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Resumo 

Foi realizada uma análise multi-variada para comparar os benefícios e os custos das 
principais modalidades de produção de soja no Brasil: (a) o “sistema familiar ecológico 
tradicional”; (b) a “empresa moderna de produção orgânica”; (c) o “sistema agro-químico 
intensivo no uso de maquinaria e insumos industriais”; (d) o “sistema de plantio direto com 
uso de herbicida”. Foi estudada a relação entre modalidade tecnológica e o tamanho da 
unidade rural com a sustentabilidade, rentabilidade e empregabilidade usando índices 
emergéticos, econômicos e sociais. Os índices unitários dos sistemas estudados foram 
extrapolados para toda a área plantada de soja no país considerando um único tipo de 
produção agrícola, para visualizar os impactos ambientais e sociais. Os resultados mostram 
que os pequenos produtores ecológicos e as empresas orgânicas têm a maior rentabilidade e 
renovabilidade por unidade de área, geram emprego, convivem com o ambiente sem destruí-
lo, não dependem de insumos industriais, seus produtos tem maior qualidade e contam com 
uma demanda de consumidores esclarecidos que pagam um preço considerado justo. Os 
ecológicos tradicionais usam mais trabalho humano por hectare (da família, vizinhos e 
trabalhadores temporários), então, a melhor opção é a pequena propriedade familiar 
ecológica. Uma segunda opção seria a empresa orgânica moderna que se apresenta como uma 
alternativa de produção de maior valor “monetário” no mercado, porém não gera tanto 
emprego como a agricultura ecológica familiar. A pesquisa nos leva fazer as seguintes 
sugestões: (a) evitar as opções de produção de soja com uso de herbicida pois elas aumentam 
o êxodo rural, a concentração de renda e a dependência de insumos e tecnologia; (b) apoiar o 
movimento de agricultura ecológica familiar devido a seus amplos benefícios sócio-
ambientais; (c) estudar e discutir a política pública de preços considerando os custos das 
externalidades e os subsídios; (d) incentivar economicamente aos agricultores que reciclam 
materiais e preservam a natureza; (e) taxar aos produtores que danificam o meio-ambiente e 
não geram postos de trabalho.  
 
Palavras chave: soja, emergia, políticas públicas, impacto ambiental, Brasil.  
 

INTRODUÇÃO 
 

O objetivo da pesquisa é comparar os principais métodos de produção de soja usados 
no Brasil:  

(1) Agricultura Ecológica: o método ecológico ou orgânico tradicional usado por 
agricultores de origem européia nos estados meridionais do Brasil;  

(2) Agricultura Orgânica: o “moderno empreendimento orgânico”, novo sistema 
rural adotado em médias e grandes fazendas;  

(3) Agro-química: o método químico da “revolução verde” promovida nos anos 70;  
(4) Agricultura de Herbicida: a “nova revolução verde” introduzida nas últimas duas 

décadas. A aplicação de herbicida pode ocorre antes ou depois da semente brotar 
(pré-emergente e pós-emergente - soja transgênica).  

As características principais de cada método são apresentadas na Tabela 1. 
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Tabela 1. Características de sistemas de produção de soja estudados no Rio Grande Sul (RS), Paraná (PR) e Mato Grosso (MT).  
 

Sistemas de Produção  
Opção Tecnológica Familiar 

3 ha 
Familiar 
30 ha 

Familiar ou 
Empresarial 
300 ha 

Empresarial 
3000 ha 

Empresarial 
Mais de 3000 
ha 

 
Riscos 

Agricultura 
Herbicida 
 

Fertilizantes químicos 
Herbicidas 
Menos aração 
Sementes transgênicas 
Plantio direto 

   Famílias do PR 
e RS que vão 
para o MT 
“fronteira 
agrícola” 

Erosão genética
Exclusão social 
Perda da 
biodiversidade 
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Fertilizantes químicos 
Uso intensivo de pesticidas 
Uso intenso de máquinas  
Sementes certificadas 

  Modelo das 
fazendas 
no PR, no RS e 
no MT 

  Erosão do solo 
Erosão genética 
Exclusão social 
Perda da 
biodiversidade  

Agricultura 
Orgânica 

Fertilizantes orgânicos 
Manejo integrado de pestes 
Menor uso de máquinas 
Sementes orgânicas 
Certificação internacional 

  Fazendas 
orgânicas no 
RS, PR e MT 

Exclusão social
Perda da 
biodiversidade 

O
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Agricultura 
Ecológica 
 

Insumos ecológicos 
Controle biológico 
Poucos insumos industriais 
Usa mão-de-obra braçal 
Sementes orgânicas 
Certificação participativa 

 Propriedades 
tradicionais 
de imigrantes 
no RS e PR 

   Risco de perda de 
competitividade se a 
oferta oferecida pelas 
empresas orgânicas 
baixar o preço. 

 
Situação Atual 

Hoje em dia com 
níveis ecológicos 
e econômicos 
muito baixos 

Bons padrões 
ecológicos e 
sociais. 

Alguns podem 
alcançar bons 
padrões.  
Altos lucros. 

Podem atingir  
padrões 
ecológicos mas 
não sociais. 
Altos  lucros 

Níveis sociais 
e ecológicos 
baixos. Lucro 
em excesso. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
 
A primeira tarefa foi obter as quantidades usadas e os preços dos insumos dos sistemas 

sob estudo para fazer a contabilidade monetária (Tabelas 2 e 3). A segunda tarefa foi 
complementar essas informações com os fluxos dos recursos físicos e biológicos utilizados 
nos sistemas de produção de soja para preparar uma tabela de fluxos de emergia, na qual todas 
as entradas foram convertidas em fluxos de emergia (sej/ha/ano) usando o fator de conversão 
denominado Transformidade (sej/J). De acordo com Odum (1996) a emergia é o custo 
energético de um recurso expressado em Joules de energia solar equivalente (sej). 
 
