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RESUMO  

Nas últimas décadas, o Brasil consolidou sua participação no mercado de 

commodities agropecuárias, especialmente, carne bovina e soja. Esse status foi 

alcançado por meio de vários programas governamentais de desenvolvimento 

regional estabelecidos a partir dos anos 1970, a fim de expandir a fronteira agrícola 

para o bioma Cerrado. Esta ocupação e mudança econômica foi conquistada às 

custas do desmatamento do Cerrado e sua substituição por monoculturas e 

pastagens, o que levou a significativas perdas da biodiversidade e dos serviços 

ecossistêmicos. Este trabalho de pesquisa produziu um conjunto de indicadores para 

o processo de transformação da região nas últimas cinco décadas, utilizando a 

Avaliação Emergética, Sistema de Informações Geográficas e análise 

socioeconômica. Foi adotado o município de São Gabriel do Oeste, localizado no 

Cerrado sul-mato-grossense, como estudo de caso. Apresenta-se, para este caso, o 

diagnóstico das mudanças de uso da terra desde a década de 1960, quando havia 

predominância de vegetação nativa, até o presente. A pressão do desmatamento, 

acompanhada pelo aumento do uso e dependência de recursos fósseis, está refletida 

nos indicadores emergéticos nesse período: a renovabilidade (%R) caiu de 94 para 

26%; a carga ambiental (ELR) aumentou de 0,06 para 2,82; a taxa de emergia usada 

por emergia investida (EYR) declinou de 16,55 para 1,57; e a taxa de emergia 

investida (EIR) subiu de 0,06 a 1,75. Todos os indicadores emergéticos sugerem uma 

drástica redução na sustentabilidade e uma grande ineficiência na utilização de 

recursos durante a expansão da agricultura no Cerrado. Em vista desta situação, a 

pesquisa foi complementada com uma proposta de recuperação do elemento arbóreo 

e da vegetação nativa nos agroecossistemas, mediante a adoção de sistemas de 

produção de base agroecológica. A proposta foi projetada para expandir gradualmente 

sistemas agroflorestais e agrossilvipastoris nas propriedades rurais do município, 

visando recuperar a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos, preservando a 

produtividade e rentabilidade dos sistemas de produção, que gerariam alimentos mais 

saudáveis. A plena adoção dos sistemas propostos no território de São Gabriel do 

Oeste, respeitando o Código Florestal Brasileiro, permitiria atingir índices de 

desempenho sistêmico muito satisfatórios: %R=81%, ELR=0,23, EYR=6,77 e 

EIR=0,17. Em vista disso, foram construídos cenários exploratórios de uso do espaço 

regional, considerando o tempo de adoção dos sistemas propostos, para atingir o 

desenvolvimento rural sustentável e a recuperação da resiliência ecológica.  



ABSTRACT  

In recent decades, Brazil has consolidated its participation in the agricultural 

commodity market, especially beef and soybean. This status was achieved through 

various regional development governmental programs established from the 1970s in 

order to expand the agricultural frontier into the Cerrado biome. This occupation and 

economic change was achieved at the expense of the Cerrado deforestation that was 

replaced by monocultures and pastures, what had led to significant losses of 

biodiversity and ecosystem services. This research produced a set of indicators to the 

process of transformation of the region in the last five decades, using Emergy 

Assessment, Geographic Information System and socioeconomic analysis. The 

municipality of São Gabriel do Oeste, located in the Cerrado of Mato Grosso do Sul 

state, was adopted as a case study. It is presented, for this case, the diagnosis of land-

use changes since the 1960s, when there was predominance of native vegetation, to 

the present. The pressure of deforestation accompanied by increased use and 

dependence on fossil resources, is reflected in emergy indicators during this period: 

the renewability (%R) fell from 94 to 26%; the environmental load ratio (ELR) increased 

from 0.06 to 2.82; the emergy ratio used by invested emergy (EYR) declined from 

16.55 to 1.57; and the invested emergy (EIR) rose from 0.06 to 1.75. All emergy 

indicators suggest a drastic reduction in sustainability and a major inefficiency in the 

resources use for the expansion of agriculture in the Cerrado. Due to this situation, the 

research was complemented with a recovery proposal of the tree element and native 

vegetation in the agroecosystems, by adopting agroecological production systems. 

The proposal was designed to gradually expand agroforestry systems on the rural 

properties of the municipality, aiming to recover biodiversity and ecosystem services, 

preserving the productivity and profitability of farming systems, which would generate 

healthier foods. The full adoption of the proposed systems in the territory of São Gabriel 

do Oeste, respecting the Brazilian Forest Code, would achieve systemic levels of 

performance very satisfactory: %R = 81%, ELR = 0.23, = 6.77 and EYR EIR = 0 17. 

As a result, exploratory scenarios of regional space use were built, considering the 

time of adoption of the proposed systems to achieve sustainable rural development 

and the recovery of ecological resilience.  
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1. Introdução 

Recentes estimativas da Food and Agriculture Organization of the United 

Nations (FAO) indicam que 12,5% da população mundial, 868 milhões de pessoas, 

estão subnutridas em termos de ingestão calórica (FAO, 2013). As causas imediatas 

desse estado alarmante de subnutrição são a indisponibilidade e a falta de acesso a 

alimentos seguros, diversificados e nutritivos, a falta de acesso à água limpa, à 

sanitização e à assistência médica e dietas para alimentação infantil e adulta 

impróprias. Esta insegurança alimentar decorre dos atuais modelos de produção e 

distribuição de alimentos baseados no modelo econômico de concentração de riqueza 

e remete a elevados custos socioambientais e econômicos.  

O modelo econômico atual visa a dominação de mercado por determinados 

grupos que produzem escassez artificial de alimentos como mecanismo de criação de 

dependência global do sistema capitalista de produção1. A solução deste problema 

requer ações integradas e intervenções complementares de todos os atores 

envolvidos no setor agropecuário e na produção e industrialização de alimentos, por 

meio da coordenação de esforços conjuntos nas esferas da educação, da saúde 

pública e da política (FAO, 2013). Esta solução envolve diversos setores da sociedade 

e requer, portanto, elevada coordenação social para a conscientização e criação de 

mecanismos sociais de regulação e cobrança de políticos, empresários e 

consumidores para uma efetiva mudança.  

Atualmente, 75% das terras destinadas à produção de alimento humano do 

planeta são usadas para a produção animal (incluindo a cultura de grãos para 

alimentação animal e pastagens). Percebe-se, entretanto, que há uma grande 

ineficiência no balanço calórico dado que 36% das calorias produzidas no campo são 

usadas para alimentação animal  das quais apenas 12% são convertidas em carne ou 

derivados para a alimentação humana (CASSIDY et al., 2013). Os mesmos autores 

demonstraram que o Brasil direciona 46% de sua produção calórica para a 

alimentação humana e 41% para alimentação animal, sendo que, a produção de soja, 

inclusive o volume destinado à exportação, que monta a um terço da produção total, 

                                                 
1 O documentário Food Inc., no Brasil intitulado Comida, S.A., de Robert Kenner (EUA, 2008, 94min), 
mostra a produção de alimentos em massa imposta por grandes conglomerados agroindustriais aos 
produtores. E, também, o modo de controle do consumidor, que se torna refém do sistema capitalista 
de produção de alimentos exercido como mecanismo de dominação (https://www.youtube.com/watch?v 
=T2ttG8XjcQ4). 

https://www.youtube.com/watch?v=T2ttG8XjcQ4
https://www.youtube.com/watch?v=T2ttG8XjcQ4
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é responsável por 28% das calorias produzidas. No balanço final, apenas metade das 

calorias produzidas no Brasil são entregues aos sistemas de processamento e 

distribuição de alimentos.   

Somado a isto, o desperdício e as perdas de partes comestíveis de 

alimentos em nível global montam a 1,3 bilhão de toneladas por ano, representando 

a terça parte da produção, e está concentrado em especial nos países de alta e média 

renda (FAO, 2011). Por outro lado, a extrema pobreza e a fome estão diretamente 

associadas e, embora exista um declínio do número de pessoas nesta condição ao 

longo das últimas três décadas, os números ainda são altos: 1 bilhão são 

consideradas extremamente pobres (miseráveis) e outro 1 bilhão são pobres, isto é, 

aproximadamente a terça parte da população (FAO, 2015). Finalmente, para 

completar a situação de insustentabilidade na produção de alimentos, a demanda 

mundial por alimentos está crescendo rapidamente em virtude do crescimento 

populacional global; estão em curso mudanças de hábitos alimentares que incorporam 

mais carne, leite e derivados e a produção agrícola visa atender também à maior 

demanda de biomassa para a produção de biocombustíveis, cuja demanda, em nível 

global, representa 9% das calorias produzidas (CASSIDY et al., 2013). Os mesmos 

autores indicaram que existe uma maior concentração de produção e consumo 

calórico em determinadas regiões do mundo, especialmente: América do Norte, 

Europa e Ásia2.  

O desafio de disponibilizar alimentos, fibra e energia em quantidades e em 

qualidade adequadas para toda a população mundial nas próximas décadas está 

acompanhado da necessidade de novos sistemas de produção que não ocasionem 

externalidades socioambientais negativas e que se adaptem ou resistam às possíveis 

mudanças climáticas (ROCKSTROM et al., 2009a). A agricultura contribui com quase 

um terço das emissões totais de gases de efeito estufa (GEE) do planeta. Embora as 

emissões por unidade de produtos agropecuários tenham sido reduzidas no período 

compreendido entre 1990 e 2010, se medidas adicionais de mitigação e 

melhoramentos na eficiência técnica da agricultura não forem imediatamente 

implementadas, projeta-se que as emissões em torno do ano 2050 aumentarão em 

30% (TUBIELLO et al., 2014). 

                                                 
2 Nota da autora: o que talvez se justifique pela maior demanda calórica associada aos climas 
temperado e frio. 



18 

 

Nas últimas décadas, o Brasil se consolidou no mercado internacional de 

commodities agrícolas, devido à expansão agropecuária no bioma Cerrado induzida 

por pesquisas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e pela 

adoção de tecnologias de empresas multinacionais (RADA, 2013), em particular, o 

desmatamento no estado do Mato Grosso do Sul, situado na borda do Pantanal 

(região de planalto), alcançou 60% (SILVA et al., 2011), principalmente em virtude da 

pecuária bovina, o principal uso da terra na região. Mais recentemente, nas duas 

últimas décadas, a expansão das monoculturas de soja em larga escala no Cerrado, 

foi o principal fator que contribuiu para a expansão da área total ocupada por lavouras 

no Brasil (LAPOLA et al., 2014). Para o bioma Cerrado completo, que se estende por 

doze estados brasileiros nas porções central e parte do nordeste do país, ainda 

existem 54% de áreas com cobertura vegetal natural (MMA, 2015).  

Se por um lado, a expansão agrícola no Cerrado é encorajada por políticas 

governamentais, sendo a mais recente, a nova fronteira agrícola brasileira em áreas 

produtivas do nordeste dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia 

(conhecida como fronteira agrícola MaToPiBa), que está delimitada no bioma Cerrado 

(90,9% da fronteira MaToPiBa está localizada no bioma Cerrado3); por outro lado, 

existem pressões internacionais para reduzir o desmatamento e as emissões de GEE 

a fim de mitigar a mudança do clima ainda neste século. Este desafio se torna ainda 

mais complexo considerando-se que a maior parte das emissões de GEE do Brasil 

decorre da pecuária (LAPOLA et al., 2014), que conforme citado anteriormente, 

relaciona-se com recentes mudanças de hábitos alimentares. Sem embargo, os 

grandes produtores do Brasil aliados às multinacionais do agronegócio têm a 

capacidade de alimentar o dobro de pessoas por hectare cultivado, mantendo o 

sistema atual centrado nas lavouras de soja e milho e pastagens (CASSIDY et al., 

2013) e, o Brasil pode desempenhar um papel proeminente no mercado global de 

alimentos, fibra e energia por meio do Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às 

Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de 

Carbono na Agricultura - Plano Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (ABC) - 

estabelecido no ano de 2010 após a 15ª Conferência das Partes (COP15 ou 

Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas) de 2009, caso as 

estratégias e tecnologias do Plano ABC sejam amplamente adotadas.  

                                                 
3 Ministério da Agricultura: http://www.agricultura.gov.br/politica-agricola/noticias/2015/05/ministra-
lanca-plano-matopiba-nesta-quarta-feira-em-palmas. 
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O Plano ABC do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) conta com uma de linha de crédito chamada de Programa ABC e tem caráter 

estratégico no desenvolvimento agropecuário, na redução das taxas de 

desmatamento e das emissões de GEE por meio da intensificação da agricultura, na 

adoção de sistemas de integração nos agroecossistemas, na recuperação de 

pastagens degradadas, na disseminação de tecnologias de tratamento e reciclagem 

energética de dejetos e resíduos e no estabelecimento de novos modelos tecnológicos 

para o uso da terra. Além das questões ambientais, o desenvolvimento 

socioeconômico é outro desafio que o Plano ABC pretende endereçar com os 

sistemas de integração, uma vez que a intensificação deve promover o aumento da 

renda do produtor. Embora o bem desenhado projeto relativo ao Plano ABC e suas 

ousadas metas, a proposta da nova fronteira agrícola MaToPiBa parece estar na 

contramão, uma vez que novas áreas serão desmatadas para a expansão de lavouras 

de soja.  

Entretanto, os efeitos do aumento da produtividade por unidade de área 

agrícola podem ser ambíguos para a mitigação das emissões de GEE e distribuição 

de renda, se os investimentos forem focados apenas na intensificação do uso de 

insumos (VALIN et al., 2013). O uso de maiores quantidades de agroquímicos pode 

levar ao aumento das emissões de GEE e ao aumento da necessidade de máquinas 

e de outros recursos não renováveis. A intensificação aumenta a atratividade 

econômica do uso da terra, o que pode levar à expansão das áreas produtivas e não 

à sua retração (LAPOLA et al., 2014). Entretanto, se planejada, gerenciada e 

executada, a intensificação pode demandar menor área agrícola em virtude dos 

ganhos em produtividade, que favorecem a redução das emissões de GEE 

(STRASSBURG et al., 2014), e pode levar à consequente liberação de terras para 

outros usos, tais como a recuperação de florestas e a diversificação de cultivos 

(FISCHER et al., 2014) e, em última análise, pode ocorrer redução das taxas de 

desmatamento (LAPOLA et al., 2014).  

Melhoramentos tecnológicos e práticas de manejo como o plantio direto (já 

estabelecido e adotado no Brasil), recuperação de pastagens degradadas e adoção 

de sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF), potencializam a condição 

de que a agricultura brasileira atue, de fato, como um sumidouro de carbono 

(WORLDBANK, 2010). Estas práticas de gestão do solo podem ser soluções efetivas 

para a redução de externalidades ambientais, pois podem evitar a erosão do solo e 
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também promover a recomposição dos estoques de carbono no solo, ao mesmo 

tempo em que ganhos de produtividade são alcançados (LAPOLA et al., 2014).  

Os serviços ecossistêmicos dos fluxos hidrológicos e do carbono para 

diferentes usos da terra no Cerrado foram valorados (WATANABE e  ORTEGA, 2014) 

para diferentes cenários de agricultura. O sistema plantio direto refletiu os benefícios 

das técnicas de manejo do solo em comparação com a agricultura convencional e com 

pastagens degradadas; e, os sistemas com pastagens associadas à rotação anual ou 

bienal de culturas, em sistemas integração lavoura-pecuária (ILP), e os sistemas ILPF 

tiveram seus fluxos melhor valorados, comparativamente aos anteriores (Figura 1), 

em virtude dos melhores balanços na produção e equilíbrio dos fluxos hidrológicos e 

melhorias no sequestro de carbono nos diversos compartimentos (solo, liteira e 

biomassa).  

