiação solar = 14 MJ . m-2 .dia-1 (Atlas solarimétrico) 
Albedo = 20% 
Conversão = (MJ/m2/dia) . (365 dias/ano) . (albedo) . (10.000 m2 / ha) 
Fluxo de energia = 4,08. 1013 J / ha / ano 

Nota 2. Chuva 
Pluviosidade = 1,4 m3. m2. ano-1 

Energia livre de Gibbs = 5.000 J.kg-1 (ODUM, 1996) 
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Densidade da água = 1.000 kg.m-3 
Conversão = (m3.m-2.ano-1) . ( J.kg-1) . ( kg.m-3) . (10.000 m2.ha-1) 
Fluxo de energia = 7,00. 1010 J.ha-1.ano-1 

Nota 3. Vento 
Densidade do ar = 1,3 kg. m-3 
Velocidade média anual = 4,5 m.s-1 
Vento geotrópico = 2,7 m.s-1  (60% do valor da média anual de velocidade) 
Coeficiente de arraste = 0,001 (adimensional) 
Conversão = (kg.m-3) . (m.s-1)3 . 0,001 . (10.000 m2.ha-1) . (3,15 . 107 s.ano-1) 
Fluxo de energia = 1,11. 109 J.ha-1.ano-1 

Nota 1. Sol 
Radiação solar = 14 MJ . m-2 .dia-1 (Atlas solarimétrico) 
Albedo = 20% 
Conversão = (MJ/m2/dia) . (365 dias/ano) . (albedo) . (10.000 m2 / ha) 
Fluxo de energia = 4,08. 1013 J / ha / ano 

Nota 2. Chuva 
Pluviosidade = 1,4 m3. m2. ano-1 

Energia livre de Gibbs = 5.000 J.kg-1 (ODUM, 1996) 
Densidade da água = 1.000 kg.m-3 
Conversão = (m3.m-2.ano-1) . ( J.kg-1) . ( kg.m-3) . (10.000 m2.ha-1) 
Fluxo de energia = 7,00. 1010 J.ha-1.ano-1 

Nota 3. Vento 
Densidade do ar = 1,3 kg. m-3 
Velocidade média anual = 4,5 m.s-1 
Vento geotrópico = 2,7 m.s-1  (60% do valor da média anual de velocidade) 
Coeficiente de arraste = 0,001 (adimensional) 
Conversão = (kg.m-3) . (m.s-1)3 . 0,001 . (10.000 m2.ha-1) . (3,15 . 107 s.ano-1) 
Fluxo de energia = 1,11. 109 J.ha-1.ano-1 

Nota 1. Sol 
Radiação solar = 14 MJ . m-2 .dia-1 (Atlas solarimétrico) 
Albedo = 20% 
Conversão = (MJ/m2/dia) . (365 dias/ano) . (albedo) . (10.000 m2 / ha) 
Fluxo de energia = 4,08. 1013 J / ha / ano 

Nota 2. Chuva 
Pluviosidade = 1,4 m3. m2. ano-1 

Energia livre de Gibbs = 5.000 J.kg-1 (ODUM, 1996) 
Densidade da água = 1.000 kg.m-3 
Conversão = (m3.m-2.ano-1) . ( J.kg-1) . ( kg.m-3) . (10.000 m2.ha-1) 
Fluxo de energia = 7,00. 1010 J.ha-1.ano-1 

Nota 3. Vento 
Densidade do ar = 1,3 kg. m-3 
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Velocidade média anual = 4,5 m.s-1 
Vento geotrópico = 2,7 m.s-1  (60% do valor da média anual de velocidade) 
Coeficiente de arraste = 0,001 (adimensional) 
Conversão = (kg.m-3) . (m.s-1)3 . 0,001 . (10.000 m2.ha-1) . (3,15 . 107 s.ano-1) 
Fluxo de energia = 1,11. 109 J.ha-1.ano-1 

Nota 1. Sol 
Radiação solar = 14 MJ . m-2 .dia-1 (Atlas solarimétrico) 
Albedo = 20% 
Conversão = (MJ/m2/dia) . (365 dias/ano) . (albedo) . (10.000 m2 / ha) 
Fluxo de energia = 4,08. 1013 J / ha / ano 