Tabela 2. Insumos e serviços dos sistemas de produção de soja. 
 unidades sistema 

ecológico 
sistema 

orgânico 
sis.agro-
químico 

sis. c/ 
herbicida 

Materiais 
Sementes locais  kg/ha/ano 10 10 0 0 
Sementes certificadas  kg/ha/ano 70 70 70 85 
Calcário  kg/ha/ano 0 0 1000 1000 
Fertilizante (0-20P-20K)  kg/ha/ano 0 0 150 250 
Sulfato de potássio  kg/ha/ano 50 50 150 100 
Adubo (20% umidade)  kg/ha/ano 2660 2660 0 0 
Inóculo  kg/ha/ano 1 1 1,7 1,7 
Herbicidas  kg/ha/ano 0 0 4,3 5,3 
Inseticidas  kg/ha/ano 0 0 1,8 1,8 
Formicidas  kg/ha/ano 0 0 1 1 
Fungicidas  kg/ha/ano 0 0 0,2 0,2 
Pesticidas biológicos  kg/ha/ano 2 4 0 0 
Combustíveis de petróleo  kg/ha/ano 30 40 80 40 
Aço (depreciação)  kg/ha/ano 1 2,7 2,7 2,7 

Serviços 
Trabalho braçal pesado Horas/ha/ano 145 100 3,2 0,5 
Trabalho de operador de máquinas Horas/ha/ano 2 3,2 71,9 40 
Trabalho administrativo US$/ha/ano 4 4,3 4,3 4,3 
Assistência técnica US$/ha/ano 10 10 2 2,9 
Contabilidade US$/ha/ano 0,8 0,8 0,8 0,8 
Custos de viagens US$/ha/ano 0,4 0,4 0,4 0,4 
Impostos governamentais US$/ha/ano 9,5 9,5 13,6 13,6 
Custo de capital circulante US$/ha/ano 2,95 2,95 2,95 2,95 
Custos de seguros US$/ha/ano 1 1 0,6 1 
Transporte para armazenar US$/ha/ano 6,8 6,8 6,8 6,8 
Secagem-armazenamento US$/ha/ano 14,3 14,3 14,3 14,3 
Previdência social US$/ha/ano 12,8 12,8 13,6 13,6 
Arrendamento de terra US$/ha/ano 0 0 0 0 
Fontes:  
Insumos químicos: FNP, 1999. Orgânico: Agrorgânica, 2000 e FNP, 1999.  
Valores calculados pelos autores (peso de tratores e área de uso). 
 

Os dados dos insumos das fazendas relativos aos anos de 1999, 2000 e 2001, foram 
obtidos de manuais e através de contatos com agricultores (Ortega, Miller & Anami, 2000; 
Miller & Ortega, 2001; Ortega, Anami, Diniz, 2002). As tabelas 2 e 3 contêm os dados dos 
materiais usados na produção de soja por hectare no período de um ano.  

Veja que o sistema químico consome muito mais combustível que as demais opções e 
também possui um valor maior de depreciação de equipamento (aço) devido ao trabalho de 
revirar o solo agrícola. Como o solo exposto (sem cobertura vegetal) a erosão é maior. 
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Tabela 3. Fluxos monetários dos sistemas de produção de soja, em US$/ha/ano. 

 US$ por 
unidade 

sistema 
ecológico 

sistema 
orgânico 

sis.agro-
químico 

sis. c/ 
herbicida 

Materiais 
Sementes locais 0,300 3,00 3,00 0,00 0,00 
Sementes certificadas 0,360 25,20 25,20 25,20 30,60 
Calcário 0,025 0,00 0,00 25,00 25,00 
Fertilizante (0-20P-20K) 0,300 0,00 0,00 45,00 75,00 
Sulfato de potássio 0,200 10,00 10,00 30,00 20,00 
Adubo (20% umidade) 0,025 66,50 66,50 0,00 0,00 
Inóculo 0,200 0,20 0,20 0,34 0,34 
Herbicidas 16,000 0,00 0,00 68,80 84,80 
Inseticidas 12,910 0,00 0,00 23,24 23,24 
Formicidas 10,550 0,00 0,00 10,55 10,55 
Fungicidas 14,880 0,00 0,00 2,98 2,98 
Pesticidas biológicos 0,010 0,02 0,04 0,00 0,00 
Combustíveis de petróleo 0,438 13,14 17,52 35,04 17,52 
Aço (depreciação) 0,563 0,56 1,52 1,52 1,52 
Subtotal  118,62 123,98 267,67 291,55 

Serviços 
Trabalho braçal pesado 0,401 58,15 40,10 1,28 0,20 
Trabalho de operador de máquinas 0,726 1,45 2,32 52,20 29,04 
Trabalho administrativo 1 4,00 4,30 4,30 4,30 
Assistência técnica 1 10,00 10,00 2,00 2,90 
Contabilidade 1 0,80 0,80 0,80 0,80 
Custos de viagens 1 0,40 0,40 0,40 0,40 
Impostos governamentais 1 9,50 9,50 13,60 13,60 
Custo de capital circulante 1 2,95 2,95 2,95 2,95 
Custos de seguros 1 1,00 1,00 0,60 1,00 
Transporte para armazenar 1 6,80 6,80 6,80 6,80 
Secagem-armazenamento 1 14,30 14,30 14,30 14,30 
Previdência social 1 12,80 12,80 13,60 13,60 
Arrendamento de terra 1 0,00 0,00 0,00 0,00 
Subtotal  122,15 105,27 112,83 89,89 
Custo econômico simples 240,77 229,25 380,50 381,44 
 

Pode-se descobrir da simples análise econômica um fato importantíssimo: que o custo 
de produção das opções biológicas é menor que o custo das opções químicas. Se o objetivo é 
reduzir custos, a agricultura ecológica e a agricultura orgânica são as melhores alternativas. 

Análise econômica considerando externalidades 
Na produção da soja existem despesas que não são cobradas ao produtor, mesmo 

sendo ele o responsável por elas. São serviços adicionais transferidos à sociedade. 

Tabela 4. Custo estimado das externalidades em US$/ha/ano (Pretty, 2000 e 2002).  