 

Figura 1. Fluxos hidrológicos e fluxos do carbono em cenários de uso da terra no Cerrado. 

Adaptado de Watanabe e Ortega (2014). 

 

No contexto do Plano ABC, instituições de pesquisa e desenvolvimento 

estabeleceram programas sistemáticos de melhorias nos sistemas produtivos com a 

estratégia de implantação de unidades de referência tecnológica e/ou unidades 

demonstrativas com sistemas de integração, por exemplo, o programa de Produção 

Integrada de Sistemas Agropecuários (PISA) coordenado pelo MAPA. A Embrapa tem 
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um papel chave no desenvolvimento de novos modelos para a agricultura no Brasil e, 

juntamente com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o MAPA e 

diversas universidades estaduais e federais, estabeleceu uma unidade demonstrativa 

(UD) de produção integrada no Cerrado, no município de São Gabriel do Oeste, 

estado do Mato Grosso do Sul, borda do Pantanal. Esta UD integra suinocultura, 

lavoura, pastagem e eucaliptos e o sistema de produção está baseado em pastagens 

em rotação com culturas agrícolas e a suinocultura é intermitente (BERGIER et al., 

2012; BERGIER et al., 2013a).  

A suinocultura foi introduzida no Cerrado por fazendeiros da região Sul do 

Brasil e, apesar da interessante mudança da produção de carne bovina para suína, 

uma oportunidade de obter dietas menos centradas em carne bovina, é necessário 

que se considere cautelosamente a experiência da suinocultura intensiva praticada na 

região Sul que foi responsável pela contaminação de água e solo em virtude do 

manejo inadequado dos dejetos (TEIXEIRA, 2012). A reciclagem de nutrientes e o 

manejo de dejetos são oportunidades de obtenção de ganhos em serviços 

ecossistêmicos, ganhos econômicos e de obtenção de certificações de redução de 

emissões de GEE (BERGIER et al., 2012; BERGIER et al., 2013a). A maior parte das 

fazendas estabelecidas em São Gabriel do Oeste e também o sistema estabelecido 

na UD, são dotados de biodigestores anaeróbicos, introduzidos no município a partir 

de 2004 (JUSTI, 2007) e motogeradores para a conversão de gás. O biogás pode ser 

convertido em energia elétrica (assegurando às propriedades rurais a autossuficiência 

em energia elétrica) e os efluentes podem ser convertidos em fertilizantes líquidos e 

sólidos (BERGIER et al., 2014b; BERGIER et al., 2013a). A sustentabilidade deste 

sistema foi avaliada em um estudo anterior e, embora tenham sido evidenciados 

ganhos em produtividade, melhorias na qualidade do solo e redução das emissões de 

GEE (BULLER et al., 2015b), novas abordagens indicam que o sistema de produção 

ainda não atende plenamente a um conceito sistêmico de sustentabilidade. Além do 

mais, a UD deveria ser um exemplo de soluções e um modelo para assentamentos 

rurais; porém, observou-se que os programas governamentais de redistribuição de 

terras para pequenos produtores, podem se tornar ineficientes caso: os assentados 

se encontrarem “urbanizados” e afastados de seus conhecimentos endógenos sobre 

o campo, as propriedades forem instaladas em terrenos com solos agrícolas 

impróprios e não houver efetiva assistência técnica e financeira (BERGIER et al., 

2013a). Acreditava-se que a transferência de tecnologia e a assistência técnica 
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providas seriam suficientes, e virtude da ausência das duas outras situações; 

entretanto, a experiência mostrou que, os assentados não estão aptos a adotar as 

tecnologias por questões socioculturais e políticas e por falta de uma cultura real de 

cooperação mútua no assentamento onde a UD foi estabelecida4.  

Existe um paradigma relacionado à sustentabilidade da agropecuária que 

envolve reverter os grandes latifúndios para médias e pequenas propriedades visando 

melhorias socioambientais. O modelo ideal de produção, deveria buscar uma 

produção de alimentos em escalas local e regional, que pudesse alcançar economias 

de escala tais, que os produtores, assim empoderados, sofressem menores 

interferências do estado e de intermediários nos negócios. Uma análise mais 

detalhada das desigualdades no campo, baseada no índice de Gini, mostrou que 

programas de assentamentos de agricultores fracassarão caso adotem a estratégia 

de apenas distribuir a terra entre os produtores rurais, uma vez que isto não garante 

a redução da má distribuição de renda; enquanto que o acesso à tecnologia, à 

extensão rural, a mercados mais flexíveis e adaptados às diferentes realidades do 

campo e a uma legislação mais específica5 são fatores determinantes para a renda 

(ALVES et al., 2013). 

Este modelo também deveria considerar que o atual status quo humano 

gera a superlotação das áreas urbanas em detrimento ao esvaziamento das áreas 

rurais e, assim, gera uma inevitável mecanização no campo, baseada em recursos 

fósseis cujo princípio econômico per si é baseado na concentração de riqueza e, 

portanto, concorre com os avanços socioambientais (BERGIER et al., 2015). O 

espaço urbano atua como um canal de absorção de capital excedente onde os direitos 

de propriedade privada e a taxa de lucro se sobrepõem a todas as outras noções de 

direito (HARVEY, 2008), o advento da agricultura e da produção animal levou o 

homem ao sedentarismo e ao sentido de posse (da terra e dos seres vivos, mulher, 

filhos, animais, etc.), que levou à insustentabilidade humana atual (BERGIER et al., 

2015).  

A mesma economia baseada em energia e insumos fósseis, que acelerou 

o desenvolvimento humano às custas de degradações ecológicas e sociais que 

levaram o planeta aos seus limites de sustentação (ROCKSTROM et al., 2009b), 

                                                 
4 Comunicação pessoal, Dr. Ivan Bergier, pesquisador A - Embrapa Pantanal. 
5  Nota da autora: inclusive uma legislação trabalhista adaptada ao campo, cujas demandas são 
diferentes das demandas nos setores secundário e terciário. 
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atualmente, é mais limitante à produção de alimentos que o próprio crescimento 

demográfico (KAHILUOTO et al., 2014), uma vez que o retorno imediato a estes limites 

planetários não atenderia a demanda por alimentos da atual população (BERGIER et 

al., 2015). 

O restabelecimento do equilíbrio entre as áreas urbanas e rurais requer 

inovações tecnológicas (que criem interações positivas na ciclagem de nutrientes 

entre estes dois espaços, na produção de energias renováveis e de fertilizantes 

orgânicos) e, ao mesmo tempo, requer uma inovação social por meio da criação de 

uma rede sinérgica organizada em cooperativas capazes de fazer convergir e coexistir 

os interesses de pequenos e médios produtores com os interesses dos grandes, que 

já encontram-se estabelecidos por haverem alavancado seu desenvolvimento com o 

uso de energia e insumos fósseis (BERGIER et al., 2015).  

A integração das dimensões ambiental, social, econômica, política, cultural 

e ética é um pré-requisito para a sustentabilidade (SACHS, 2002) que deve ser 

entendida e conceituada sob um ponto de vista sistêmico e não apenas ideológico e 

com conotações valorativas para diferentes grupos sociais e seus diferentes 

interesses (STAHEL e  GARRETA, 2011). Atendendo a este marco referencial, este 

trabalho visa diagnosticar o modelo agropecuário que foi desenvolvido no município 

de São Gabriel do Oeste (um caso representativo da expansão da fronteira agrícola 

no Cerrado) e produzir indicadores de desempenho sistêmico deste modelo e de 

novos modelos de uso sustentável da terra.  O resultado desta pesquisa visa fornecer 

subsídios para o desenvolvimento sustentável e para a formulação de políticas 

públicas para apoiar a expansão de novas fronteiras agrícolas no Cerrado. 

 

Hipótese:  

A questão de pesquisa deste estudo é diagnosticar como o funcionamento 

sistêmico do munícipio de São Gabriel do Oeste, localizado no estado do Mato Grosso 

do Sul, foi alterado ao longo de cinco décadas, considerando as externalidades 

negativas e, de forma específica, uma alternativa de agricultura de baixa emissão de 

carbono (sistema integrado lavoura-pecuária-floresta com suinocultura) e, finalmente, 

verificar se sistemas híbridos, que incorporem de forma gradual, parcelas de sistemas 

agroflorestais e agrossilvipastoris aos sistemas agropecuários que dominam a região, 

além de recuperar o bioma Cerrado, seriam resilientes e sustentáveis.  
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo geral 

Propor modelos de desenvolvimento sustentável para a agropecuária no 

Cerrado com base em indicadores de desempenho emergético e socioeconômico, a 

partir do diagnóstico sistêmico crítico da atividade rural e de estudos de caso.  

2.2   Objetivos específicos 

 Elaborar um diagnóstico do atual modelo agropecuário na área de estudo, por 

meio de balanços de massa e de energia, de informação e fluxos monetários.  

 Descrever a dinâmica das mudanças no uso da terra ao longo das décadas da 

expansão agropecuária. 

 Propor a adoção de sistemas de produção de base agroecológica. 

 Propor e avaliar, com indicadores de desempenho emergético, social e 

econômico, cenários de desenvolvimento de uma economia sustentável e 

resiliente na região estudada. Modelos de sistemas agropecuários híbridos 

poderiam ser utilizados nas políticas de expansão da fronteira agrícola em outras 

regiões do Cerrado.  

3 Revisão Bibliográfica 

3.1 Mudança de uso da terra na borda do Pantanal (planalto)  

O Pantanal é uma vasta área alagável da Bacia do Alto Paraguai (BAP) e 

forma um importante corredor ecológico que provê diversos serviços ecossistêmicos 

associados às funções características de terras úmidas, dentre as quais, a 

amortização hídrica e filtração de nutrientes (MITSCH et al., 2012). Nas “bordas” da 

BAP (planalto), estão as nascentes dos rios que formam o Pantanal.  

O diagnóstico das mudanças de cobertura e uso da terra na BAP para o 

período de 2002 a 2008 indicou que 86,6% da vegetação nativa da planície inundável, 

onde está o Pantanal, permanece conservada, enquanto no planalto, apenas 41,8% 

da vegetação original do Cerrado permanece preservada (CI et al., 2009). A 

intervenção humana no planalto provocou o desmatamento de forma generalizada, 

incluindo as matas ciliares e a vegetação das nascentes, em função da expansão 

agropecuária nas últimas quatro décadas. A pecuária ocupava 43,5% e a agricultura 

9,9% da área do planalto da BAP no ano de 2008, de tal modo que os modelos 

tradicionais de pesca e pecuária extensiva de corte e leite estão sendo substituídos 

pela produção intensiva de grãos; este modelo de ocupação agropecuária altera os 

ecossistemas da BAP que são extremamente frágeis frente a estas tendências de 
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desenvolvimento econômico regional. (CI et al., 2009). Segundo este mesmo estudo, 

na borda do planalto, a altitude varia entre 500 e 1.400 metros e esta condição do 

relevo propicia uma fragilidade natural, decorrente da drenagem das áreas mais altas 

para as mais baixas nas planícies de inundação dos rios, que, associada à ocupação 

agrícola e pecuária, carentes de manejo adequado (práticas conservacionistas de 

solo, terraceamento etc.) por muitos anos, tornou o planalto um grande produtor de 

sedimentos. Estes, são carreados para os leitos dos rios acompanhados de produtos 

químicos residuais, de fertilizantes sintéticos e outros agrotóxicos, e, ao final, fluem 

para a planície da BAP onde ocorre a deposição que ocasiona o assoreamento 

generalizado dos baixos cursos fluviais; um caso típico desta situação é o Rio Taquari, 

um dos principais afluentes do Pantanal, que está assoreado em seu baixo curso 

(GALDINO e  VIEIRA, 2006; GALDINO et al., 2003b).  

Em virtude de sua geomorfologia, o curso do baixo Taquari está sujeito a 

um processo de avulsão (conjunto de processos que levam um rio à mudança de 

curso) que ocorre como um fenômeno natural, porém, observou-se que a avulsão vem 

se acelerando nos últimos 30 anos, tanto em decorrência das atividades 

agropecuárias exercidas no planalto como também por consequência de maiores 

índices de pluviosidade desde o ano de 1973 (ASSINE, 2005; GALDINO et al., 2003b). 

A expansão agropecuária na bacia do alto Taquari, iniciada no final da década de 

1970, intensificou o assoreamento do leito do rio e contribuiu para a inundação 

permanente de grandes áreas na planície do seu baixo curso (GALDINO e  VIEIRA, 

2006). Tal alteração impactou a ecohidrologia (estoques e fluxos de água e nutrientes) 

de toda a BAP, sendo sugerida a recomposição de matas por meio de sistemas 

agroflorestais e barragens ecológicas (que conciliam produção de energia hidrelétrica 

com a manutenção do pulso natural de inundação) na região de planalto (BERGIER, 

2013). 

O município de São Gabriel do Oeste (SGO) situa-se integralmente no 

planalto da BAP, especificamente, na bacia do Rio Alto Taquari (BAT).  Entre os anos 

2002 e 2008, a conversão de áreas nativas deste município para uso antrópico foi de 

2,1%, sendo que 70,8% do território total estava ocupado pelo uso antrópico e 27,1% 

por vegetação nativa (CI et al., 2009), isto significa que o município já foi 

extremamente desmatado e a expansão de novas fronteiras agrícolas está limitada; 

SGO se enquadra no caso II do artigo 12, seção I, capítulo IV do Código Florestal 
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Brasileiro (BRASIL, 2012b), que dispõe sobre as áreas de reserva legal e sua 

delimitação, isto é, o percentual mínimo de cobertura de vegetação nativa é de 20%.  

O artigo 12 determina que: “Todo imóvel rural deve manter área com 

cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação 

das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, observados os percentuais 

mínimos em relação à área do imóvel, a seguir enumerados:  

I - localizado na Amazônia Legal: 

a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas; 

b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado; 

c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de campos gerais; 

II - localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento) ”.  

As relações ecossistêmicas entre a vegetação original do Cerrado, os 

recursos hídricos, o solo e a fauna são provedoras de serviços ecossistêmicos 

associados ao bem-estar humano e à manutenção da capacidade de regeneração dos 

ecossistemas naturais. Os serviços ecossistêmicos são divididos em quatro (4) 

grandes grupos (MA, 2005):  

 serviços de suporte (reciclagem de nutrientes, formação de solo e 

produção primária),  

 serviços de regulação (purificação da água, regulação do clima, de 

inundações e de doenças),  

 serviços de provisionamento (alimentos, água, fibra, madeira e energia), 

 serviços culturais (estéticos, espirituais, educacionais e recreacionais).  

A conversão de áreas nativas para sistemas baseados em monoculturas e 

pecuária extensiva gera alta dependência de recursos externos, como também, a 

expansão agropecuária associada à mudança da cobertura vegetal modifica a 

estrutura do sistema e os serviços ecossistêmicos, anteriormente produzidos pela 

vegetação nativa, são substituídos por desserviços, perdas de solo, emissões de GEE 

e contaminação de recursos hídricos, do solo e do ar (BULLER et al., 2015c).  