Nota 2. Chuva 
Pluviosidade = 1,4 m3. m2. ano-1 

Energia livre de Gibbs = 5.000 J.kg-1 (ODUM, 1996) 
Densidade da água = 1.000 kg.m-3 
Conversão = (m3.m-2.ano-1) . ( J.kg-1) . ( kg.m-3) . (10.000 m2.ha-1) 
Fluxo de energia = 7,00. 1010 J.ha-1.ano-1 

Nota 3. Vento 
Densidade do ar = 1,3 kg. m-3 
Velocidade média anual = 4,5 m.s-1 
Vento geotrópico = 2,7 m.s-1  (60% do valor da média anual de velocidade) 
Coeficiente de arraste = 0,001 (adimensional) 
Conversão = (kg.m-3) . (m.s-1)3 . 0,001 . (10.000 m2.ha-1) . (3,15 . 107 s.ano-1) 
Fluxo de energia = 1,11. 109 J.ha-1.ano-1 

B.12.  Danos à paisagem (Toda a APLD e Costa) 

Nota 1. Sol 
Radiação solar = 14 MJ . m-2 .dia-1 (Atlas solarimétrico) 
Albedo = 20% 
Conversão = (MJ/m2/dia) . (365 dias/ano) . (albedo) . (10.000 m2 / ha) 
Fluxo de energia = 4,08. 1013 J / ha / ano 

Nota 2. Chuva 
Pluviosidade = 1,4 m3. m2. ano-1 

Energia livre de Gibbs = 5.000 J.kg-1 (ODUM, 1996) 
Densidade da água = 1.000 kg.m-3 
Conversão = (m3.m-2.ano-1) . ( J.kg-1) . ( kg.m-3) . (10.000 m2.ha-1) 
Fluxo de energia = 7,00. 1010 J.ha-1.ano-1 

Nota 3. Vento 
Densidade do ar = 1,3 kg. m-3 
Velocidade média anual = 4,5 m.s-1 
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Vento geotrópico = 2,7 m.s-1  (60% do valor da média anual de velocidade) 
Coeficiente de arraste = 0,001 (adimensional) 
Conversão = (kg.m-3) . (m.s-1)3 . 0,001 . (10.000 m2.ha-1) . (3,15 . 107 s.ano-1) 
Fluxo de energia = 1,11. 109 J.ha-1.ano-1 

Nota 4a. Rio (energia geopotencial) 
Para cálculo da vazão anual foi considerada a vazão média específica do trecho. 
Vazão média específica do trecho (21,41 a 34,30 L.s-1.km-2): adotar 27,85 L .s-1.km-2 

Vazão do trecho (em hectares) = 27,85 L .s-1. 10-2 ha-1 = 2,78 . 10-1 L .s-1. ha-1 
Vazão do trecho (em m3) =  2,78 . 10-1 . 10-3 m3. ha-1 .s-1 = 1,33 . 10-4 m3. ha-1 .s-1 
Vazão do trecho anual = 2,78 . 10-4 m3. ha-1 s-1 . 3,15 . 107 s .ano-1 = 8,75 . 103 m3 .ha-1  

.ano-1 
Densidade da água = 1,0.103 kg .m-3 

Queda vertical (diferença altitude corpo d’água do trecho) = 550 m (ANA, 2016) 
Aceleração da gravidade = 9,8 m .s-2 
Fluxo de energia = 8,75 . 103 m3. ha-1 .ano-1. 1,0.103 kg .m-3 . 550 m . 9,8 m .s-2  
Fluxo de energia = 4,72 . 1010 J. ha-1  .ano-1 

Nota 1. Sol 
Radiação solar = 14 MJ . m-2 .dia-1 (Atlas solarimétrico) 
Albedo = 20% 
Conversão = (MJ/m2/dia) . (365 dias/ano) . (albedo) . (10.000 m2 / ha) 
Fluxo de energia = 4,08. 1013 J / ha / ano 

Nota 2. Chuva 
Pluviosidade = 1,4 m3. m2. ano-1 

Energia livre de Gibbs = 5.000 J.kg-1 (ODUM, 1996) 
Densidade da água = 1.000 kg.m-3 
Conversão = (m3.m-2.ano-1) . ( J.kg-1) . ( kg.m-3) . (10.000 m2.ha-1) 
Fluxo de energia = 7,00. 1010 J.ha-1.ano-1 