Externalidades sistema 
ecológico 

sistema 
orgânico 

sis.agro-
químico 

sis. c/ 
herbicida 

Desemprego (mecanização e uso de herbicidas) 0 20 40 40 
Tratamento médico (intoxicados) 0 0 50 50 
Tratamento de efluentes (poluição) 0 0 50 50 
Recuperação do ambiente destruído 0 20 20 20 
Perda de serviços ambientais 0 20 20 20 
Subtotal   0 60 180 180 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Para avaliar o impacto em termos nacionais, os dados de insumos materiais e serviços 
por hectare de cada uma das quatro opções foram multiplicados pela área total plantada com 
soja no Brasil (13.6 milhões de hectares em 2000). Os resultados (Tabela 5) permitem 
comparar as despesas econômicas do país na produção de soja. Foram feitos dois tipos de 
cálculo, num primeiro momento desconsiderando as externalidades e depois as incluindo, a 
inclusão fez com que os resultados que eram graves se tornassem dramáticos. 
 
Dependência de insumos comprados 

Tabela 5. Insumos dos sistemas de produção de soja.  
Valores expressos em US$x 109/ano. A área total de soja em 2000: 13,6 milhões de hectares. 

 
Itens econômicos 

Sistema ecológico: 
unidade familiar 

30 ha. 

Sistema orgânico: 
empresa 
300 ha. 

Sistema químico: 
empresa 
300 ha. 

Sistema herbicida: 
empresa 
300 ha. 

Insumos Materiais 1,61 1,69 3,64 3,97 
Serviços 1,66 1,43 1,53 1,22 
Custos econômicos 3,27 3,12 5,17 5,19 
Vendas do país 5,73 4,54 5,28 5,28 
Lucro nacional 2,46 1,42 0,10 0,09 
Fonte: FNP, 1999; Agrorgânica, 2000; Terra Preservada, 2002. 
 

A Tabela 5 apresenta os gastos (em bilhões de dólares por ano) com insumos materiais 
para cada um dos sistemas de produção. Os insumos considerados foram: sementes, calcário, 
fertilizantes, inóculo de microorganismos, pesticidas, herbicidas, combustíveis, depreciação 
do maquinário. Os serviços considerados foram: trabalho braçal, administração, transporte, 
limpeza e secagem dos grãos, impostos, seguro, previdência e arrendamento de terra.  

Observa-se que os sistemas químicos gastam 3,6 a 3,9 bilhões de dólares com insumos 
materiais, mais do dobro dos gastos realizados pelos sistemas biológicos.  

A diferença de gastos diz respeito à aquisição de insumos importados, ou seja, 
aproximadamente dois bilhões de dólares seriam enviados anualmente ao exterior para a 
compra dos insumos agrícolas, se fosse adotado por todos os produtores do país a técnica de 
plantio direto com sementes resistentes a herbicidas, o saldo do balanço de importação-
exportação do país seria reduzido. 

Trabalho humano 

Tabela 6. Valores do trabalho humano em US$ x 106 /ano/país. 
 

Item sistema 
ecológico 

sistema 
orgânico 

sistema 
químico 

sistema 
herbicida 

Trabalho braçal pesado 790,77 545,36 17,45 2,73 
Trabalho operador máquinas 19,75 31,60 709,91 394,94 
Trabalho administrativo 54,40 58,48 58,48 58,48 
Assistência técnica 136,00 136,00 27,20 39,44 

Subtotal   1000,92 771,44 813,04 495,59 
Fonte: FNP 1999, Agrorgânica 2000, Terra Preservada, 2002. 
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Nas fazendas ecológicas, 79% do valor gasto com serviços corresponde à força de 
trabalho braçal. Isso pode ser explicado pelo fato de as fazendas ecológicas serem pequenas e 
o trabalho ser de origem familiar.  As empresas orgânicas não geram tanto trabalho braçal. Há 
uma diferença de quase US$ 505 milhões a mais de despesas com trabalhadores nas opções 
biológicas do que nas opções químicas. Fazer uma estimativa do número de postos de 
trabalhos que podem ser gerados com esta quantia de dinheiro é fácil. Se um trabalhador rural 
ganha US$ 100 por mês, corresponde US$ 1200 por ano; dividindo os 505 milhões por 1200, 
conduz a um número aproximado de 400 000 postos de trabalho na agricultura da soja. Na 
agricultura convencional (agroquímica) e também na biotecnológica (plantio direto e 
herbicida) as despesas são principalmente do trabalho administrativo, já que a destruição de 
ervas daninhas é feita quimicamente ou através do uso de roça manual ou com máquina. Já na 
agricultura ecológica e na orgânica as despesas com serviços de assistência técnica são 
importantes (14-18%), elas dão emprego a engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas. 

Indicadores econômicos e sociais 

Tabela 7. Indicadores econômicos sem considerar externalidades.  
 
Indicador 

sistema 
ecológico  

30 ha 

sistema 
orgânico 
300 ha 

sistema 
químico 
300 ha 

sistema 
herbicida 
3000 ha 

Produtividade (kg/ano/ha plantada) 2240 2240 2400 2400 
Área usada / área da fazenda 0,8 0,80 1,00 1,00 
Produção  (kg soja/ano/ha fazenda) 1792 1792 2400 2400 
Preço (dólares/kg) 0,235 0,186 0,162 0,162 
Vendas (dólares/ ha/ano) 421,48 333,67 388,08 388,08 
Custo total (dólares/ha/ano) 240,77 229,25 380,50 381,44 
Renda líquida ou lucro (dólares/ha/ano) 180,71 104,42 7,58 6,64 
Retorno (vendas/custo) 1,75 1,46 1,02 1,02 
Rentabilidade (lucro/custo) 75,1% 45,5% 2,0% 1,7% 
Lucro/fazenda (dólares/fazenda/ano) 5421 31325 2274 19923 
Lucro mensal (US$/fazenda/mês)  452 2610 189 1660 
Lucro mensal (R$/fazenda/mês) 1328 7675 557 4881 

Dados: FNP 1999, Agrorgânica, 2000, Terra Preservada, 2002. 

Surpreendentemente o retorno econômico da agricultura ecológica (1,75) e da 
orgânica (1,46) é muito maior que o obtido nas opções químicas (1,02). Isto pode explicar-se 
considerando o fato dos insumos químicos serem caros e os produtos ecológicos e orgânicos 
alcançarem preços melhores no mercado.  

Porém o lucro por fazenda é menor para a ecológica devido às outras opções terem 
propriedades de maior tamanho.  