3.2 Mudanças climáticas e agricultura 

As mudanças climáticas observadas atualmente, especialmente a elevação 

de temperaturas regionais, ocasionam impactos significantes nos mais diversos 

ecossistemas. Existem evidências científicas de que a elevação da temperatura da 

superfície terrestre acima de determinado nível deve ocasionar uma perda sensível 

de serviços ecossistêmicos; e, embora ainda existam incertezas e controvérsias sobre 
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as taxas de aquecimento e as concentrações de GEE máximas que se podem atingir 

antes de um colapso climático extenso, as projeções do Painel Intergovernamental 

sobre Mudanças Climáticas (IPCC) indicam que é requerida a estabilização em 450 

partes por milhão (ppm) de dióxido de carbono equivalente (CO2eq) para evitar que a 

taxa de aquecimento atinja níveis intoleráveis (IPCC, 2007; MA, 2005).  

O planeta possui limites biofísicos de uso dos recursos naturais e de 

sustentação das atividades antrópicas (ROCKSTROM et al., 2009a). A transposição 

destes limites pode trazer consequências desastrosas e, dos nove limites biofísicos 

elencados, três já foram ultrapassados, a saber: interferência humana no ciclo 

biogeoquímico do nitrogênio, perda de biodiversidade e mudanças climáticas 

(ROCKSTROM et al., 2009b) 

A principal causa da mudança climática observada é antropogênica. No 

Brasil, apesar do declínio das taxas de desmatamento verificado nos últimos anos 

(LAPOLA et al., 2014), a mudança de uso da terra permanece sendo a maior fonte de 

emissões de GEE e, nos últimos 15 anos, o desmatamento contribuiu para a redução 

do estoque de carbono no solo em aproximadamente 6 bilhões de toneladas 

(WORLDBANK, 2010). Além da mudança de uso da terra, a agropecuária também 

gera emissões diretas de GEE oriundas principalmente das emissões entéricas 

bovinas, disposição de dejetos animais no solo, do uso de fertilizantes químicos e da 

mineralização de nitrogênio (N) no solo e do emprego de maquinário agrícola movido 

a combustíveis fósseis (WORLDBANK, 2010).  

O aumento da produção agrícola é altamente dependente do suprimento 

de nitrogênio, que corresponde a um dos principais fatores limitantes nos solos 

tropicais e subtropicais. Embora, a atmosfera seja rica em N2, apenas um número 

limitado de espécies de microrganismos tem a capacidade de converter N2 em 

nitrogênio reativo (a forma assimilável pelas plantas) por meio da fixação biológica do 

nitrogênio. A maior parte das entradas de nitrogênio reativo nos agroecossistemas 

terrestres decorre de fertilizantes sintéticos, embora o nitrogênio reativo também seja 

produzido como um subproduto da combustão de fósseis e por culturas e árvores 

fixadoras de nitrogênio (AUSTIN et al., 2013). A adição de nitrogênio tende a aumentar 

a fixação de carbono pelo sistema terrestre, mas também estimula a liberação de 

óxido nitroso (N2O), um gás de efeito estufa com potencial de aquecimento global 298 

vezes maior que o CO2 (ZAEHLE et al., 2011).  
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Outro problema associado ao uso de nitrogênio é a distorção de seu ciclo 

biogeoquímico ocasionada pela elevada conversão, 120 milhões de toneladas, de N2 

atmosférico a formas reativas para uso na manufatura de fertilizantes destinados à 

produção de alimentos e cultivo de leguminosas; esta quantidade é maior que os 

efeitos combinados de todos os processos terrestres naturais (ROCKSTROM et al., 

2009b). Grande parte do nitrogênio antrópico se acumula nos ecossistemas 

adjacentes aos agroecossistemas, poluindo rios e zonas costeiras (HOWARTH, 

2008), promovendo saturação no ambiente terrestre e, finalmente, adicionando 

grandes quantidades de GEE na atmosfera (ROCKSTROM et al., 2009b).  

A solução para a redução das emissões de GEE é uma agricultura de baixa 

emissão de carbono que, tanto mitigue as emissões quanto favoreça a fixação de 

carbono no solo e na vegetação. Embora a redução das taxas de desmatamento ainda 

guarde o maior potencial para a mitigação das emissões de GEE, o aumento da 

produtividade da pecuária poderia liberar grandes áreas de pastagens atualmente 

ineficientes (AUSTIN et al., 2013).  A recuperação de pastagens degradadas com 

destinação da terra para outros usos agrícolas como ILPF pode resultar em acentuado 

declínio das emissões de GEE (LAPOLA et al., 2014; WORLDBANK, 2010). Também, 

com o uso de ILPFs, é possível a redução das emissões diretas por meio do plantio 

direto e da rotação de culturas que favorecem a manutenção da matéria orgânica do 

solo, reciclagem de nutrientes e retenção de água no solo e, também contribuem 

positivamente na persistência e resiliência destes sistemas, diminuindo riscos 

climáticos (ALMEIDA et al., 2015). Tanto o plantio direto como a rotação de culturas, 

já estão largamente disseminados no Cerrado. A mais recente tecnologia 

agropecuária foca na intensificação da agricultura por unidade de área, que, 

entretanto, somente deve ser incentivada sob técnicas e manejo de solo sustentáveis 

e sem o aumento do uso de fertilizantes sintéticos e outros químicos. Com relação às 

emissões entéricas, sistemas integrados mais intensivos e associados ao 

confinamento, melhoramentos genéticos dos animais e das forrageiras, podem 

contribuir para uma redução de emissões (ALMEIDA e  MEDEIROS, 2013); e, para a 

destinação de dejetos suínos, a expansão do uso de tecnologias de tratamento é 

essencial. 

Na 21ª Conferência das Partes (COP-21) da Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), ocorrida em Paris de 30 de 

novembro a 11 de dezembro de 2015, o Brasil assumiu ousados compromissos com 
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meta até o ano 2030. São eles: reduzir as emissões de GEE em 37% até 2025 e em 

43% até 2030 (base nos níveis do ano 2005), adotar 45% de energias renováveis na 

matriz energética (incluindo entre 28% e 33% de fontes não hidrelétricas), aumentar 

a cota das energias renováveis não hidrelétricas em, pelo menos, 23%, atingir 10% 

de ganhos de eficiência no setor da eletricidade, aumentar a cota de biocombustíveis 

na matriz energética para 18%, deter o desmatamento ilegal, restaurar e reflorestar 

12 milhões de hectares, restaurar 15 milhões de hectares de pastagens degradadas 

e reforçar os 5 milhões de hectares de terras cultiváveis com sistemas ILPF. 

3.3 Políticas públicas e agricultura   

Após a segunda guerra mundial, o Brasil adotou o modelo norte-americano 

de desenvolvimento agropecuário baseado no uso de insumos energéticos para o 

aumento da produção agrícola exportável. Este modelo agrícola foi desenvolvido em 

países de clima temperado, logo, não leva em consideração as caraterísticas 

peculiares dos ecossistemas tropicais do Brasil (ASSIS et al., 2003).  

A partir dos anos 1960, o governo brasileiro subsidiou esta “modernização” 

da agricultura (Revolução Verde) para a aquisição e utilização de grandes 

quantidades de insumos. A partir dos anos 1970, em meio à crise mundial do petróleo, 

a ampliação da agricultura foi focada em tecnologias específicas e na expansão 

espacial e geográfica para a ampliação da produção (SILVA, 2001). A construção da 

cidade de Brasília para ser a capital do Brasil e os planos de ocupação das regiões 

Centro-Oeste e Norte também possuíam caráter estratégico para a colonização e 

expansão econômica para além das regiões Sul e Sudeste (GOEDERT, 1989). Em 

1973, foi fundada a Embrapa visando a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias 

agrícolas adaptadas ao clima tropical e favoráveis a aumentos de produtividade. 

O desenvolvimento do Cerrado brasileiro iniciou-se na década de 1970 por 

meio de diversos programas de desenvolvimento e expansão da fronteira agrícola. 

Um deles foi o Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos 

Cerrados (PRODECER). Até o final dos anos 1960, a ocupação econômica da região 

Centro-Oeste era basicamente pecuária caracterizada pela exploração aleatória das 

terras e, nos anos 1970 as pastagens cultivadas apresentaram grande crescimento 

(de 11 milhões de hectares em 1970 para 29 milhões de hectares em 1980), em 

virtude dos programas nacionais de desenvolvimento (ASSIS et al., 2003).  

O PRODECER contemplava um projeto de destinação de parte das terras 

a assentamentos rurais e a pequenos proprietários a fim de fomentar a disseminação 
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das tecnologias agrícolas para um grupo maior que apenas os médios e grandes 

proprietários e visando inseri-los no mercado (MIZUMOTO et al., 2009); mas, o risco 

de que os pequenos vendessem suas terras aos produtores mais abastados, 

propiciando a maior concentração de grandes propriedades, sempre existiu e tornou-

se uma realidade no Cerrado. Este programa e outros planos e políticas 

governamentais de expansão da fronteira agrícola financiaram o desenvolvimento do 

agronegócio no Cerrado, que ocupa aproximadamente 24% do território brasileiro 

(MMA, 2015).  

O modelo aplicado e fomentado pelo Governo e seus planos de 

desenvolvimento foram voltados à agricultura comercial ou empresarial, que visava a 

competitividade em novos e iminentes mercados e, embora estivessem contemplados 

assentamentos, comunidades voltadas à agricultura familiar e cooperativas, as 

pressões decorrentes da crise do petróleo na década de 1970, reconduziram o foco 

dos planos de aceleração de crescimento para a atração de grandes corporações do 

mercado agropecuário (máquinas, fertilizantes etc.). Dois exemplos são o II Plano 

Nacional de Desenvolvimento (IIPND), que promoveu a ocupação do Cerrado em 

moldes empresariais decorrentes da política de modernização do país a partir da 

segunda metade da década de 1970, e o Polocentro que, para acelerar a ocupação 

do Centro-Oeste, favoreceu grandes produtores e grandes fazendeiros para a criação 

de polos de crescimento (MIZUMOTO et al., 2009). 

A ocupação mais intensa do Cerrado ocorreu a partir de 1978, quando a 

soja foi implantada no Cerrado (ASSIS et al., 2003). As principais culturas introduzidas 

no Cerrado foram café (que se concentrou no Cerrado mineiro, após frustradas safras 

no Cerrado sul-mato-grossense), algodão, milho e soja. Embora o algodão produzido 

no Cerrado responda por 90% da produção nacional, o volume total produzido é baixo 

e a soja é o principal cultivo da região sul-mato-grossense em termos de extensão e 

de ganhos econômicos.  

A soja foi introduzida no Cerrado por migrantes da região Sul que possuíam 

experiência com tecnologias agrícolas modernas. O Cerrado apresentava grande 

potencial para a mecanização da agricultura em virtude de sua topografia plana. Mas, 

apesar desta topografia favorável, a agricultura no Cerrado exige o uso de fertilizantes 

e corretivos de solo. A mecanização da lavoura e a pecuária extensiva sem a adoção 

de práticas conservacionistas causaram erosão do solo (um recurso muito pouco 

renovável). Com a mecanização, também houve redução do trabalho humano na 
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lavoura, o que ocasionou a migração do homem do campo para os centros urbanos 

da região. Este conjunto de fatores é responsável pelo surgimento de grandes 

vulnerabilidades ambientais e degradação de recursos naturais no Cerrado (ASSIS et 

al., 2003).  

Houve três fases na expansão da soja do Cerrado: (a) no final dos anos 1960 

existiram tentativas frustradas de adaptar certas espécies de soja ao clima tropical, (b) 

na primeira metade da década de 1980 houve a expansão e a consolidação da 

produção intensiva de soja e milho, e (c) a partir de 1985 iniciou-se o deslocamento de 

grandes conglomerados industriais do sul do Brasil para a região Centro-Oeste, 

consolidando o Cerrado como um complexo industrial de transformação de grãos em 

proteína animal, conhecido como  binômio soja-boi (MICHELS e  OLIVEIRA, 2000; 

MIZUMOTO et al., 2009). A partir desta última etapa, foram estabelecidas cadeias 

produtivas que incluem a produção de sementes, fertilizantes e químicos, máquinas, 

medicamentos, armazenamento e processamento de grãos, abatedouros e frigoríficos, 

produção de ração e alimentos, até as redes de distribuição varejistas, atacadistas e 

exportadores (MIZUMOTO et al., 2009). Estas cadeias formam um lobby muito forte na 

política agropecuária nacional, que exclui os pequenos e médios produtores; este lobby 

lucra com a variação sazonal de safras e estocástica de preços. 

Estas políticas agrícolas foram voltadas a aspectos puramente comerciais e 

focadas em interesses de poucos agentes sociais, baseadas em monoculturas 

mecanizadas que geram baixa absorção de mão-de-obra no campo e alta concentração 

de renda na região Centro-Oeste; assim, do ponto de vista da responsabilidade social, 

os projetos de ‘tecnificação’ agrícola são questionáveis (MIZUMOTO et al., 2009). A 

riqueza acumulada com a tecnificação da agricultura é expressiva, mas não é 

distribuída entre os produtores de diversos portes.  

Além dos problemas socioeconômicos, a expansão agrícola no Cerrado 

também acarretou diversos problemas ambientais decorrentes do intenso 

desmatamento. A simplificação do ecossistema e a drástica redução da biodiversidade, 

transformaram o Cerrado, segundo a ONG Conservation International (CI), em um dos 

hotspots do mundo, isto é, “região do mundo que necessita de atenção especial em 

virtude da ameaça real ao ecossistema natural, com perda de mais de 70% da 

vegetação natural” (MIZUMOTO et al., 2009). A manutenção de corredores ecológicos 

é necessária para que o ecossistema se mantenha coeso e para que a conservação 
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ocorra a partir do reconhecimento da interdependência entre distintos ecossistemas 

adjacentes. O mesmo se aplica às bacias hidrográficas.   

O Plano ABC, que foi elaborado na década atual para endereçar os desafios 

da agricultura, é constituído pelos sete programas abaixo descritos6: 

Programa 1 - Recuperação de Pastagens Degradadas: manejos inadequados levam 

à perda de vigor, de produtividade e de capacidade de recuperação natural 

das pastagens reduzindo-se a capacidade do sistema em superar os 

efeitos nocivos de pragas, doenças e plantas daninhas; o avanço do 

processo de degradação leva à perda de cobertura vegetal e à redução no 

teor de matéria orgânica do solo, resultando em aumento das emissões de 

CO2. 

Programa 2 - ILPF e Sistemas Agroflorestais (SAFs): ILPF é uma estratégia de 

produção que integra atividades agrícolas, pecuárias ou florestais na 

mesma área, em cultivo consorciado, em sucessão ou rotacionado visando 

sinergias entre os componentes do agroecossistema; os SAFs são 

sistemas em que plantas perenes são manejadas em associação com 

herbáceas, arbustivas, arbóreas, culturas agrícolas e forrageiras, com alta 

diversidade de espécies. Ambos contribuem para: recuperação de áreas 

degradadas, conservação dos recursos hídricos e do solo, fixação de 

carbono e nitrogênio, redução das emissões de GEE, reciclagem de 

nutrientes, biorremediação do solo e biodiversidade.  

Programa 3 - Sistema Plantio Direto: consiste da rotação de culturas com o não 

revolvimento do solo garantindo sua mobilização apenas na linha de 

semeadura e na manutenção permanente da cobertura do solo, visando 

aumentar o conteúdo de matéria orgânica do solo, reduzir o consumo de 

energia fóssil e de agrotóxicos e aumentar a resiliência do solo. 

Programa 4 - Fixação Biológica de Nitrogênio: reduz a dependência de fertilizantes 

nitrogenados sintéticos, o custo da produção e os riscos ambientais por 

meio da redução das emissões de GEE, além de elevar o conteúdo de 

matéria orgânica por meio do sequestro de carbono. 