Nota 3. Vento 
Densidade do ar = 1,3 kg. m-3 
Velocidade média anual = 4,5 m.s-1 
Vento geotrópico = 2,7 m.s-1  (60% do valor da média anual de velocidade) 
Coeficiente de arraste = 0,001 (adimensional) 
Conversão = (kg.m-3) . (m.s-1)3 . 0,001 . (10.000 m2.ha-1) . (3,15 . 107 s.ano-1) 
Fluxo de energia = 1,11. 109 J.ha-1.ano-1 

Nota 4b. Rio (energia geopotencial) 
Para cálculo da vazão anual foi considerada a vazão média específica do trecho.  
Vazão média específica do trecho (11,65 a 14,90 L.s-1.km-2): adotar 13,27 L .s-1.km-2 

Vazão do trecho (em hectares) = 13,27 L .s-1. 10-2 ha-1 = 1,33 . 10-1 L .s-1. ha-1 
Vazão do trecho (em m3) =  1,33 . 10-1 . 10-3 m3. ha-1 .s-1 = 1,33 . 10-4 m3. ha-1 .s-1 
Vazão do trecho anual = 1,33 . 10-4 m3. ha-1 s-1 . 3,15 . 107 s .ano-1 = 4,19 . 103 m3 .ha-1  

.ano-1 
Densidade da água = 1,0.103 kg .m-3 
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Queda vertical (diferença altitude corpo d’água do trecho) = 100 m (ANA, 2016) 
Aceleração da gravidade = 9,8 m .s-2 
Fluxo de energia = 4,19 . 103 m3. ha-1 .ano-1. 1,0.103 kg .m-3 . 100 m . 9,8 m .s-2  
Fluxo de energia = 4,11 . 109 J. ha-1  .ano-1 

Nota 1. Sol 
Radiação solar = 14 MJ . m-2 .dia-1 (Atlas solarimétrico) 
Albedo = 20% 
Conversão = (MJ/m2/dia) . (365 dias/ano) . (albedo) . (10.000 m2 / ha) 
Fluxo de energia = 4,08. 1013 J / ha / ano 

Nota 2. Chuva 
Pluviosidade = 1,4 m3. m2. ano-1 

Energia livre de Gibbs = 5.000 J.kg-1 (ODUM, 1996) 
Densidade da água = 1.000 kg.m-3 
Conversão = (m3.m-2.ano-1) . ( J.kg-1) . ( kg.m-3) . (10.000 m2.ha-1) 
Fluxo de energia = 7,00. 1010 J.ha-1.ano-1 

Nota 3. Vento 
Densidade do ar = 1,3 kg. m-3 
Velocidade média anual = 4,5 m.s-1 
Vento geotrópico = 2,7 m.s-1  (60% do valor da média anual de velocidade) 
Coeficiente de arraste = 0,001 (adimensional) 
Conversão = (kg.m-3) . (m.s-1)3 . 0,001 . (10.000 m2.ha-1) . (3,15 . 107 s.ano-1) 
Fluxo de energia = 1,11. 109 J.ha-1.ano-1 

Nota 4c. Rio (energia geopotencial) 
Para cálculo da vazão anual foi considerada a vazão média específica do trecho.  
Vazão média específica do trecho (8,56 a 11,65 L.s-1.km-2): adotar 10,10 L .s-1.km-2 

Vazão do trecho (em hectares) = 10,10 L .s-1. 10-2 ha-1 = 1,01 . 10-1 L .s-1. ha-1 
Vazão do trecho (em m3) =  1,01 . 10-1 . 10-3 m3. ha-1 .s-1 = 1,33 . 10-4 m3. ha-1 .s-1 
Vazão do trecho anual = 1,01 . 10-4 m3. ha-1 s-1 . 3,15 . 107 s .ano-1 = 3,18 . 103 m3 .ha-1  

.ano-1 
Densidade da água = 1,0.103 kg .m-3 

Queda vertical (diferença altitude corpo d’água do trecho) = 180 m (ANA, 2016) 
Aceleração da gravidade = 9,8 m .s-2 
Fluxo de energia = 3,18 . 103 m3. ha-1 .ano-1. 1,0.103 kg .m-3 . 180 m . 9,8 m .s-2  
Fluxo de energia = 5,61 . 109 J. ha-1  .ano-1 