Tabela 8. Cálculo do lucro incluindo os valores econômicos das externalidades. 
 

Valores expressos em US$/ha/ano 
sistema 

ecológico 
sistema 

orgânico 
sistema 
químico 

sistema 
herbicida 

Insumos materiais 118,62 123,98 267,67 291,55 
Serviços 122,15 105,27 112,83 89,89 
Serviços adicionais (Externalidades) 0 60 180 180 
Custo total sistêmico 240,77 289,25 560,50 561,44 
Vendas 421,48 333,67 388,08 388,08 
Lucro unitário 180,71 44,42 -172,42 -173,36 
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Como pode ser visto na Tabela 8 ao levar em conta as externalidades a margem de lucro muda 
e até desaparece. A opção ecológica é a melhor alternativa e o efeito de escala se inverte! As 
opções químicas mostram-se deficitárias pois  o preço não compensa as despesas diretas e as 
indiretas (externalidades). 

Tabela 9. Indicadores sociais.  
 sistema 

ecológico  
30 ha 

sistema 
orgânico 
300 ha 

sistema 
químico 
300 ha 

sistema 
herbicida 
3000 ha 

Trabalho (horas/ha/ano) 147 103 75 41 
Trabalhadores braçais (US$) 66,00 48,82 60,28 36,04 
Trabalhadores qualificados (US$) 21,20 21,50 13,90 14,80 
Total de trabalho humano (US$) 87,20 70,32 74,18 50,84 
Produção de soja/trabalhador braçal (kg/US$) 20,55 25,48 32,35 47,21 
Produção/Insumos (kg/kg) 15,11 14,45 8,97 8,23 

Dados: FNP 1999, Agrorgânica, 2000, Terra Preservada, 2002. 
 

Os dados não permitem comparar a renda anual por família devido ao fato de dois 
sistemas serem de tipo familiar e outros dois patronais. A produção por operário não é uma 
relação conveniente para se considerar porque o problema não é de produção por trabalhador, 
mas de produtividade e emprego por unidade de área. Os sistemas biológicos geram emprego 
e têm melhor índice produção/insumo que os sistemas químicos. Para analisar a qualidade de 
cada empreendimento devemos prestar atenção aos índices de produtividade unitária 
(kg/ha/ano), emprego (trabalhador/ha/ano) e eficiência (kg soja/kg insumos) e desconsiderar o 
índice produção/operário (kg soja/trabalhador), pois induz a decisões equivocadas. 

Tabela 10. Indicadores para políticas públicas agrícolas.  

 Ecológico Orgânico Químico Herbicida 
Área rural de soja (ha) 1.36 E+07 1.36 E+07 1.36 E+07 1.36 E+07 
Tamanho da fazenda (ha) 30 300 300 3000 
Número de fazendas (valor ideal) 453 000 45 000 45 000 4 500 
Trabalhadores/ 1000 ha 50,3 35,3 25,7 13,9 
Postos de trabalho 684 000 480 000 350 000 190 000 
Índice relativo de trabalho 3,6 2,5 1,8 1,0 
 

Pode se observar na Tabela 10, que a opção agroquímica poderia sustentar 350 000 
postos de trabalho rural, a de herbicida apenas 190 000 e haveria êxodo para as cidades 
engrossando o desemprego e aumentando a desigualdade social. No modelo ecológico haveria 
685 000 postos de trabalho, já os empreendimentos orgânicos gerariam 480 000 postos. Se as 
opções biológicas fossem adotadas, parte da população urbana poderia retornar para o campo! 

Considerações tecnológicas e dependência política 
No sistema de plantio direto e herbicida existe uma dependência maior do exterior, 

principalmente de sementes, particularmente no caso dos transgênicos. Isto conduz a uma 
perda de autonomia dos produtores e do país em relação à tecnologia e preços. Os 
trabalhadores rurais, os pequenos e os médios fazendeiros terão dificuldades para se manter 
no mercado, diminuirá a renda e, como resultado, suas propriedades agrícolas serão 
compradas e controladas por latifundiários que operarão com grandes lucros. Embora estes 
grandes produtores tenham baixa produtividade por hectare, o tamanho de suas propriedades 
lhes assegura altas rendas.  
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Considerações relativas ao meio ambiente 
De acordo com a lei brasileira, uma parte da área de toda unidade agrícola deve ser 

destinada a reserva florestal para preservação da natureza (na Amazônia: 80%; no Cerrado 
35%; em todas as outras áreas 20%). Geralmente os fazendeiros que adotam a opção química 
e a de herbicida-plantio direto não obedecem à legislação, já os produtores ecológicos que 
precisam dos benefícios da floresta (lenha, madeira, água, frutas, mel, polinização) a 
preservam.  

Cálculo dos fluxos de emergia 
Considerando as informações anteriores, na Tabela 11 multiplicamos o valor dos 

fluxos de entrada por um fator (0,8 ou 0,2 ou 1,0) de acordo com a proporção em que afeta a 
área total da fazenda para obtenção de valores emergéticos. Por exemplo, a chuva cai em toda 
a propriedade(1,0), os insumos comprados pode ser multiplicados pelo fator 0,8 ou 1,0. Já a 
madeira produzida na reserva florestal pode ser afetada por 0,2 ou 0 dependendo da 
obediência das leis ambientais. 

 

Figura 1. Definições dos índices emergéticos mais usuais

Densidade emergética:   Y (sej/ha/ano)

Transformidade:   Tr = Y/Ep  (sej/J)

Taxa de rendimento emergético:   EYR = Y/R

Taxa de investimento emergético:  EIR = F/I

Porcentagem da renovabilidade: %R = 100(R/Y)

   Y' = (I + F) + F'

   Tr = Y' / Ep

   EYR = Y' / R

  EIR = (F+ F') / I

  %R = 100(R/Y')

Índices emergéticos sem incluir externalidades Índices completos

Intercâmbio de emergia: EER = Y/[(kg/ano)($/kg)(sej/$)] EER = Produto (sej)/$ recebido(sej)

Processo sistêmicoR

Y energia consumida

M S

N F=M+S

Ep energia produzida

I = Contribuições da natureza

I=R+N

F = contribuições da economia humana

Y = I + F

Solução dos problemas
externalizados pela
unidade produtora

N = Não renováveis

R = Renováveis

M = Materiais S = Serviços

subprodutos
problemáticos

F' despesas adicionais
devidas as externalidades

subprodutos
resolvidos
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Figura 2. Os recursos disponíveis na biosfera, suas limitações e
importância na sustentabilidade dos agro-ecossistemas
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Tabela 11. Contribuições anuais da natureza (diversas unidades, base: um hectare). 