Programa 5 - Florestas Plantadas: podem representar uma fonte de renda no longo 

prazo para o produtor, aumentar a oferta de madeira para fins industriais, 

                                                 
6 MAPA. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Plano ABC. Disponível em: 
http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-sustentavel/plano-abc/acoes-do-plano. Acesso em: 16 mai. 2014. 
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energéticos, construção civil e outros usos, além de capturar CO2 da 

atmosfera, reduzindo os efeitos do aquecimento global.  

Programa 6 - Tratamento de Dejetos Animais: o tratamento adequado de efluentes e 

dejetos contribui para a redução da emissão de metano (GEE com 

potencial de aquecimento 28 vezes maior que o CO2), possibilita um 

aumento na renda dos agricultores, seja pelo composto orgânico gerado ou 

pela geração de energia por meio do uso do biogás; os processos de 

biodigestão e compostagem já são conhecidos e proporcionam a redução 

dos custos de produção em virtude da autossuficiência em energia e 

redução do uso de insumos químicos. Propõe-se facilitar o acesso de 

agricultores, cooperativas e associações das cadeias da suinocultura, 

bovinocultura e avicultura às tecnologias de tratamento de dejetos e 

efluentes de animais. 

Programa 7 - Adaptação às Mudanças Climáticas: as mudanças do clima podem 

resultar em safras menores e produtos de menor qualidade, pondo em risco 

a segurança alimentar e a permanência do homem no campo; a adaptação 

às mudanças climáticas deve ser parte de um conjunto de políticas públicas 

que almeje mais eficácia na agricultura, promovendo sistemas 

diversificados e o uso sustentável da biodiversidade e dos recursos 

hídricos. 

Os sistemas de integração são meios de recuperação de áreas degradadas 

e, geralmente, são implantados nas seguintes conformações: agricultura introduzida 

nas áreas de pastagens, pastagem introduzida nas áreas de lavoura de grãos, 

componente florestal introduzido nas áreas de pastagens ou de lavoura, seguindo-se 

com o uso da área para pastagens. As denominações dos sistemas integrados são: 

Integração Lavoura-Pecuária (Agropastoril), Lavoura-Pecuária-Floresta 

(Agrossilvipastoril), Pecuária-Floresta (Silvipastoril) e Lavoura-Floresta (Silviagrícola). 

De modo geral, o uso das pastagens em sistemas integrados tem por objetivo a 

reestruturação do solo, a rotação de culturas, o aumento da palhada para o plantio 

direto, o aumento do teor de matéria orgânica no solo e a redução e controle de 

pragas, doenças e ervas daninhas. Outros benefícios dos sistemas de integração são: 

maior sequestro de carbono, redução da erosão e aumento da produtividade. Além de 

ser uma tecnologia para a criação de mecanismos de desenvolvimento limpo, a 

integração configura uma estratégia que incorpora a manutenção de áreas de 
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Preservação Permanente e de Reserva Legal entre outros aspectos ambientais 

desejáveis em agroecossistemas reconhecendo-se os benefícios ambientais do 

componente florestal (BALBINO et al., 2012). 

Um dos programas governamentais ligados ao Plano ABC e à linha de 

crédito associada a ele, Programa ABC, é o Programa de Produção Integrada de 

Sistemas Agropecuários (PISA) coordenado pelo MAPA. O PISA é uma ferramenta 

para difusão de tecnologias, para a adequação do processo produtivo em 

propriedades rurais e para a capacitação continuada de produtores visando a 

produção sustentável de alimentos. De modo geral, o PISA é estabelecido por meio 

de um arranjo institucional composto pela coordenação técnica exercida pelas 

universidades federais do Paraná (UFPR) e do Rio Grande do Sul (UFRGS), Embrapa 

e parceiros locais (EMATER, prefeituras, associações, sindicatos, indústria), além do 

MAPA. O PISA tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável no âmbito 

da microbacia hidrográfica, como unidade básica de planejamento, por meio da 

difusão de tecnologias sustentáveis e transformação do processo produtivo, para a 

geração de emprego, renda e melhoria da qualidade de vida, obtenção de alimentos 

seguros, com qualidade e com competitividade (KOSOSKI, 2013).  

Na Conferência Rio+20, realizada no ano de 2012, foram estabelecidas 

diretrizes para o desenvolvimento sustentável das nações, dentre elas, algumas na 

área temática “Segurança Alimentar, Nutrição e Agricultura Sustentável” (UN, 2012). 

Reconheceu-se que uma parte significativa da população pobre do mundo vive em 

áreas rurais e, que estas comunidades, possuem um papel importante no 

desenvolvimento econômico de vários países. Enfatizou-se a necessidade de 

revitalizar, de modo sustentável, este setor da economia melhorando o acesso de 

pequenos produtores, mulheres, comunidades indígenas e populações vulneráveis à 

terra, ao crédito financeiro, ao mercado, à saúde, aos serviços sociais, à educação, 

treinamento e conhecimento de tecnologias de baixo custo. As áreas chave para 

investimento e apoio neste segmento incluem pesquisa, desenvolvimento e 

disseminação de tecnologias acessíveis a pequenos agricultores e desenvolvimento 

de cooperativas agrícolas e de cadeias de valor fortes que permitam a obtenção de 

melhores condições comerciais e o estreitamento das ligações cidade-campo (UN, 

2012).  

O conceito de sustentabilidade está relacionado com os conceitos de 

estratégia e de vantagem competitiva, que não se aplicam apenas a organizações, 
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mas também a nações (PORTER, 1990). Uma vantagem competitiva sustentável deve 

incorporar aspectos econômicos, sociais, políticos, ambientais, culturais e éticos. Sob 

a ótica dos avanços tecnológicos que o Plano ABC pode proporcionar à agricultura 

brasileira, é possível viabilizar uma melhora da rentabilidade de atividades 

agropecuárias que vêm perdendo espaço em decorrência da ineficiência do uso da 

terra e da perda de fertilidade do solo. Estes avanços podem elevar a competitividade 

dos produtos agropecuários, melhorar a inserção destes produtos no mercado 

internacional em decorrência da agregação de valor e, assim, criar mais 

oportunidades de negócios. O valor agregado dos produtos pode ser melhorado por 

meio dos serviços ambientais associados aos novos modelos de produção 

agropecuária e estes serviços ambientais constituem uma vantagem competitiva 

(MAMEDE et al., 2012).  

Sob a visão holística do conceito de sustentabilidade, os aspectos sociais, 

culturais e éticos devem ser tratados tão rigorosamente pelas políticas públicas quanto 

os demais, a fim de incluir os pequenos proprietários e agricultura familiar no contexto 

econômico e político de uma nação. Criado no ano 2003, o Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) visa colaborar com o combate à fome e pobreza no Brasil e, ao 

mesmo tempo, fortalecer a agricultura familiar, pois os governos federal, estaduais e 

municipais podem adquirir diretamente (sem necessidade de licitação) alimentos de 

agricultores familiares, assentados da reforma agrária, indígenas e quilombolas para 

atender comunidade em condição de insegurança alimentar. Outro avanço 

governamental, que corrobora com o PAA, foi a criação da lei nº 11.947, de 16 de 

junho de 2009 (BRASIL, 2009a), que determina que no mínimo 30% do valor 

repassado a estados, municípios e Distrito Federal pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) seja utilizado na compra de gêneros alimentícios diretamente da 

agricultura familiar nos mesmos moldes do PAA.  

Mais recentemente, foi instituída a Política Nacional de Agroecologia e 

Produção Orgânica (PNAPO), com o objetivo de integrar, articular e adequar políticas, 

programas e ações indutoras da transição agroecológica e da produção orgânica e de 

base agroecológica, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a qualidade 

de vida da população, por meio do uso sustentável dos recursos naturais e da oferta 

e consumo de alimentos saudáveis (BRASIL, 2012a).  
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Por fim, com o lançamento da PNAPO, o governo brasileiro assumiu o 

compromisso com ações que promovam o desenvolvimento rural sustentável, 

atendendo as demandas de organizações sociais do campo, da floresta e da 

sociedade em geral, a respeito da necessidade de se produzir alimentos saudáveis 

conservando os recursos naturais, e elaborou o Plano Nacional de Agroecologia e 

Produção Orgânica (PLANAPO) – Plano Brasil Agroecológico (2013-2015) com ampla 

participação da sociedade civil, buscando a promoção de ações indutoras da transição 

agroecológica, da produção orgânica e de base agroecológica. As principais metas e 

iniciativas do PLANAPO visam: fortalecer redes de produção com foco em práticas 

agroecológicas, aumentar a oferta de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), 

ampliar o acesso à água e a sementes, fortalecer as compras governamentais de 

produtos e ampliar o acesso de alimentos saudáveis ao consumidor, produzidos sem 

uso de agrotóxicos ou sementes transgênicas, e fortalecer economicamente as 

famílias agricultoras.  

Os sistemas de produção que melhor se adaptam ao desenvolvimento rural 

sustentável são os SAFs, que, além das já discutidas possibilidades de recuperação 

de áreas degradadas, de serviços ecossistêmicos essenciais e de biodiversidade, 

priorizando o uso de espécies nativas, são capazes de fornecer alimentos saudáveis 

em grande diversidade, não apenas soja, milho, carne e seus derivados, e de inserir 

o agricultor familiar, as mulheres, os indígenas, os quilombolas em atividades 

econômicas importantes e, acima de tudo, respeitando suas diferenças culturais e 

formativas em relação aos seus modos de vida, de uso da terra e de relacionamento 

com a natureza e com a sociedade. 

A interação dinâmica do ser humano com todas as partes dos ecossistemas 

faz da ação humana uma função forçante de mudanças dos ecossistemas, que, por 

consequência, levam a mudanças na produção de serviços ambientais relacionados 

ao bem estar humano (MA, 2005). A transição agroecológica, a incorporação do 

elemento arbóreo, a inclusão da agricultura familiar na economia e a produção de 

alimentos saudáveis são extremamente importantes para a resiliência dos 

agroecossistemas e os novos modelos de uso da terra propostos neste trabalho estão 

baseados nesta concepção. Existem diversas pesquisas científicas relacionadas a 

serviços ecossistêmicos e sua relação com os sistemas humanos e a 

sustentabilidade, dentre elas, com diversas abordagens científicas com o uso da 

Avaliação Emergética (ODUM, 1996), algumas foram elaboradas para a obtenção do 
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valor dos serviços ambientais de matas nativas, áreas de restauração florestal, 

sistemas agroflorestais, agropastoris e silvipastoris (AGOSTINHO e  ORTEGA, 2012; 

ALBUQUERQUE, 2012; LU et al., 2006; LU et al., 2011; TILLEY e  SWANK, 2003; 

WATANABE e  ORTEGA, 2014) . 

3.4 Suinocultura intensiva 

A demanda mundial por proteínas de origem animal aumentou em virtude 

do crescimento populacional, da concentração da população em áreas urbanas, do 

estilo de vida adotado e do aumento de renda nos países em desenvolvimento, como 

é o caso do Brasil. A mudança da dieta humana associada à estratégia de 

intensificação da produção animal para atender às indústrias de processamento de 

carne e às redes de fast-food, acentuou os problemas ambientais e sociais 

decorrentes do modelo de desenvolvimento baseado em monoculturas e grandes 

propriedades agrícolas; dentre eles: eutrofização de corpos d’água, redução da 

qualidade do solo e da qualidade de recursos hídricos em decorrência da grande carga 

de dejetos animais altamente poluidores, êxodo rural decorrente da estrutura 

produtiva baseada em latifúndios e veiculação de zoonoses transmitidas por animais 

decorrentes da criação em larga escala (MIRANDA, 2007).  

Especificamente em relação à suinocultura, difundiu-se um padrão 

globalizado de produção intensiva baseado na concentração espacial da atividade. O 

aumento do número de suínos por unidade de área ocasionou grande impacto 

ambiental em algumas regiões dos Estados Unidos, da União Europeia e do Brasil, 

entre outros (MIRANDA, 2007). Os suínos possuem trato digestivo monogástrico, 

consequentemente, baixa conversão alimentar e elevada excreção de nutrientes; e, 

embora as rações fornecidas aos suínos sejam de boa qualidade, os animais 

adoecem em virtude de seu processo digestivo, apresentando diversos processos 

inflamatórios, o que os torna dependentes de antibióticos (BERTONCINI, 2011). A 

Europa já está adotando alimentação líquida que tem apresentado resultados 

positivos na redução do uso de medicamentos e na redução de nutrientes nos dejetos 

(CANIBE e  JENSEN, 2012). Esta prática, que permite a obtenção de dejetos com 

menor carga de nutrientes, favorece a oportunidade de atacar o problema em sua 

origem e não apenas no final. 

A destinação dos dejetos animais para a fertilização direta de solos com a 

finalidade de produzir alimentos é o manejo predominante em todo o mundo; 

entretanto, com a intensificação do número de cabeças por área, existe um excedente 
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de nutrientes que não é assimilável pelas culturas agrícolas. Assim, as emissões de 

nitrogênio, fósforo e minerais presentes nos dejetos, que poderiam ser consideradas 

como fontes pontuais de poluição, resultam em fontes difusas que colocam em risco 

tanto águas superficiais como subterrâneas (MIRANDA, 2007). Dentre os impactos 

ambientais associados à produção intensiva e à aplicação direta dos dejetos no solo, 

alguns são: compactação do solo, excesso de nitratos no solo e nas águas superficiais 

e subterrâneas, poluição de ar por volatilização de amônia, eutrofização de corpos 

d’água, excesso de nutrientes e fertilização de sistemas adjacentes (MARTINEZ et al., 

2009; SUTTON et al., 2011). A magnitude das emissões de GEE aumenta em virtude 

do manejo da quantidade crescente de dejetos, que são decorrentes da intensificação 

da produção de suínos (STONE et al., 2010).  

Os sistemas de tratamento de dejetos animais podem ser de dois tipos: 

opções tecnológicas baseadas em recursos da economia (concreto, aço, produtos 

químicos e fósseis etc.) ou opções ecológicas baseadas em recursos da natureza (sol, 

vento, solo, sementes etc.) e, dentre esta gama de possibilidades, a opção adequada 

deve ser escolhida de acordo com o contexto social, econômico, ambiental e 

regulatório local (MARTINEZ et al., 2009). 

A prática ambiental vigente no Brasil para manejo dos dejetos dos suínos 

não respeita o princípio do balanço de nutrientes e, assim, promove alto risco de 

poluição e contaminação de águas superficiais e subterrâneas. Nas regiões de 

elevada concentração de animais e/ou em áreas nas quais a capacidade de suporte 

dos solos em relação à concentração de nitrogênio e fósforo foi ultrapassada, devem-

se utilizar tecnologias de tratamento dos dejetos (PALHARES, 2010). Uma das opções 

é a produção de biogás a partir dos dejetos suínos, gerando como co-produtos 

eletricidade e biofertilizante rico em nitrogênio (N) e fósforo (P) (JUSTI, 2007; SUTTON 

et al., 2011).  