Nota 1. Sol 
Radiação solar = 14 MJ . m-2 .dia-1 (Atlas solarimétrico) 
Albedo = 20% 
Conversão = (MJ/m2/dia) . (365 dias/ano) . (albedo) . (10.000 m2 / ha) 
Fluxo de energia = 4,08. 1013 J / ha / ano 
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Nota 2. Chuva 
Pluviosidade = 1,4 m3. m2. ano-1 

Energia livre de Gibbs = 5.000 J.kg-1 (ODUM, 1996) 
Densidade da água = 1.000 kg.m-3 
Conversão = (m3.m-2.ano-1) . ( J.kg-1) . ( kg.m-3) . (10.000 m2.ha-1) 
Fluxo de energia = 7,00. 1010 J.ha-1.ano-1 

Nota 3. Vento 
Densidade do ar = 1,3 kg. m-3 
Velocidade média anual = 4,5 m.s-1 
Vento geotrópico = 2,7 m.s-1  (60% do valor da média anual de velocidade) 
Coeficiente de arraste = 0,001 (adimensional) 
Conversão = (kg.m-3) . (m.s-1)3 . 0,001 . (10.000 m2.ha-1) . (3,15 . 107 s.ano-1) 
Fluxo de energia = 1,11. 109 J.ha-1.ano-1 

Nota 1. Sol 
Radiação solar = 14 MJ . m-2 .dia-1 (Atlas solarimétrico) 
Albedo = 20% 
Conversão = (MJ/m2/dia) . (365 dias/ano) . (albedo) . (10.000 m2 / ha) 
Fluxo de energia = 4,08. 1013 J / ha / ano 

Nota 2. Chuva 
Pluviosidade = 1,4 m3. m2. ano-1 

Energia livre de Gibbs = 5.000 J.kg-1 (ODUM, 1996) 
Densidade da água = 1.000 kg.m-3 
Conversão = (m3.m-2.ano-1) . ( J.kg-1) . ( kg.m-3) . (10.000 m2.ha-1) 
Fluxo de energia = 7,00. 1010 J.ha-1.ano-1 

Nota 3. Vento 
Densidade do ar = 1,3 kg. m-3 
Velocidade média anual = 4,5 m.s-1 
Vento geotrópico = 2,7 m.s-1  (60% do valor da média anual de velocidade) 
Coeficiente de arraste = 0,001 (adimensional) 
Conversão = (kg.m-3) . (m.s-1)3 . 0,001 . (10.000 m2.ha-1) . (3,15 . 107 s.ano-1) 
Fluxo de energia = 1,11. 109 J.ha-1.ano-1 

Nota 33a. Marés (zona de pluma intensa) 

Área da Plataforma Continental com pluma intensa (INSTITUTOS LATEC, 2020a): 
 [3,0 . 104 . m (norte) + 1,18 . 105. m (sul)] . (1,25 . 104 . m) = 1,85 109 . m2 
Variação média anual da maré = 1,20 m 
Marés por ano = 730 ( estimativa de 2 por dia) 
Densidade = 1,03 .103 . kg . m-3 
Gravidade = 9,8 m/s2 

Conversão = (m2) . (0,5) . ( m)2 . (730) . (1,03 .103 . kg . m-3) . (9,8 m/s2) 
Energia = 9,82 . 1015 J . ano-1 
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Nota 33b. Marés (zona de pluma branda) 

Área da Plataforma Continental com pluma branda (INSTITUTOS LATEC, 2020ª), 
contém a área com pluma intensa que aqui foi descontada: 

 [9,3 104 . m - 3,0 . 104 . m (norte) + 3,25 . 105 . m - 1,18 . 105. m (sul)] . (2,3 . 104 . m) = 
6,21 109 . m2 

Variação média anual da maré = 1,20 m 
Marés por ano = 730 ( estimativa de 2 por dia) 
Densidade = 1,03 .103 . kg . m-3 
Gravidade = 9,8 m/s2 

Conversão = (m2) . (0,5) . ( m)2 . (730) . (1,03 .103 . kg . m-3) . (9,8 m/s2) 
Energia = 3,29 . 1016 J . ano-1 