Contribuições da natureza unidades sistema 
ecológico 

sistema 
orgânico 

sistema 
químico 

sistema 
herbicida 

Renováveis      

Chuva m3/m2/ano 1,5 1,5 1,5 1,5 

Nitrogênio kg/ha/ano 180 180 180 180 

Minerais do solo kg/ha/ano 10 10 0 0 

Biodiversidade  
(controle biológico) 

J/ha/ano 4,6E+08 2,3E+08 0 0 

Não renováveis      

Perda de solo por erosão kg/ha/ano 0 0 30000 0 
Fontes:  IBGE, 2001; Buckmann (1983); IPT (1986); Dobereiner (1999); Silva (1997); Ahrens (1997). 
FNP (1999), Agrorgânica (2000), Terra Preservada (2002). 
Correia, L. http://www.cnps.embrapa.br/search/planets/coluna14/coluna14.html (23/10/2001).  
Observação: O valor da contribuição da biodiversidade regional no controle biológico da plantação de 
soja foi estimado pelos autores a partir da suposição de que o fluxo de emergia correspondente as 
despesas monetárias com pesticidas dos sistemas convencionais seria equivalente ao fluxo de energia da 
força da biodiversidade vezes sua transformidade. Considerou-se a transformidade dos produtos de uma 
floresta preservada. 
Fluxo de energia anual por hectare = (US $/ha/ano)* (sej/US $)*(1 J/400000 sej) 
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Tabela 12. Fluxos de energia agregada ou emergia (sej/ha/ano). 
  

Transformidade 
sistema 

ecológico 
sistema 

orgânico 
sis. agro-
químico 

sis. 
herbicida 

Contribuições da natureza ( I )      
Renováveis ( R )  3,02E+15 1,57E+15 1,45E+15 1,45E+15 
Chuva 1,82E+04 1,37E+15 1,37E+15 1,37E+15 1,37E+15 
Nitrogênio 4,60E+11 8,28E+13 8,28E+13 8,28E+13 8,28E+13 
Minerais do solo 3,40E+11 3,40E+12 3,40E+12 0 0 
Biodiversidade (c. biológico) 4,00E+05 1,85E+14 9,25E+13 0 0 
Esterco (20% umidade) 2,77E+04 1,33E+15 0 0 0 
Mão-de-obra local 4,00E+05 3,24E+13 0 0 0 
Trabalho operador máquinas 1,00E+06 9,07E+11 0 0 0 
Sementes locais 1,00E+05 2,26E+13 2,26E+13 0 0 
Não renováveis ( N )      
Perda do solo 73750 0 0 2,001E+15 0 

 I=R+N  3,02E+15 1,57E+15 3,45E+15 1,45E+15 
 
Materiais da economia ( M )       
Sementes certificadas 1,00E+05 1,58E+14 1,58E+14 1,58E+14 1,92E+14 
Calcário 1,00E+12 0 0 1,00E+15 1,00E+15 
Fertilizante (0-20P-20K) 3,40E+12 0 0 5,10E+14 8,50E+14 
Esterco (20% umidade) 2,77E+04 0,00E+00 5,01E+13 0 0 
Sulfato de potássio 1,74E+12 2,78E+13 2,78E+13 8,35E+13 5,57E+13 
Inóculo 3,80E+12 3,80E+12 3,80E+12 6,46E+12 6,46E+12 
Herbicidas 1,48E+13 0 0 6,36E+13 7,84E+13 
Inseticidas 1,48E+13 0 0 2,66E+13 2,66E+13 
Formicidas 1,48E+13 0 0 1,48E+13 1,48E+13 
Fungicidas 1,48E+13 0 0 2,96E+12 2,96E+12 
Pesticidas biológicos 4,30E+12 8,60E+12 1,72E+13 0 0 
Combustíveis de petróleo 2,76E+12 8,28E+13 1,10E+14 2,21E+14 1,10E+14 
Aço (depreciação) 6,70E+12 6,70E+12 1,81E+13 1,81E+13 1,81E+13 

 M 2,88E+14 3,86E+14 2,11E+15 2,36E+15 
Serviços (S)      
Trabalho braçal pesado 4,00E+05  2,23E+13 7,15E+11 1,12E+11 
Trabalho operador máquinas 1,00E+06  1,45E+12 3,26E+13 1,81E+13 
Trabalho administrativo 3,70E+12 1,48E+13 1,59E+13 1,59E+13 1,59E+13 
Assistência técnica 3,70E+12 3,70E+13 3,70E+13 7,40E+12 1,07E+13 
Contabilidade 3,70E+12 2,96E+12 2,96E+12 2,96E+12 2,96E+12 
Custos de viagens 3,70E+12 1,48E+12 1,48E+12 1,48E+12 1,48E+12 
Impostos governamentais 3,70E+12 3,52E+13 3,52E+13 5,03E+13 5,03E+13 
Custo de capital circulante 3,70E+12 1,09E+13 1,09E+13 1,09E+13 1,09E+13 
Custos de seguros 3,70E+12 3,70E+12 3,70E+12 2,22E+12 3,70E+12 
Transporte para armazenar 3,70E+12 2,52E+13 2,52E+13 2,52E+13 2,52E+13 
Secagem-armazenamento 3,70E+12 5,29E+13 5,29E+13 5,29E+13 5,29E+13 
Previdência social 3,70E+12 4,74E+13 4,74E+13 5,03E+13 5,03E+13 
Arrendamento de terra 3,70E+12 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

 S 2,31E+14 2,56E+14 2,53E+14 2,43E+14 
 

Recursos renováveis da natureza R   3,02E+15 1,57E+15 1,45E+15 1,45E+15 

Não renováveis da natureza N   0 0 2,001E+15 0 

Contribuição da natureza I=R+N   1,45E+15 1,45E+15 3,45E+15 1,45E+15 
Materiais M   2,88E+14 3,86E+14 2,11E+15 2,36E+15 