O balanço de nutrientes das atividades agropecuárias exercidas em uma 

microbacia do estado de Santa Catarina indicou que existe excesso de nitrogênio e 

de fósforo na região, que a suinocultura é a atividade que mais contribui para esta 

contaminação e que o uso de biodigestores para a conversão de dejetos suínos em 

biogás e biofertilizante contribui para uma melhora nos indicadores emergéticos 

(TEIXEIRA, 2012). Porém, o uso agrícola do biofertilizante, fração de efluente líquido 

biodigerido produzida nas lagoas anaeróbias para tratamento dos dejetos e produção 

concomitante de biogás, deve seguir preceitos de balanço de nutrientes, pois, embora 
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apresente menor carga orgânica, ainda apresenta um alto potencial poluidor e requer 

a existência de áreas agrícolas com extensão e demanda nutricional para cultivos 

suficientes para a absorção dos nutrientes (HIGARASHI et al., 2007).  

A introdução de biodigestores no Oeste Catarinense não foi bem sucedida, 

em especial por que as propriedades rurais são muito pequenas e, 

consequentemente, as áreas disponíveis para cultivo agrícola não apresentam 

extensão suficiente para a correta utilização do biofertilizante, que passa a ter uma 

destinação problemática em áreas já saturadas de nutrientes, de tal maneira que não 

previne a contaminação ambiental (PALHARES, 2003). A solução para esta região 

seria a exportação dos nutrientes, pois, em adição à baixa eficiência dos biodigestores 

para a redução da carga orgânica, o Oeste Catarinense apresenta áreas de aporte já 

contaminadas anteriormente.  

A suinocultura está em plena expansão no Cerrado e, em São Gabriel do 

Oeste, existem, atualmente, aproximadamente 65 granjas ligadas à Cooperativa 

Agropecuária de São Gabriel do Oeste (COOASGO), das quais metade é de pequeno 

porte (BERGIER et al., 2012). Esta expansão na suinocultura traz consigo o desafio e 

a responsabilidade de uma gestão apropriada dos resíduos gerados na cadeia 

produtiva, a fim de evitar que dejetos sejam despejados de forma inadequada no meio-

ambiente. E, portanto, gera a necessidade de destinar os dejetos suínos de modo 

menos impactante para garantir a mitigação de externalidades ambientais negativas 

(contaminação do solo, de recursos hídricos e emissões de gases de efeito estufa na 

atmosfera), que pode trazer possibilidades de certificações de redução de emissão de 

GEE e melhor aceitação desta carne suína no mercado (BERGIER et al., 2012).  

O modelo de suinocultura em desenvolvimento no município é baseado em 

ILPF associado ao uso de biodigestores, modelo este convencionado por 

agrossuinocultura (BERGIER e  ALMEIDA, 2010; BERGIER et al., 2012). O conceito 

de ILPF adotado corresponde aos princípios do PISA, que foi iniciado há quatro anos 

na região Sul do Brasil e, atualmente, expandiu-se para a região Centro-Oeste e para 

os estados do Pará e do Tocantins (KOSOSKI, 2013). 

O uso do biofertilizante produzido por biodigestão anaeróbia na fertirrigação 

de lavouras substitui os fertilizantes sintéticos de caráter não renovável na natureza 

e, em associação com técnicas conservacionistas de manejo de solo, contribui para 

elevar a produtividade dos agroecossistemas em São Gabriel do Oeste; como 

também, possibilita a restauração de vegetação nativa como uma fração dos ganhos 
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em produtividade e, por consequência, a recuperação de serviços ambientais tais 

como: produção de água e fixação de carbono (BERGIER et al., 2012).  

Com a introdução dos biodigestores (JUSTI, 2007), um dos desafios nesta 

região passou a ser o pós-tratamento e uso dos co-produtos gerados pelo processo. 

A gestão do uso do biofertilizante (rico em N e P) que, embora menos poluente que 

os dejetos utilizados in natura, ainda possui uma alta carga de nutrientes, requer 

monitoramento quanto ao seu efeito poluidor de solos e de recursos hídricos em médio 

e longo prazos (BERGIER et al., 2012). Outro desafio, tão ou mais importante quanto 

o primeiro, é a gestão dos resíduos sólidos. Uma possibilidade é a conversão deste 

material em biochar (condicionante de solo, pesquisa em progresso na Embrapa 

Pantanal) e também em fertilizante orgânico (separado e seco sem pirólise) 

(BERGIER et al., 2014b).  

O biochar é um subproduto da pirólise rico em carbono, que apresenta 

grande potencial para utilização na correção de solo para agricultura e, quando 

decorrente de processamento de dejetos animais, se torna enriquecido em N e P e 

contribui para a elevação da absorção de N pelas plantas (SPOKAS et al., 2012a; 

SPOKAS et al., 2012b). Além disto, o biochar é relativamente estável no solo, tem 

capacidade de retenção de nutrientes maior que outras formas de matéria orgânica e 

sua presença contribui para uma mudança favorável da comunidade de bactérias 

nitrificantes, elevando a taxa de nitrificação (CLOUGH e  CONDRON, 2010). Além de 

sequestrar carbono, o biochar modifica a dinâmica do nitrogênio e do fósforo no solo 

de modo benéfico e pode ser usado para a produção de um fertilizante de liberação 

lenta. Vários estudos indicaram que alguns dos mecanismos de ação do biochar no 

solo são: redução da lixiviação de nutrientes do solo para a água, grande redução das 

emissões de N2O, melhora da capacidade de troca catiônica do solo e aumento do 

estoque de íon amônio (NH4
+) promovendo redução da volatilização de amônia (NH3) 

por processos de adsorção no solo (CLOUGH et al., 2013). A produção de biochar a 

partir de dejetos de suínos tem sido estudada na unidade demonstrativa de São 

Gabriel do Oeste (BERGIER et al., 2013a; BERGIER et al., 2013b). O maior entrave 

da tecnologia tem sido o balanço energético, dado o elevado teor de umidade no 

processo de separação sólido-líquido. A separação por centrífuga e posterior 

secagem ao sol para a produção de um fertilizante orgânico simples classe A,  
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conforme Instrução Normativa nº 25, de 23 de Julho de 2009 (BRASIL, 2009b), 

mostra-se como alternativa ao biochar para exportação de excedentes de nutrientes7. 

3.5 Avaliação emergética e sustentabilidade da suinocultura  

A avaliação emergética estima o valor de energia solar disponível 

requerida, direta ou indiretamente, para obtenção de produtos, processos e serviços 

naturais ou antrópicos (ODUM, 1996) e constitui uma ferramenta de contabilidade 

ambiental com enfoque biofísico para estimar a contribuição da natureza nas 

atividades da economia em oposição a outros métodos que se baseiam apenas na 

percepção de valor da contribuição da natureza (TILLEY e  BROWN, 2006).  

A emergia considera o princípio que rege os sistemas abertos, onde, os 

sistemas naturais se auto-organizam para aproveitar o máximo da energia disponível 

através da criação de estruturas auto-catalíticas e através da formação de redes que 

integram a produção primária líquida com o consumo energético em uma hierarquia 

universal de energia (JORGENSEN et al., 1998).  

Em tudo que existe há energia disponível que produz trabalho (W). Assim, 

foi proposto que a energia fosse usada para avaliar a riqueza real em uma base 

comum; isto significa transformar as diversas energias para a mesma unidade de 

medida, emergia solar ou Joules de energia solar equivalente (seJ), pois as diferentes 

energias não são equivalentes em sua contribuição de trabalho útil e, quanto maior o 

espaço e o tempo necessários para a produção de um recurso, maior a qualidade da 

energia produzida, ou seja, há menos energia, porém mais emergia por unidade nas 

coisas valiosas (ODUM, 1996).  

Com o conceito de emergia é possível comparar os diferentes tipos de 

energia e reconhecer sua posição em uma hierarquia energética universal; assim, 

emergia é a energia potencial disponível, ou seja, a exergia, que foi previamente 

utilizada, em forma direta ou indireta, para produzir um produto ou serviço 

(JORGENSEN et al., 1995).  

A emergia fornece o valor do trabalho (W) agregado de um recurso 

constituindo, portanto, seu valor e indica a capacidade de aquisição de riqueza. A 

razão entre energia e emergia é chamada de transformidade, definida como a 

quantidade de energia de um tipo necessária para gerar uma unidade de emergia 

solar equivalente por unidade de energia (seJ.J-1); a emergia específica também pode 

                                                 
7 Comunicação pessoal, Dr. Ivan Bergier sobre pesquisa em andamento (CNPq processo número 
403161/2013-4). 
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ser obtida (seJ.kg-1) e, por fim, existe a razão entre emergia e dinheiro, que varia com 

o tempo e entre diferentes economias (países) e que permite converter os fluxos de 

emergia em fluxos monetários equivalentes em emergia (emdólares); observa-se que 

o valor emergético unitário (UEV) é maior quanto mais emergia é requerida nos 

processos de transformação para a obtenção de um produto (ODUM, 1996).  

Com o uso dos conceitos de emergia e de UEVs, realiza-se o cálculo de 

indicadores emergéticos para a avaliação da sustentabilidade e renovabilidade de 

processos, produtos e serviços, os quais permitem avaliar a eficiência ecológica e 

econômica do processo. Uma avaliação econômica convencional permite que 

determinados grupos sociais estudem alternativas sobre as decisões financeiras para 

a aplicação de fundos; porém, os parâmetros decisórios neste tipo de avaliação são 

basicamente voltados à maximização de lucro e valor da empresa.  Uma avaliação 

sistêmica envolve a avaliação ecológica e socioeconômica, a fim de tornar o processo 

decisório abrangente e baseado em parâmetros que permitam a avaliação dos 

impactos ecológicos, dos custos para eliminação de externalidades negativas, do 

custo ecológico propriamente dito, além de outros parâmetros socioeconômicos.  

Algumas avaliações emergéticas das atividades agropecuárias envolvendo 

a suinocultura foram realizadas nos últimos anos sem a inclusão das emissões de 

GEE na contabilidade de fluxos (CAVALETT et al., 2006; RUGANI et al., 2011; 

TEIXEIRA, 2012) e, mais recentemente, com a inclusão de GEE (BULLER et al., 

2015b).  

O diagnóstico emergético e análise de um sistema integrado de produção 

de grãos, suínos e peixes em pequenas propriedades no sul do Brasil mostrou que o 

sistema integrado é mais eficiente na conversão energética, quando comparam-se os 

indicadores emergéticos dele com os dos subsistemas operando separadamente; a 

renovabilidade do sistema integrado foi de 24% (CAVALETT et al., 2006). Estes 

resultados indicaram que o sistema integrado opera com menor aporte de recursos 

externos não renováveis devido à reciclagem interna de energia e nutrientes, utiliza 

mais recursos renováveis localmente produzidos, gera menor estresse e pressão 

ambientais e possui menor dependência de recursos externos não renováveis, ração 

industrializada, fertilizantes sintéticos, herbicidas, combustíveis fósseis, tratores e 

máquinas, que pioram o desempenho ambiental em virtude de sua natureza altamente 

impactante (CAVALETT et al., 2006).  
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Para melhorar a sustentabilidade do sistema estudado, estes autores 

indicaram que a redução da intensificação de produção promove melhoria na 

reciclagem interna e, portanto, o planejamento da quantidade de suínos por área 

permite reduzir a poluição de lençóis freáticos, microbacias e solos de modo mais 

abrangente, desde que considerados no planejamento o entorno geográfico e a 

mitigação das externalidades produzidas pelo sistema (CAVALETT et al., 2006).  

Além da avaliação emergética, outras metodologias, menos abrangentes, 

foram utilizadas para avaliar a suinocultura. Uma análise de ciclo de vida (ACV) foi 

utilizada para determinar os impactos da suinocultura nas alterações climáticas 

(STONE et al., 2012; STONE et al., 2010). O estudo foi realizado no estado da Dakota 

do Sul, nos Estados Unidos, incluindo a produção de ração, a armazenagem e manejo 

de dejetos (aplicação no solo), as emissões entéricas dos suínos, consumo de água 

e consumo de energia de diversas fontes não renováveis e os resultados foram 

apresentados por cabeça (na engorda de 29 até 118 kg). O modelo excluiu a produção 

de leitões, a produção agrícola (grãos), o abate e toda a cadeia de suprimentos pós-

industrial. Os maiores impactos nas mudanças climáticas foram atribuídos, 

predominantemente, às emissões entéricas dos suínos (331,6 kg CO2eq) e à 

armazenagem e manejo de dejetos (53,4 kg CO2eq); outros impactos relacionados aos 

dejetos foram a eutrofização marinha (0,048 kg Neq) e a acidificação terrestre (1,29 kg 

SO2eq) e, os impactos referentes à geração de energia e calor, foram os maiores: a 

ecotoxicidade terrestre atingiu 0,00060 kg 1,4-DBeq e a eutrofização de corpos de 

água doce chegou a 0,00016 kg Peq (STONE et al., 2010). Os autores concluíram que, 

embora faltassem elementos da cadeia produtiva completa, os resultados 

evidenciaram a importância dos processos de tratamento de dejetos para reduzir 

impactos ambientais e, que os cenários avaliados com o uso de recursos locais 

renováveis apontaram para uma significativa redução da ecotoxicidade no solo e da 

eutrofização de água. 

A pegada ecológica, metodologia de contabilidade ambiental que avalia a 

pressão do consumo das populações humanas sobre os recursos naturais, de um 

pomar fertilizado com dejetos suínos foi avaliada para quatro sistemas de nutrição do 

solo: dejeto líquido, dejeto semilíquido, dejeto sólido e um sistema de fertilização 

mineral (CERUTTI et al., 2011), Os resultados mostraram que a pegada ecológica dos 

três sistemas fertilizados com dejetos é muito próxima, enquanto a pegada ecológica 

do sistema mineral é a mais elevada. Estes resultados decorrem da pequena 
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contribuição dos dejetos no cálculo da pegada (0,9% a 1,2%), quando comparada com 

a contribuição do fertilizante mineral (6,6%) e sugerem que a reciclagem interna, a 

integração e as diferentes inter-relações dentro do sistema resultam em benefícios 

para o sistema e maior sustentabilidade (CERUTTI et al., 2011).  

A sustentabilidade da suinocultura convencional intensiva foi comparada 

com a produção de suínos em estado quase selvagem (RUGANI et al., 2011). A 

renovabilidade da suinocultura intensiva foi de 2%, enquanto para a produção de 

suínos selvagens foi de 21% e a pressão ambiental do sistema de criação de suínos 

selvagens foi baixa, pois é uma atividade quase totalmente natural e muito próxima 

da autossuficiência de recursos (RUGANI et al., 2011).  

3.6 Agroecologia e desenvolvimento sustentável 

O conceito de Agroecologia ainda está em desenvolvimento e existe um 

grande debate conceitual sobre ele. Em síntese, a Agroecologia consiste em um 

paradigma baseado no conhecimento científico e empírico para o diagnóstico, 

desenho e manejo de agroecossistemas sustentáveis. Em sua base epistemológica 

estão a Ecologia, a Biologia e a Agronomia, mas o conceito mais abrangente de 

agroecologia inclui a integração das ciências naturais e das técnicas com as ciências 

humanas (ALTIERI, 2002; CASADO et al., 2000; GLIESSMAN, 2000).  

Deste modo, agrega aspectos teóricos e princípios para a orientação do 

melhor modo de aplicação (prática) em locais e comunidades diversificadas e é 

inspirada no funcionamento dos ecossistemas naturais, no manejo tradicional e 

indígena dos ecossistemas naturais e no conhecimento científico. A valorização da 

base de recursos locais é uma estratégia, na qual os componentes de manejo são 

organizados, de modo a enfatizar a participação dos agricultores, o uso do 

conhecimento tradicional e a adaptação das explorações agrícolas e intervenções nos 

agroecossistemas às necessidades e às condições biofísicas, políticas, culturais e 

socioeconômicas locais (CASADO et al., 2000).  