Serviços S   2,31E+14 2,56E+14 2,53E+14 2,43E+14 

Contribuição da Economia F=M+S 5,19E+14 6,42E+14 2,36E+15 2,60E+15 
Emergia total Y 3,54E+15 2,21E+15 5,81E+15 4,05E+15 
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Tabela 13. Quadro dos produtos em termos de energia 
 Energia dos produtos (Joules) 
Produtos  Ecológica Orgânica Química Herbicida 
 Soja  4,05E+10 4,05E+10 4,34E+10 4,34E+10 
 Madeira  3,35E+10 3,35E+09 0 0 
 Água  1,13E+09 3,75E+08 0 0 

 Total 7,51E+10 4,42E+10 4,34E+10 4,34E+10 
 
Tabela 14. Índices de emergia (sem considerar externalidades). 
Transformidade individual  Ecológica Orgânica Química Herbicida 

Soja  Tr soja (sej/J) 87477 54504 133765 93205 
Madeira Tr mad. (sej/J) 105812 659284 0 0 

Água Tr agua (sej/J) 3150478 5888904 0 0 
Transformidade do sistema TRS (sej/J) 47171 49916 133765 93205 
Rendimento emergético EYR 6,82 3,44 2,46 1,56 
Razão entre comprados e gratuitos EIR 0,17 0,41 0,68 1,79 
Renovabilidade %R 85,3 70,9 24,9 35,8 
Intercâmbio emergético EER 2,14 1,33 3,27 2,28 
 
Tabela 15. Cálculos dos fluxos emergéticos relativos às externalidades (serviços adicionais) 
 Transformidade Ecológico Orgânico Químico Herbicida 
Desemprego 3,70E+12 0 7,40E+13 1,48E+14 1,48E+14 
Tratamento médico 3,70E+12 0 0 1,85E+14 1,85E+14 
Tratamento de efluentes 3,70E+12 0 0 1,85E+14 1,85E+14 
Recuperação do ambiente 3,70E+12 0 7,40E+13 7,40E+13 7,40E+13 
Perda de serviços ambientais 3,70E+12 0 7,40E+13 7,40E+13 7,40E+13 
Serviços adicionais S a 0 2,22E+14 6,66E+14 6,66E+14 
Feedback da economia ampliado F’ 0 2,22E+14 6,66E+14 6,66E+14 
Emergia incluindo externalidades Y’ 3,54E+15 2,43E+15 6,47E+15 4,71E+15 
Energia dos produtos Ep 7,51E+10 4,42E+10 4,34E+10 4,34E+10 
 
Tabela 16. Índices de emergia considerando as externalidades. 
  Ecológico Orgânico Químico Herbicida 
Transformidade do sistema TRS' 47171 54934 149107 108547 
Razão de rendimento emergético EYR' 6,82 2,81 2,14 1,44 
Razão de investimento emergético EIR' 0,17 0,55 0,88 2,25 
Renovabilidade %R' 85,3% 64,4% 22,4% 30,7% 
Razão de intercâmbio emergético EER' 2,14 1,47 3,64 2,65 
 
Comentários sobre os índices energéticos ecossistêmicos:  
Transformidade (Tr)  
Tr = Y / Ep =∑ (Emergia usada) / energia dos produtos = {∑ (Ji * Tri)} / Ep} 
 
Dados do Sul e Centro-Oeste 

 

Transformidade 
do sistema 

sistema 
ecológico 

sistema 
orgânico 

sistema 
químico 

sistema  
herbicida 

Sem considerar externalidades TRS 47171 49916 133765 93205 
Considerando externalidades TRS' 47171 54934 149107 108547 

A transformidade (Tr) é o inverso da eficiência ecossistêmica. A transformidade das 
opções biológicas (47000 até 55000) é menor que a das opções químicas (133000 e 108000); 
isto significa que os sistemas biológicos são mais eficientes. 
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Renovabilidade (R/Y) 
 

Dados do Sul e Centro-Oeste 
Renovabilidade 

do sistema 
sistema 

ecológico 
sistema 

orgânico 
sistema 
químico 

sistema 
herbicida 

Sem considerar externalidades  %R 85,3 70,9 24,9 35,8 
Considerando externalidades %R’ 85,3% 64,4% 22,4% 30,7% 

A renovabilidade define-se como a proporção de recursos renováveis utilizada na 
produção, é um indicador da sustentabilidade ecológica do sistema. Foram considerados como 
recursos renováveis: a chuva, os nutrientes capturados do ar (nitrogênio) e da terra (minerais), 
produtos e serviços obtidos do cultivo de área de preservação (20% de área total nas regiões 
Sul e Sudeste do Brasil). Uma observação importante, os agricultores ecológicos mantêm a 
área de floresta em benefício da produção e da família, já as empresas agrícolas grandes, 
como regra geral, não obedecem à lei e não são forçados a cumpri-la.  

A sustentabilidade ecossistêmica-energética das opções químicas (25% na agro-
química  e 36% na de herbicida) é menor que a das opções biológicas (64% na orgânica e 
85% na ecológica). Nas opções biológicas, os recursos provem de fontes renováveis, condição 
que favorece sua autonomia.. De acordo com a análise econômica, se o governo pudesse 
apoiar as opções mais sustentáveis a balança comercial do país poderia ser melhorada em US$ 
2.0 bilhões por ano!  

Taxa de rendimento líquido (EYR=Y/F) 
 

Dados do Sul e Centro-Oeste 
Rendimento 

líquido do sistema 
sistema 

ecológico 
sistema 

orgânico 
sistema 
químico 

sistema 
herbicida 

Sem considerar externalidades EYR   6,82 3,44 2,46 1,56 
Considerando externalidades EYR’ 6,82 2,81 2,14 1,44 

Valores de EYR para produtos agrícolas variam de 1 a 4. O menor valor corresponde a 
unidade que acontece quando a contribuição da natureza é nula (R+N = 0). Mede a 
contribuição do ambiente (geralmente gratuita) para a produção. O valor de EYR para o 
método de plantio direto com herbicida é o mais baixo (1,44 até 1,56), isto significa que a 
contribuição da natureza é pequena em comparação com os recursos vindos da economia e 
que este sistema não cede emergia aos consumidores porque a maior parte do que foi 
introduzido no sistema não é renovável (herbicida, combustível, fertilizantes, pesticidas). Na 
opção agroquímica o valor é alto (2,14 até 2,46) porém a contribuição não renovável da 
natureza é alta (erosão do solo). As opções biológicas possuem valores maiores (2,81 até 
6,82). A explicação é que nos sistemas biológicos e, especialmente, na opção de agricultura 
familiar ecológica há muita ciclagem interna de recursos (Ortega et al, 2002). 

Taxa de investimento (EIR) 

EIR = F / I = recursos comprados/ recursos gratuitos 
 

Dados do Sul e Centro-Oeste 
 

Transformidade 
do sistema 

sistema 
ecológico 

sistema 
orgânico 

sistema 
químico 

sistema 
herbicida 

Sem considerar externalidades EIR 0,17 0,41 0,68 1,79 
Considerando externalidades EIR' 0,17 0,55 0,88 2,25 

Esta relação mede o esforço da sociedade para produzir um determinado produto em 
relação à contribuição da natureza. Um valor baixo indica que o ambiente tem uma 
contribuição alta, custos menores e pode ser mais competitivo (em uma economia de mercado 
ideal). Fornece uma idéia do investimento necessário para a produção. O índice para o método 
com herbicida é alto (1,79 até 2,25), já que depende de insumos econômicos, muitos deles 
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importados. A agricultura ecológica mostra o menor valor (0,17), pois usa recursos da 
natureza (gratuitos) em vez de recursos econômicos (caros). A opção orgânica demanda um 
pouco mais da economia do que a ecológica (0,41 até 0,55). A agroquímica tem um valor 
baixo (entre 0,68 e 0,88). 

Os sistemas baseados em agro-químicos e herbicidas produzem grande dano 
ambiental. A agricultura biológica que usa recursos naturais renováveis gera menos impacto 
no ambiente; empregando praticamente mesma quantidade de emergia de fontes renováveis e 
de fontes não-renováveis.  

Taxa de intercâmbio (EER) 
 

Dados do Sul e Centro-Oeste 
Intercâmbio de 

emergia  
sistema 

ecológico 
sistema 

orgânico 
sistema 
químico 

sistema 
herbicida 

Sem considerar externalidades EER 2,14 1,33 3,27 2,28 
Considerando externalidades EER' 2,14 1,47 3,64 2,65 

Devido a força do mercado que tende a diminuir o preço dos produtos rurais, todas as 
opções dão mais energia ao consumidor do que ao sistema produtor. O pior em termos de 
troca de emergia é o sistema agro-químico (3,27 – 3,64) seguido do herbicida (32,22 – 2,65), 
depois vem o ecológico (2,14), e finalmente o sistema orgânico (1,33 – 1,47). 
  
Considerações relativas ao tamanho das propriedades 

0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000

Sítio
Ecológico

Fazenda
orgânica

Fazenda
química

Fazenda
herbicida

N
úm

er
o 

de
 p

os
to

s d
e 

tra
ba

lh
o 

ru
ra

 
Figura 2. Trabalhos criados por cada opção de cultivo de soja a nível nacional 

A Figura 2 revela uma tendência preocupante; os postos de trabalho na agricultura 
diminuem em proporção ao uso de insumos industriais (derivados do petróleo). Geralmente, 
nas áreas de agricultura intensiva ocorre um enorme êxodo o que acarreta sérios problemas 
urbanos. Além disso, ocorre a concentração da terra e das riquezas em poucas mãos.  

Ao analisar a variação da renovabilidade com o tamanho e modo de produção sem 
considerar externalidades, vemos que a sustentabilidade é menor nas propriedades maiores. O 
mesmo ocorre com a rentabilidade unitária (US$/ha/ano). Mesmo com essa queda o grande 
produtor obtém um retorno maior devido apenas ao tamanho da unidade de produção 
(US$/ano/fazenda). A explicação é que se paga apenas pelos custos diretos sem arcar com as 
despesas das externalidades. Se elas fossem consideradas, a pequena unidade produtiva não 
muda seus índices, já as grandes propriedades têm uma queda brusca de rentabilidade 
chegando ao negativo.  
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Se o produtor pagasse pela degradação do meio físico e social as multas e taxas seriam 
da ordem de 180 dólares/ha/ano e o preço real da soja subiria a um patamar maior que o valor 
da venda. 

Indice econômico versus ecológico
(sem considerar as externalidades)
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Figura 3a. Renovabilidade e rentabilidade versus tamanho, sem externalidades 
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(considerando as externalidades)
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Figura 3b. Renovabilidade e rentabilidade versus tamanho, com externalidades. 
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Lucro em US$ / fazenda / ano
(sem considerar as externalidades)
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Figura 4a. Renda líquida anual das fazendas, sem externalidades. 
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Figura 4b. Renda líquida anual das fazendas, com externalidades 
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Nos gráficos, observamos que com a tecnologia química as grandes unidades não são 
uma boa opção para o país, já que custo real da soja pode ser muito elevado se os órgãos 
competentes do governo cobrassem as devidas taxas e multas. Os lucros dos sistemas 
biológicos são maiores que os das opções químicas. O fator da escala é responsável por 
grandes rendas em algumas áreas do Brasil. Esta situação é injusta pois premia a ineficiência, 
o desemprego e o dano ambiental! 

 
Tamanho da propriedade (ha) 

Figura 5. Hectares cultivados com soja em RS, PR e MT. 

A Figura 5 mostra as áreas de soja cultivadas, no final da década dos 90, no Paraná, no 
Rio Grande do Sul e no Mato Grosso, estados do Brasil que nessa época eram responsáveis 
pela maior parte da produção nacional (Man Yu, 1993; Farias, 1996; Roessing, 1996). 
Podemos observar que os pequenos produtores são responsáveis por uma parcela significativa 
da produção nacional. 
 