A Agroecologia oferece possibilidades de desenvolvimento de 

agroecossistemas, de modo sinérgico, integrando a biodiversidade da flora, da fauna 

e da microfauna, favorecendo a regulação biótica de organismos prejudiciais, 

reciclagem de nutrientes, produção e acumulação de biomassa, de tal modo que sua 

autorregulação seja favorecida (ALTIERI, 2002; GLIESSMAN, 2000) e, se contrapõe 

à agricultura convencional, reducionista e cartesiana, com uma visão holística que 

revela as relações sistêmicas de arranjos complexos, que abrangem múltiplos fatores 
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inter-relacionados e diversas formas de pensamento e de organização social 

(CASADO et al., 2000).  

Nem sempre as agriculturas alternativas são ecológicas, pois existem 

manifestações voltadas exclusivamente para nichos de mercado, enquanto a 

agroecologia guarda uma dimensão ecológica e social em seu referencial teórico 

(CASADO et al., 2000). A preservação da biodiversidade nos agroecossistemas e a 

preservação da diversidade cultural das populações são os dois aspectos básicos da 

Agroecologia. Outro aspecto basal da Agroecologia é a assegurar os direitos dos 

agricultores de guardar, usar, trocar e vender sementes de variedades locais e de 

variedades protegidas.  

Os princípios básicos de agroecossistemas sustentáveis incluem alguns 

aspectos a seguir mencionados (ALTIERI, 2002; GLIESSMAN, 2000): (1) cobertura 

vegetal como medida de proteção e conservação do solo, considerado como um 

organismo vivo e não apenas um substrato ou insumo para a agricultura, e da água, 

por meio de práticas como o plantio direto; (2) utilização de matéria orgânica de 

dejetos animais e/ou compostagem para favorecer a atividade biológica do solo; (3) 

adoção de mecanismos de reciclagem de nutrientes, por meio de rotação de culturas 

e sistemas que integrem plantas e animais; (4) controle biológico de pragas; (5) 

adoção de policultivos para garantir a agrobiodiversidade e integração do 

agroecossistema com o seu entorno, de modo que a paisagem sofra pequena ou 

nenhuma alteração e exista preservação da integridade dos ecossistemas naturais e 

da biodiversidade global. 

Sobre os modelos de agricultura de base agroecológica, Casado et al. 

(2000) destaca alguns pré-requisitos para que, de fato, o sistema seja qualificado 

como ecológico: (1) produção de alimentos em qualidade nutricional e em quantidade 

suficientes para assegurar a Segurança Alimentar; (2) potencializar os ciclos 

biológicos naturais do agroecossistema; (3) manter e melhorar a fertilidade do solo; 

(4) utilizar recursos naturais renováveis locais; (5) manter a diversidade genética dos 

agroecossistemas; (6) permitir retornos econômicos adequados aos agricultores. 

Alguns modelos enumerados pelos autores são: agricultura orgânica-biológica, 

biodinâmica, natural e permacultura, que são sistemas que adotam diferentes 

estratégias de manejo e conservação da biodiversidade e de abordagem do mercado 

(comercialização). Todos estes modelos são ecológicos, mas não necessariamente, 

agroecológicos, pois, com o avanço de nichos de mercado para os produtos 
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considerados ecológicos, surgiram legislações e regulamentações, que atraem muitos 

produtores voltados, unicamente, às oportunidades de negócios; surgiu, também, o 

mercado de insumos “ecológicos” que, remete, novamente, ao uso de recursos 

externos ao sistema (CASADO et al., 2000). 

Considerada uma ciência emergente e orientada por uma nova base 

epistemológica e metodológica, a Agroecologia é transdisciplinar e recebe influências 

das ciências sociais, agrárias e naturais enquanto busca uma sinergia entre o 

conhecimento científico e os saberes populares. A visão que se adota é a de 

coevolução dos agroecossistemas e dos sistemas sociais de modo sustentável por 

meio de propostas participativas desde a produção e circulação alternativas de 

produtos, até o consumo (CASADO et al., 2000).  

A adoção da Agroecologia ocorre por meio de processos desencadeadores 

de agroecossistemas sustentáveis em quatro fases de transição agroecológica 

(GLIESSMAN, 2000): 

 redução e racionalização de insumos químicos, por meio da obtenção 

de maior eficiência no uso destes, 

 substituição de insumos e adoção de práticas alternativas, que podem 

ser agricultura orgânica, biológica, biodinâmica, regenerativa, 

permacultura,  

 redesenho de agroecossistemas, de modo que estes funcionem como 

um conjunto novo de processos ecológicos por meio da adoção de 

princípios, métodos e tecnologias de base ecológica e  

 mudanças na esfera comportamental, sociocultural, econômica e 

política que abrangem, não apenas a localidade, como exercem 

influência em um espaço geográfico ampliado .  

O modelo de desenvolvimento agroecológico envolve muito mais do que 

aspectos tecnológicos e econômicos, como é o caso da agricultura convencional. A 

agricultura empresarial privilegia unicamente aspectos exógenos como a 

produtividade e os ganhos econômicos, que são relativos ao sistema e aos modos de 

organização do trabalho, do regime de acumulação e das regras de distribuição de 

bens e de renda que, em última análise, e, conforme observado atualmente, provocam 

degradação dos recursos naturais, crise social, queda da qualidade de vida da 

população rural, esvaziamento do campo e superlotação de áreas urbanas.  



47 

 

Os modelos de agricultura de base agroecológica privilegiam as relações 

sociais e as questões agrárias, em uma visão de sustentabilidade, que inclui, não 

apenas o aspecto social, como também os aspectos culturais e éticos; este modelo 

permite um desenvolvimento sustentável, que é endógeno e construído a partir do 

agroecossistema. A preocupação com a saúde dos agroecossistemas, com a 

produção de alimentos seguros, saudáveis em diversidade e quantidade, que 

atendam critérios de Segurança Alimentar, são exemplos da ampliação do conceito 

de sustentabilidade que embasa a Agroecologia e abrange os interesses da sociedade 

como um todo, além de favorecer o desenvolvimento local e o estabelecimento de 

cadeias de suprimentos curtas, que fortalecem e estreitam as relações entre o 

produtor e o consumidor. 

4 Material e Métodos 

4.1 Área de estudo 

A área de estudo é o município de São Gabriel do Oeste, localizado no 

estado do Mato Grosso do Sul (MS), cujo território situa-se quase totalmente na bacia 

do Alto Taquari (BAT). Na figura 2, encontra-se o modelo digital de elevação da BAP 

(362.376 km2 de extensão) e estão delimitadas as áreas correspondentes à BAT 

(28.452 km2) e a SGO (3.856 km2).  

 
Figura 2. Modelo digital de elevação da Bacia do Alto Paraguai com os limites da Bacia do Alto 

Taquari e do município de São Gabriel do Oeste.  
Correntes migratórias de ocupação: adaptado de Michels e Oliveira (2000). 

Preparada por Gustavo Bayma-Silva (Embrapa Monitoramento por Satélite) sobre dados SRTM. 
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Nas décadas de 1950 e 1960, a ocupação de terras no Pantanal e em seu 

planalto ocorreu quase exclusivamente por rebanhos bovinos. Como a planície não 

apresentava as melhores condições, houve um avanço dos rebanhos bovinos para as 

áreas de savana da borda do Pantanal às margens dos rios situados no planalto da 

BAP (MICHELS e  OLIVEIRA, 2000).  

O município de São Gabriel do Oeste foi criado em 1980 a partir do 

desmembramento dos municípios de Camapuã, Coxim e Rio Verde de Mato Grosso. 

A figura 2, também mostra as correntes migratórias de ocupação da borda do Pantanal 

nos anos 1950 e 1960. Estes três municípios possuíam um rebanho bovino de 160 mil 

cabeças em 1950 e dez anos depois, em 1960, já alcançavam 418 mil cabeças 

(MICHELS e  OLIVEIRA, 2000). Atualmente, São Gabriel do Oeste possui um rebanho 

bovino de aproximadamente 206 mil cabeças (IBGE).  

Em virtude do franco desenvolvimento do município, já observado nos 90, 

a Embrapa Solos realizou um extenso estudo (no final da década de 90) sobre a 

vocação agrícola do município e produziu um documento completo com 

recomendações sobre o desenvolvimento local e ocupação territorial do município 

intitulado “Zoneamento agroecológico do Município de São Gabriel do Oeste, MS: 

referencial para o planejamento, gestão e monitoramento ambiental” (ASSIS et al., 

2003). O documento detalha todos os aspectos bióticos e abióticos do município, 

descreve todos os aspectos ambientais e socioeconômicos e recomenda as melhores 

formas de uso da terra para evitar desequilíbrios ecossistêmicos e promover o 

desenvolvimento econômico.  

O município possui duas grandes áreas, uma área com topografia bastante 

plana no centro sul do município chamada de “Chapadão”, cujo solo é basicamente 

latossolo vermelho fértil e adequado para agricultura, e a área de topografia mais 

acidentada à nordeste e pequena parte ao sul com forte presença de savana estépica 

e solo arenoso, que propiciam a pecuária extensiva, doravante referida neste trabalho 

como “Areado” (BULLER et al., 2015a). Anteriormente às interferências antrópicas, o 

município era coberto pelas formações vegetais apresentadas na figura 3: Savana 

(Arborizada, Florestada e Parque), Floresta Estacional Semidecidual (Aluvial e 

Submontana), Vegetação com Influência Fluvial e/ou Lacustre e Contato 

Savana/Floresta Estacional (BULLER et al., 2015a). Em sua maior parte, o município 

era coberto pela formação vegetal Savana Arborizada (70%), cuja fitofisionomia 

campestre é constituída por uma vegetação baixa, com troncos e ramificações 
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irregulares e retorcidos, distribuída esparsamente sobre o solo recoberto por uma 

gramínea contínua (PEREIRA, 2009).  

Os locais de interesse no município que serão citados neste trabalho 

encontram-se na figura 4. No Chapadão encontram-se as duas nascentes do Rio 

Coxim. Uma delas, à direita, encontra-se dentro da Fazenda Monte Azul, um latifúndio 

produtor de soja, milho, suínos, gado e algodão. A outra, à esquerda situa-se dentro 

do Assentamento Campanário, onde também se situa a unidade demonstrativa em 

um lote de 22,4 hectares. Mais ao sul, destacou-se a Fazenda Bambu (suinocultura e 

pastagens) que forneceu dados e informações sobre o sistema de coleta e 

armazenamento de água da chuva. Pode-se observar a diferença topográfica entre o 

Chapadão e o Areado.  

 

 
Figura 3. Mapa da vegetação original de São Gabriel do Oeste. 

Adaptado de Buller et al., 2015a. 
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Figura 4. Áreas de interesse no município de São Gabriel do Oeste. 

 

4.2 Fluxograma das etapas metodológicas 

As etapas da figura 5 serão detalhadas nos itens a seguir. Os principais 

itens da pesquisa foram a avaliação das mudanças de uso da terra ao longo das 

décadas da ocupação agropecuária e o diagnóstico dos sistemas agrícolas, seguido 

da proposta de adoção de sistemas de base agroecológica e seu diagnóstico.  

Foram construídos mapas de uso da terra para a verificação da ocupação 

do espaço geográfico da área de estudo. O diagnóstico da expansão da agropecuária 

em SGO considerou o momento histórico que antecedeu à expansão agropecuária, 

quando havia apenas a vegetação nativa do Cerrado, passando por etapas de 

retração da mata nativa e pela etapa de expansão da pecuária bovina extensiva, das 

monoculturas de café, soja e milho e da suinocultura. A agrossuinocultura (ILPF-

suínos) adotada como modelo em uma Unidade Demonstrativa estabelecida em SGO 

(UD SGO), foi detalhadamente avaliada em um trabalho realizado anteriormente a 

este (BULLER et al., 2015b). A base de dados Tuiuiu possui acesso remoto (nas 

nuvens) e foi elaborada sobre dados de campo coletados na UD SGO entre os anos 

2009 e 2013. Foram elaboradas propostas de modelos de produção agroflorestais e 

agrossilvipastoris, de base agroecológica, com a inclusão de árvores nativas do 

Cerrado, que poderiam ser gradualmente adotados em extensões de área crescentes, 
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até um momento futuro, em que, os sistemas agroecológicos sejam o modelo 

dominante e não exista mais agricultura química em SGO.  

 

 

Figura 5. Etapas do desenvolvimento da pesquisa. 

 

4.3 Evolução do uso da terra e caracterização dos agroecossistemas  

A primeira etapa foi a avaliação do uso da terra em SGO. A segmentação 

das imagens foi feita no SPRING e a classificação (manual), no ARCGIS. Os mapas 

de uso da terra dos anos de 1984, 1994 e 2004 foram elaborados a partir de imagens 

do satélite TM/ Landsat-5, das datas de 20/04/1984, 06/08/1994 e 22/11/2004, 

respectivamente. O mapa de 2014 foi elaborado a partir da imagem do satélite OLI/ 

Landsat-8, da data de 12/07/2014. Todas as imagens foram adquiridas no site da U.S. 

Geological Survey, Earth Explorer. A validação em campo foi feita por meio de 

fotografias georreferenciadas de diversos pontos do município de SGO no mês de 

novembro de 2013. A figura 6 apresenta o mapa de uso da terra para o ano 2013, 

sobre o qual realizou-se a validação da classificação manual e foi, então, usada, com 

os mesmos critérios, para os anos 1984, 1994, 2004 e 2014.  
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Figura 6. Mapa de uso da terra em São Gabriel do Oeste. 
Imagem LANDSAT-8, julho de 2013: http://earthexplorer.usgs.gov/. 

 

Não foram obtidas imagens de ano anterior a 1984 que permitissem a 

avaliação das mudanças de uso da terra entre as décadas de 1950 e 1970, assim, as 

estimativas das áreas ocupadas por cada classe foram realizadas sobre dados da 

literatura do estado do Mato Grosso do Sul e do município de São Gabriel do Oeste.  

A caracterização do município foi complementada com uma pesquisa de 

percepção sobre a sustentabilidade da agricultura utilizando Conjoint Analysis (mais 

à frente explicada) e o ranking de notas para os atributos previamente estabelecidos.  

Os questionários elaborados pelo pesquisador Dr. Urbano Abreu (Anexo 

10.1) foram aplicados a 26 membros da comunidade agrícola do Chapadão, por 

amostragem aleatória simples, em um esforço conjunto entre bolsista do projeto, 

Embrapa e COOASGO. A estratificação da população agropecuária de São Gabriel 

do Oeste por porte dos estabelecimentos (Tabela 1) indica que a amostragem 

abrangeu 93% da distribuição geral da população (entre latifundiários, médios 

proprietários e assentados). Portanto, considerando que a distribuição amostral é 

homogênea, com nível de confiança de 90% (p=10%) e erro amostral (e) de 10%, o 

http://earthexplorer.usgs.gov/
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tamanho da amostra deveria ser 24 e, deste modo, os 26 entrevistados são 

representativos da população geral.  

Tabela 1: Estratificação da amostra.  

Porte dos 
estabelecimentos 
agropecuários 

 Participação no total 
de estabelecimentos 

do município (*) 

Número de 
entrevistados 

Porte estimado das 
propriedades (ha) e % 

sobre a amostra 

Latifundiários 7,32% 1 2.000 a 
3.000 

3,85% 

Latifúndios (SA) 1,87% - - - 

Latifúndios (consórcios) 5,45% - - - 

Médios (proprietários) 67,29% 1  > 80 3,85% 

  6 40 a 80 23,08% 

  3 10 a 30 11,54% 

Médios (arrendatários) 7,17% - - - 

Médios (outros) 0,47% - - - 

Assentados 17,76% 15  57,69% 
(*) Censo Agropecuário 2006, IBGE. 