CONCLUSÕES 
Através da análise dos fatos, concluímos que a melhor opção para o Brasil é um 

sistema agrícola baseado em pequenas propriedades familiares de cultivo ecológico-orgânico. 
Permitindo ao agricultor uma qualidade de vida aceitável no campo, com um bom uso de 
recursos naturais, uso moderado de recursos econômicos e reciclagem de materiais.  

Nesse sistema agrícola de pequenas propriedades, a fixação do homem no campo é 
muito mais eficaz evitando o êxodo rural e até mesmo transferindo o desempregado da cidade 
para o campo o que reduz de maneira significativa a desigualdade social presente nos grandes 
centros urbanos. 

De acordo com recentes estudos (Veiga, 2002), os municípios brasileiros com 
pequenas fazendas ecológicas têm índice de desenvolvimento humano (IDH) mais alto e 
podem produzir para os mercados internos e externos com a produtividade equivalente aos 
sistemas químicos convencionais.  

Para fins de elaboração de políticas públicas, devemos levar em conta que os sistemas 
convencionais diminuem sua produtividade devido a degradação física e biológica do solo; 
estas perdas podem ser tão intensas que a fertilidade deles pode ser menor  que a dos sistemas 
ecológicos e orgânicos (Altieri, 1998).  

Não podemos esquecer da dependência tecnológica e econômica que a “biotecnologia” 
traz para o produtor agrícola, já que as detentoras da tecnologia são grandes empresas 
multinacionais e com a intensa utilização de sementes e insumos industrializados ocorre a 
perda da “identidade” da cultura.  
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Urge uma ampliação desta pesquisa para verificar algumas hipóteses usadas e para 
elaborar uma planilha que permita modelar e simular os sistemas nas condições do Cerrado 
(35% de reserva florestal) e na Amazônia (80%). Nessas regiões de fronteira agrícola e 
pecuária o desmatamento provocado pela expansão da soja gera muito dinheiro porém 
constitui um grave problema sócio-ambiental. 

Também analisar o sistema com a metodologia de ciclo de vida (LCA) para analisar a 
cadeia completa da soja que se fecha em outros continentes e que demanda muito mais 
energia que os sistemas de ciclo curto de consumo interno. Os altos custos energéticos do seu 
transporte marítimo e do beneficiamento industrial, produção de carne e tratamento de 
efluentes que ocorre em outros países não são condizentes com os princípios do 
Desenvolvimento Sustentável. A eutrofização nas águas do Norte de Europa que é 
considerado o mais grave problema ambiental desse continente deriva da transferência de 
nitrogênio e fósforo de grandes extensões de terra no Brasil plantadas com soja que é usada 
como ração animal em uma área relativamente pequena. Os materiais não podem ser 
reciclados e geram em uma região empobrecimento do solo e em outra super-enriquecimento 
que começa a evidenciar seus custos sócio-ambientais. 

As políticas públicas sugeridas são: 

(a) Não permitir uso de herbicidas na produção de soja devido a seus impactos sociais, 
ambientais e políticos negativos; 

(b) Implementar uma reforma agrária e programas de reestruturação fundiária na 
agricultura; 

(c) Investir em infra-estrutura para dar apoio ao sistema familiar orgânico; 

(d) Estabelecer incentivos para promover a preservação da natureza e da reciclagem; 

(e) Impor impostos a produtores que danificam o ambiente ou destroem postos de 
trabalho e assim induzir mudanças para a agricultura orgânica ou ecológica, 
reforma agrária e preservação da área natural; 

(f) Estabelecer a certificação da soja para induzir preços da soja diferenciados de 
acordo com os parâmetros sócio-ambientais de cada tipo de produção. 
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TABELAS ANEXADAS: 
 
Tabela 13. Técnicas agronômicas: 
 
  

Sistema ecológico 
 
Sistema orgânico 

 
Sistema químico 
convencional 

Sistema  
de plantio direto 
e herbicida 

Preparo de solo  
 

Aração e 
gradagem 

Aração e 
gradagem 

Aração e gradagem Sem preparo do 
solo.  

Aplicação de 
fertilizantes 
 

Somente adubos 
permitidos para 
produção orgânica 

Somente adubos 
permitidos para 
produção orgânica 

Produtos químicos 
altamente solúveis 

Produtos 
químicos 
altamente 
solúveis 

Controle de ervas 
daninhas 
 

Capina manual Capina mecânica 
e repasse manual 
 

Utilização de 
herbicidas antes do 
plantio  
(pré-emergentes) 

Utilização de 
herbicidas após 
o plantio 
 (pós-
emergentes) 

Controle de insetos 
(pragas) 
 

Uso de produtos 
naturais (controle 
biológico).  

Armadilhas e uso 
de produtos 
naturais.  

Utilização de 
inseticidas 
 

Utilização de 
Inseticidas 
 

Evitar a 
contaminação por 
deriva 

Uso de bordadura Uso de bordadura   

Colheita 
 

Debulhadores 
manuais 
(“trilhadeira”) 

Mecanizada 
 

Mecanizada 
 

Mecanizada 
 

 
Glossário de termos agrícolas usados no cultivo de soja: 
Aração Cavar sulcos na terra, antes que sejam plantadas as sementes. 
Bordadura Região ou faixa de plantio que não é colhida para consumo como 

produto orgânico, que se situa nos limites da cultura. Geralmente 
linhas plantadas com arbustos para prevenir a contaminação de 
produtos químicos usados nas áreas vizinhas. 

Capina Mecânica Utilização de cultivadores acoplados ao trator para retirada das 
plantas daninhas que nascem entre as linhas de plantio da soja. 

Colheita Mecanizada Realizado por colheitadeiras automotrizes. 
Gradagem Virar a terra para cima usando grade niveladora de discos 
Herbicidas Pré-emergentes Herbicidas usados antes da emergência da cultura e plantas daninhas. 
Herbicidas Pós-emergentes Herbicidas usados após a emergência da soja e das plantas daninhas. 
Repasse manual ou segundo 
corte de ervas daninhas 

Capina manual das plantas daninhas que nascem próximas da linha 
de plantio que a capina mecânica não consegue controlar. 

Trilhadeira ou Debulhador Equipamento mecânico que faz a separação dos grãos de outras 
partes das plantas (vagem e caule). 

 