 

A análise mais atenta da distribuição geral por porte indica, 

categoricamente, que o percentual de latifundiários em São Gabriel do Oeste é 7,32%; 

mas por segurança, usou-se 10%. Também, pode-se afirmar que a qualidade das 

observações foi boa, pois dentre os entrevistados, 58% são suinocultores e, de acordo 

com o Censo Agropecuário 2006 (IBGE), 36% dos produtores rurais do município são 

suinocultores, mas esta atividade é desenvolvida em 33% do território municipal 

(ocorre na região do Chapadão). Entre os entrevistados, havia representantes de 

assentados suinocultores e assentados não suinocultores, provenientes de dois 

diferentes assentamentos rurais, Campanário e Itaqui, que possuem diferentes 

vocações agrícolas. No primeiro, existe uma reprodução do agronegócio em pequena 

escala (soja, milho e suinocultura). No segundo, existe uma grande diversidade de 

culturas agrícolas com a presença até mesmo de agroflorestas em estágio inicial e, 

de modo geral, existe um código de conduta entre os produtores do Itaqui de que não 

se deve usar sementes transgênicas e os herbicidas a elas associados.   

A Conjoint Analysis (CA) é uma análise estatística muito utilizada na área 

de Marketing, pois permite a análise de preferências e a simulação de escolhas por 

parte do consumidor, assim como permite o estudo de quais fatores influenciam os 

processos de decisão destes consumidores. O objetivo da CA é determinar qual 

combinação de um número limitado de atributos é mais influente na escolha do 

entrevistado ou na tomada de decisão. Um conjunto controlado de produtos ou 

serviços potenciais é mostrado aos entrevistados e, por meio da análise de como eles 
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fazem preferências, a valorização implícita dos elementos individuais, que compõem 

o produto ou serviço, pode ser determinada. A CA foi realizada utilizando-se o software 

“SYSTAT 13”. 

Os questionários foram elaborados com atributos de sustentabilidade para 

a agropecuária em quatro principais grupos: ecológico, econômico, social interno 

(relações sociais internas) e social externo (relações sociais externas), propostos por 

Sydorovych e Wossink (2008) para a aplicação da CA para apoio de avaliações de 

sustentabilidade da agricultura. Por ser um tema multidimensional e complexo, a 

sustentabilidade da agricultura requer numerosos indicadores e a tarefa de agregá-

los para a análise e comparação entre diferentes sistemas é uma tarefa difícil, mas a 

CA aplicada a pesquisas de percepção de sustentabilidade permite a verificação dos 

pesos relativos dos diversos atributos entre diversos atores e, assim, entender as 

diferenças entre grupos (SYDOROVYCH e  WOSSINK, 2008). Os resultados desta 

análise podem fornecer informações sobre quais atributos são mais importantes para 

um determinado grupo. Além da CA, foi realizada a análise fatorial, aplicando o 

método da Análise dos Principais Componentes (PCA) e rotação ortogonal VARIMAX, 

para a obtenção dos pesos dos diferentes atributos em cada um dos quatro grupos de 

critérios de sustentabilidade analisados para que fosse possível descrever os 

diferentes perfis (da população amostrada) encontrados dentro de cada grupo. Para 

a execução da análise fatorial utilizou-se o software “MYSTAT 12”. A tabulação dos 

atributos por grupo de origem dos entrevistados encontra-se no Apêndice 9.1.  

4.4 Banco de dados  

Em parceria com o Núcleo de Robótica do Instituto Federal do Mato Grosso 

do Sul (IFMS) foi desenvolvida uma base remota de dados (SGAMBATO et al., 2014), 

figura 7, chamada de Base Tuiuiu. 

 

 Figura 7. Banco de dados (Base Tuiuiu). 
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A Base Tuiuiu foi criada para o compartilhamento das informações de 

campo que subsidiaram projetos de graduação e de pós-graduação vinculados ao 

projeto CNPq/REPENSA: “Estruturação de rede de monitoramento e base 

compartilhada de dados de sistemas de produção integrada e intensiva sustentável 

(suinocultura-agrossilvipastoril) em assentamento de reforma agrária visando 

balanços favoráveis de água, energia e nutrientes”. Os dados gerados em campo 

constam da tabela 2. 

 

Tabela 2: Dados de campo. 

Sistema Variável física Variável química 

Água Temperatura Metais pesados 
 Vazão pH 
 Densidade  

Nível  
Condutividade elétrica 

Oxigênio dissolvido 
Potencial redox 
Sólidos em suspensão 

Ar Temperatura 
Pressão atmosférica 

Fluxo câmara de CO2, CH4, 
N2O e NH3 

Solo Granulometria 
Porosidade 
Densidade e Textura 
Temperatura 
Condutividade elétrica 

Macronutrientes 
Micronutrientes 
Metais pesados 
pH 
Matéria orgânica 

 

4.5 Avaliação emergética  

A metodologia emergética (ODUM, 1996) permite contabilizar os fluxos 

energéticos e exergéticos da natureza não considerados em outros métodos de 

avaliação ambiental. Deste modo, é uma ferramenta holística para avaliação ecológica 

e energética de projetos que permite obter indicadores de desempenho 

termodinâmico.  

Neste estudo foi utilizada a contabilização dos fluxos relativos à mitigação 

das externalidades negativas e foram consideradas as renovabilidades parciais de 

todos os itens de entrada no sistema (ORTEGA et al., 2005). Na etapa preparatória 

da análise emergética foram construídos diagramas sistêmicos para o entendimento 

dos sistemas estudados e interpretação de suas inter-relações internas e externas. 

Os diagramas foram elaborados com o uso dos símbolos da linguagem de energia 

(Tabela 3), desenvolvida por Odum (1996).  
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Tabela 3: Símbolos da linguagem dos fluxos de energia. 

Nome Descrição Símbolo 

Fluxo Utilizado para determinar um fluxo de materiais, 

informações, serviços etc. Possui energia disponível 

associada ao fluxo. 

 

Fonte Fonte externa de energia; exerce influência e função de 

controle sobre o sistema. 
       

 
Estoque Representa um compartimento de concentração de 

energia, material, informação etc. dentro do sistema que 

armazena conforme o balanço de fluxos de entrada e 

saída.  

   

Sumidouro 

de Calor 

Significa dispersão de energia de acordo com a 2ª Lei da 

Termodinâmica: energia dispersada que não pode mais 

realizar Trabalho. Este fluxo deixa o sistema na forma 

degradada de calor de baixa intensidade. Todo processo 

de transformação ou de armazenagem apresenta 

dispersão de energia. 

 

Interação Transformação que utiliza dois ou mais fluxos de 

diferentes estoques necessários para um processo de 

produção. Os fluxos se combinam para produzir saída de 

um novo recurso. Os fluxos de entrada e saída são 

proporcionais à função produção. Representa o desgaste 

ou consumo de um estoque, controle de um fluxo sobre 

outro e ação de fatores limitantes à produção. 

 

Consumidor Unidade que consome e transforma matéria ou qualidade 

da energia produzida por outros elementos do sistema 

armazenando parte e, retroativamente, alimentando-os. 
 

Produtor Unidade que coleta e converte energia de baixa 

qualidade, através de interações, para fluxos de alta 

qualidade por processo fotossintético. 

fotossíntese
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Figura 8. Diagrama emergético geral de agroecossistemas. 

 

A análise emergética é realizada nas cinco etapas a seguir discriminadas: 

 (Etapa 1) Identificação, medição e classificação dos fluxos energéticos 

de entrada e dos estoques do sistema em estudo, 

 (Etapa 2) Identificação e quantificação dos fluxos energéticos de saída 

do sistema em estudo,  

 (Etapa 3) Conversão destes valores em fluxos de emergia solar, 

mediante a multiplicação pelos fatores de conversão de energia (transformidade, 

emergia específica ou emdólar),  

 (Etapa 4) Obtenção dos indicadores emergéticos, 

 (Etapa 5) Interpretação dos indicadores emergéticos, que possibilita 

identificar onde devem ser realizados esforços para melhorar o desempenho do 

sistema e propor inovações. 

Por meio da Análise Emergética serão calculados os indicadores 

emergéticos para o diagnóstico do sistema atual e do sistema proposto. Os 

indicadores emergéticos calculados neste trabalho são: 

 Renovabilidade (%R), razão entre emergia dos recursos renováveis e 

emergia total usada no sistema, é entendido como a medida da sustentabilidade.  
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 Taxa de Intercâmbio Emergético (EER), proporção entre a emergia 

recebida e a emergia fornecida em uma transação, permite avaliar se a troca está 

equilibrada, se o que se recebe é suficiente para cobrir os serviços da natureza 

utilizados pelo sistema e se há benefício ou não no intercâmbio de emergia com o 

mercado. 

 Taxa de Investimento Emergético (EIR), razão entre os recursos 

valorados provenientes da economia e a emergia dos recursos renováveis e não 

renováveis da natureza (“gratuitos”), é uma medida da viabilidade econômica e 

permite avaliar se um processo utiliza bem a emergia investida e quanto investimento 

econômico é necessário para realizar a produção. 

 Taxa de Carga Ambiental (ELR), mede a proporção entre a utilização de 

recursos não renováveis e renováveis, é uma medida da pressão que um processo 

exerce sobre o ambiente e permite avaliar o estresse ecossistêmico. 

 Taxa de Rendimento Emergético (EYR), razão entre a emergia total e a 

emergia das entradas provenientes da economia, é uma medida da emergia líquida 

obtida da natureza pelo investimento realizado, permite avaliar o benefício líquido do 

sistema e a potencial contribuição do processo à economia em virtude da exploração 

dos recursos locais. 

4.5.1 Descrição e fluxos emergéticos dos sistemas na expansão agropecuária 

A avaliação emergética da agropecuária no município de São Gabriel do 

Oeste foi realizada para o Cerrado nativo (ponto de partida no qual o ecossistema 

natural estava preservado e sem interferência antrópica) e, a partir das décadas de 

1950 e 1960 (início da expansão agropecuária), foi feita a análise emergética de 

décadas posteriores (1970, 1980, 1990, 2000) até a década atual (2010-2014).  

Foram utilizados dados do Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE) quando 

disponíveis para as décadas estudadas e quando não disponíveis, utilizaram-se dados 

de literatura (ASSIS et al., 2003; GOEDERT, 1989; MICHELS e  OLIVEIRA, 2000; 

SILVA et al., 2013; SILVA, 2001) sobre a expansão da fronteira agrícola no Cerrado, 

no estado do Mato Grosso do Sul e no município propriamente dito (Tabela 4).  

A análise emergética também foi feita separadamente para a região da 

agricultura (Chapadão) e para a região de pastagens (Areado), de acordo com a 

extensão de área de cada uma destas regiões. E por fim, as avaliações ponderadas 

por área de cada região foram agregadas para a obtenção da análise emergética do 

território total do município. 
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Tabela 4: Produção por região em São Gabriel do Oeste de 1950 a 2010. 

 

(#) Exceto para 2010, sabe-se que são 3 ciclos por ano 

 (*) Estimativas da autora para: 

1) áreas de pastagem natural e pastagem cultivada  

2) rebanho bovino em SGO, o município ainda não existia, mas Michels & Oliveira (2000) fornecem dados do rebanho para 

municípios que foram desmembrados para criar SGO 

 (**) Estimativas da autora para: 

1) produção de soja (1/3 da década seguinte) e declínio do café (2/3 da década anterior); milho (1/3 de 1990) 

2) cafeicultura, estimativa sobre Assis et al. (2003), ocupava 93750 hectares de SGO, ou 27% do território 

3) áreas de pastagem cultivada (considerando que tudo o que não era cerrado natural era pasto cultivado) 

 (***) Estimativas da autora para: 

1) áreas de pastagem cultivada (considerando que tudo o que não era cerrado natural era pasto cultivado) 

 

Antes da expansão da fronteira agrícola, o Cerrado era ocupado por 

vegetação nativa dependente, unicamente, de recursos naturais para a sua produção 

e manutenção. A mata nativa participa de todos os processos para a produção de 

serviços ecossistêmicos e para produção de solo fértil, como também tem um papel 

importante na cadeia trófica do ecossistema natural para a sustentação da fauna e 

manutenção da biodiversidade (Figura 9).  

O solo é um recurso natural muito pouco renovável, logo, a produção de 

matéria orgânica é uma função importante do ecossistema natural, uma vez que, esta 

é um elemento essencial à saúde do sistema e, no caso de agroecossistemas, o teor 

de matéria orgânica é determinante na qualidade e fertilidade do solo agrícola.  

Existem processos locais e processos geológicos envolvidos na produção 

de solo (COHEN et al., 2006) demonstrados do lado esquerdo da figura 10, como 

também, existe a influência das atividades antrópicas, lado direito da figura 10, que 

provocam a degradação deste recurso (que será discutida mais adiante no item 5.2). 

Nas décadas de 1950 e 1960 já havia pecuária extensiva no município e 

utilizavam-se as pastagens naturais para a alimentação do gado (Figura 11).  O 

ecossistema já apresentava alguns impactos da atividade antrópica, como perda de 

solo e emissões de gases de efeito estufa. A agricultura no município era basicamente 

de subsistência ou pouco expressiva.  
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Figura 9. Diagrama sistêmico do Cerrado nativo em São Gabriel do Oeste. 
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Figura 10. Diagrama simplificado da gênese do solo. 
Adaptada de Cohen et al. (2006). 

 

A partir da década de 1970, a agricultura avançou rapidamente e 24% do 

território municipal, correspondente a 73% da área do Chapadão, já era ocupado por 

culturas comerciais, principalmente café (Figura 12).  

O Chapadão ocupa 33% de São Gabriel do Oeste e a cafeicultura se 

desenvolveu nesta região, ou seja, houve intenso desmatamento na década de 1970. 

Passam a existir externalidades negativas decorrentes dos impactos ambientais da 

cafeicultura, emissões de GEE, perda de solo e erosão, infiltração de contaminantes 

e escoamento superficial. No Areado, a pecuária extensiva segue avançando e 

ocupando o cerrado nativo (Figura 13).   

A soja, que havia sido introduzida no Cerrado no final da década de 1970, 

ganha espaço na década de 1980, a cafeicultura é reduzida e o desmatamento avança 

reduzindo a vegetação nativa do Chapadão para apenas 12% (Figura 14). Surgem os 

primeiros rebanhos suínos no município e uma tímida produção de milho. No Areado, 

já se iniciava o uso de pastagens cultivadas para a pecuária extensiva (Figura 15). 

Existe uma intensificação da produção de externalidades negativas nos sistemas; 

além da produção de grãos e carne, o sistema produz efeitos indesejados: perda de 

solo, erosão, GEE, saturação do solo, contaminações de águas superficiais e 

subsuperficiais.  
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Figura 11. Diagrama sistêmico do início da pecuária extensiva, décadas de 1950 e 1960. 



63 

 

Na década de 1990, ocorre mais uma etapa de desmatamento no 

Chapadão para a completa ocupação do território com a monocultura da soja e do 

milho safrinha (Figura 16). A eliminação da vegetação nativa foi tal que restam apenas 

pequenas porções de matas ciliares (ver figuras 3 e 4, nas quais observa-se que na 

região de agricultura, existe mata nativa apenas em uma mínima extensão ao longo 

do curso dos rios, são as áreas de APP previstas no Código Florestal Brasileiro). No 

Areado, embora em menor intensidade, a redução das pastagens naturais já é 

acentuada (Figura 17) e aproximadamente metade do cerrado nativo já havia sido 

substituída por pastagens cultivadas.  

O avanço do desmatamento do Chapadão ainda suprimiu mais 1% do 

território na década de 2000 (Figura 18). No Areado, a substituição de savana nativa 

por pastagens cultivadas foi responsável por mais 12% de supressão da vegetação 

nativa, que foi reduzida a 40% da área desta região (Figura 19).  

Na segunda metade desta década (2000), a suinocultura tomou força por 

iniciativas dos produtores, da cooperativa (COOASGO) e do governo local, 

relacionadas ao desenvolvimento do município, à destinação do milho safrinha e à 

criação de novos e promissores mercados para os produtores, evitando a 

dependência econômica, unicamente, da soja8. Ainda, segundo a entrevista citada, a 

decisão foi baseada em uma pesquisa realizada, na época, para o entendimento da 

vocação agrícola dos produtores rurais de São Gabriel do Oeste, na qual evidenciou-

se que haviam muitos ex-suinocultores da região Sul do país dentre eles, o que atraiu 

o investimento privado (frigorífico Aurora).  

Nesta época, o desafio de crescimento incluía cumprir as recomendações 

do zoneamento agrícola produzido no final dos anos 1990 (ASSIS et al., 2003), que 

visava contribuir para a minimização de quaisquer impactos ambientais, haja visto o 

potencial poluidor da suinocultura, e regulamentar a atividade suinocultora no 

município. Isto, gerou a necessidade de novas pesquisas, desenvolvidas em parceria 

entre a COOASGO e a Embrapa, a fim de suprir a demanda atual por uma política 

pública clara e factível para a regulamentação da suinocultura e para o licenciamento 

ambiental9.  

                                                 
8 Comunicação pessoal à autora, em 08/10/14, em entrevista pessoal concedida pelo Ilmo. Dr. Adão 
Unírio Rolim, prefeito de São Gabriel do Oeste em exercício no ano em questão. 
9 Comunicação pessoal à autora, em 08/10/14, em entrevista pessoal concedida pelo Sr. Jair Antônio 
Borgmann, diretor presidente da COOASGO em exercício no ano em questão. 
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Na década atual, entre os anos 2010 e 2014, o uso da terra em São Gabriel 

do Oeste praticamente se manteve igual ao da década anterior para a produção de 

soja e rebanho bovino (Figuras 20 e 21), mas houve grande crescimento do rebanho 

suíno (221% em relação à década de 2000, com intensificação do número de cabeças 

por unidade de área) e, consequentemente, da produção de milho (252% em relação 

à década de 2000) que é a base da ração para suínos produzida pela COOASGO em 

troca com o milho produzido (ver tabela 4). Também, o uso de biodigestores foi 

expandido e a maioria das propriedades suinocultoras estão dotadas desta tecnologia. 

 A análise emergética foi complementada com um estudo sobre as 

mudanças nos estoques internos dos agroecossistemas ao longo do tempo. Foram 

considerados os estoques de carbono no solo e os fluxos hidrológicos (isto é, a 

produção de água). A contabilização destes fluxos foi feita com o uso dos valores dos 

fluxos de carbono e água obtidos para diversos cenários de uso da terra na Bacia do 

Taquarizinho, situada em Rio Verde do Mato Grosso a menos de 50 km de São Gabriel 

do Oeste (WATANABE e  ORTEGA, 2014). Ao longo das décadas diversos cenários 

de uso da terra foram se alternando em São Gabriel do Oeste e o cálculo dos valores 

dos fluxos hidrológicos foram obtidos por ponderação de área para cada cenário do 

trabalho citado (ver Apêndice 9.3).  

As tabelas emergéticas para a expansão agropecuária apresentando os 

valores dos fluxos de entrada que foram calculados encontram-se no Apêndice 9.2.  

Os diversos fatores utilizados para cada sistema, as estimativas e sua 

variação no tempo encontram-se no memorial de cálculos do Apêndice 9.3, assim 

como os cálculos detalhados, valores dos fluxos e fontes de dados utilizados para a 

obtenção dos fluxos de energia e materiais. 
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Figura 12. Diagrama sistêmico da cafeicultura na década de 1970. 
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Figura 13. Diagrama sistêmico da pecuária extensiva na década de 1970. 
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Figura 14. Diagrama sistêmico da agricultura na década de 1980. 
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Figura 15. Diagrama sistêmico da pecuária extensiva na década de 1980. 
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Figura 16. Diagrama sistêmico da agricultura na década de 1990. 
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Figura 17. Diagrama sistêmico da pecuária extensiva na década de 1990. 
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Figura 18. Diagrama sistêmico da agricultura na década de 2000. 
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Figura 19. Diagrama sistêmico da pecuária extensiva na década de 2000. 
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Figura 20. Diagrama sistêmico da agricultura entre os anos 2010 e 2014. 
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Figura 21. Diagrama sistêmico da pecuária extensiva entre os anos 2010 e 2014.
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Os fluxos contabilizados na análise emergética de todos os sistemas 

analisados estão apresentados na tabela 5. Os fluxos foram alocados para cada caso 

de acordo com sua existência ou não no sistema.  

Tabela 5: Fluxos contabilizados nas análises emergéticas 

                                      Recursos Naturais 

Renováveis  

R1 Energia solar 

R2 Vento, energia cinética 

R3 Chuva, potencial químico 

R4 Minerais da rocha mãe (soerg. geológico) 

R5 Nitrogênio atmosférico 

R6 Lençol freático (Água de poço) 

      Não renováveis 

N Perda de solo 

                                     Recursos da Economia 

Materiais Insumos agropecuários 

M1 Herbicidas / Pesticidas / Inseticidas 

M2 Sementes transgênicas 

 Sementes certificadas 

M3 Medicamentos e vacinas 

M4 Fósforo (sintético) 

M5 Nitrogênio (sintético) 

M6 Potássio (sintético) 

M7 Calcário calcítico 

M8 Ração para suínos 

 Construção civil 

M9 Cimento 

M10 Aço 

 Motogerador 

M11 Cobre 

M12 Ferro fundido 

M13 Aço 

M14 Óleo lubrificante 

M15 Liga de alumínio 

 Biodigestor 

M16 PVC 

 Sistema para fertirrigação 

M17 Ferro fundido 

M18 Aço 

M19 PVC 

 Produção de composto orgânico 

M20 Aço 

 Captação de água da chuva 

M21 PVC 

 Outros 

M22 Bezerros 

M23 Aço (máquinas agrícolas) 

M24 Combustível (máquinas agrícolas) 

Serviços  

S1 Mão-de-obra 

  Serviços Adicionais  

  

SA1 Emissões de CH4 

SA2 Emissões de N2O 

SA3 Emissões de C_CO2 

SA4 Emissões de NH3 

SA5 Infiltração de contaminantes 

SA6 Excesso de nutrientes 



76 

 

Para os sistemas propostos de base agroecológica, a fertilização sintética 

é zero e foi alocada proporcionalmente à área ocupada pelos sistemas propostos. O 

sistema ILPF com suinocultura adotado na UD SGO foi detalhadamente estudado 

(BULLER et al., 2015b) e uma breve apresentação dos resultados e das relações com 

o presente trabalho serão apresentados no item 5.2.1. Este sistema corresponde a 

um modelo de transição da agricultura convencional para uma agricultura mais 

sustentável, conforme será discutido posteriormente, e corresponde a um sistema 

com redução e substituição de insumos químicos por biofertilizantes obtidos por meio 

de reciclagem energética.  

4.5.2 Descrição e fluxos emergéticos dos sistemas agroecológicos propostos 

A avaliação emergética da adoção de propostas de modelos sustentáveis 

de agricultura em SGO foi realizada com um ponto de partida no atual sistema 

dominante no município. Por se tratar de uma mudança radical nos modos de 

produção agrícola e da organização social, além da mudança de aspectos gerais 

relacionados ao mercado globalizado de commodities, este trabalho apresenta a 

análise de etapas, considerando aumentos territoriais de uso de sistemas 

agroecológicos (ocorreria com a adoção do modelo agroecológico por apenas alguns 

produtores, até a completa adoção do sistema por todos os estabelecimentos rurais). 

Para tanto, foram propostas expansões da área utilizada com sistemas 

agroecológicos, desde uma ocupação de 10% do território total de cada região do 

município (Chapadão e Areado), até a ocupação de 80% do território total, a fim de 

contemplar os 20% de “cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem 

prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente”, 

previstos no Código Florestal Brasileiro (anteriormente citado neste trabalho). 

A proposta apresentada é relativa, apenas, a percentuais de uso da terra 

em diferentes níveis, a fim de verificar a evolução do conjunto de indicadores para o 

diagnóstico e avaliação da sustentabilidade. Não foi realizada uma análise temporal 

de sistemas em transição agroecológica, considerou-se que estes modelos já seriam 

sistemas agroecológicos. Os percentuais de uso da terra com adoção dos sistemas 

agroecológicos considerados foram: 10% da extensão territorial, 20%, 30%, 50%, 70% 

e 80%, tanto para o Chapadão, como para o Areado e, ao final, agregou-se as duas 

áreas em nível de território total do município. Inicialmente, realizou-se uma proposta 

de um modelo agroflorestal e de um modelo agrossilvipastoril de base agroecológica 

genéricos, intitulados SAF Modelo e SASP Modelo, sem a consideração dos 20% de 
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reserva legal, com a finalidade de considerar estes modelos como “pacotes 

tecnológicos” flexíveis e adaptáveis a diferentes produtores, com diferentes vocações 

agrícolas e para diferentes formas de organização e uso da terra e dos recursos 

naturais e humanos disponíveis.  

O sistema agroflorestal (SAF) proposto é composto apenas por espécies 

nativas (nenhuma espécie exótica foi considerada), que poderiam se adaptar bem à 

região do Chapadão, onde as monoculturas e a suinocultura são dominantes. Este 

modelo implica na substituição da soja e milho por elementos arbóreos de diversos 

outros grupos funcionais (espécies frutíferas, melíferas, forrageiras e madeireiras) e 

poderia comportar a criação de suínos em estado livre (quase selvagens) em áreas 

adjacentes ao SAF, cuja alimentação seria fornecida pelos elementos do 

agroecossistema sem necessidade de processamentos industriais (Figuras 22 e 23, 

representando o arranjo florestal e o diagrama sistêmico, respectivamente).  

 

Figura 22. Arranjo de um sistema agroflorestal. 

 1 – Espécies nativas madeireiras e melíferas, 2 – Espécies nativas de menor porte e/ou frutíferas e 

palmitos, 3 – Frutíferas de pequeno porte, 4 – Frutíferas de maior porte. 

Adaptado de Nunes e Vivan (2011). 

Nas áreas adjacentes ao SAF proposto poderia haver também aves e 

bovinos de leite, além de cinturões hortícolas e produção associada de milho (para 

alimentação de suínos e aves), feijão e mandioca, entre outros alimentos, 

representados no diagrama sistêmico como produtos do espaço silviagrícola, para 

autoconsumo e trocas locais. As espécies arbóreas consideradas são representantes 

da vegetação nativa típica da Savana Arborizada de São Gabriel do Oeste (ASSIS et 

al., 2003) e representam vários grupos funcionais: frutíferas, melíferas, forrageiras, 

medicinais e madeireiras. Esta proposta é uma simplificação realizada pela autora, a 

título de exemplificação sobre como associar diferentes grupos funcionais em um 
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agroecossistema, com base em uma experiência prática de SAF no município de 

Juruena no estado do Mato Grosso (NUNES e  VIVAN, 2011). O mosaico proposto 

para o SAF (figura 24) corresponde a um modelo de cultivo similar aos Quintais 

Agroflorestais estudados e experimentados por Nunes e Vivan (2011), contemplando 

o consórcio de cultivos anuais com oito espécies arbóreas nativas perenes, tabela 6, 

para usos diversificados e alimentação de animais, onde, 20% das árvores possuem 

função madeirável e 80% possuem função essencialmente alimentícia como dispostos 

a seguir: (1) culturas anuais: feijão, milho e outros (para consumo próprio e trocas 

locais); (2) animais: suínos, gado leiteiro, aves (estas últimas para consumo próprio e 

trocas locais); (3) espécies arbóreas frutíferas: pequi, gabiroba, jatobá-do-campo, 

ingá, baru; (4) espécies arbóreas melíferas: ingá, caroba, peroba-do-campo, gabiroba; 

(5) espécies madeiráveis: caroba, jatobá-do-campo, ingá, caroba, ipê, peroba-do-

campo, baru; (6) espécies de uso medicinal: ipê amarelo, pequi, ingá, jatobá-do-

campo, baru; (7) espécies de uso ornamental: ipê, ingá, peroba-do-campo; (8) 

espécies forrageiras: baru, ingá.  

As culturas anuais também podem ser realizadas durante o período de 

crescimento das árvores entre as fileiras, enquanto ainda houver radiação solar 

suficiente não obstruída pela copa das árvores, de tal maneira que é possível 

estabelecer uma atividade comercial nos estágios iniciais de cultivo do SAF. 

Tabela 6: Possíveis espécies arbóreas para o sistema agroflorestal proposto. 

Nome 
comum 

Nome 
científico 

Usos ou Grupos 
Funcionais 

Crescimento Altura 
(m) 

Copa 
(m) 

Baru Dpterix alata Alimentício/Madeirável/ 
Forrageira 

Médio 
(~10 anos) 

10 a 15 4 a 8 

Caroba Jacaranda sp Melífera/Medicinal Rápido 8 a 12 5 a 7 
   (~5 anos)   

Gabiroba Campomanesia 
sp 

Alimentícia Médio 
(~10 anos) 

10 a 20 4 a 6 

Ingá Inga sp Alimentício/Madeirável/ 
Melífera/Medicinal/ 
Ornamental/Forrageira 

Rápido 
(~5 anos) 

8 a 12 5 a 10 

Ipê Tabebuia sp Madeirável/Medicinal/ 
Ornamental 

Lento 
(> 10 anos) 

10 a 12 4 a 5 

Jatobá-do-
campo 

Hymenaea 
stigonocarpa 

Alimentício/Madeirável/ 
Medicinal 

Lento 
(> 10 anos) 

6 a 9 4 a 7 

Pequi Caryocar 
brasiliense 

Alimentício/Medicinal Lento 
(> 10 anos) 

10 a 15 6 a 8 

Peroba-do-
campo 

Aspidosperma 
dasicarpum 

Melífera/Madeirável/ 
Ornamental 

Lento 
(> 10 anos) 

4 a 7 5 a 7 
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Figura 23. Diagrama sistêmico do sistema agroflorestal proposto para a região de agricultura.
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Figura 24. Mosaico para o sistema agroflorestal proposto para a região de agricultura. 

 

A densidade arbórea apresentada na figura 24 corresponde à soma da 

densidade individual de cada espécie presente no sistema, isto é: 139 multiplicado por 

3 espécies (Baru, Gabiroba e Ipê), 243 multiplicado por 2 espécies (Ingá e Caroba ou 

Jatobá ou Peroba) e 277 para Pequi. O mesmo é válido para o SASP a seguir.  

O sistema agrossilvipastoril (SASP) proposto, composto apenas por 

espécies nativas (nenhuma espécie exótica foi considerada), que poderia se adaptar 

bem à região do Areado onde a pecuária extensiva, com o uso de pastagens 

cultivadas, é dominante, implica na substituição da pastagem cultivada por uma 

associação de pasto com espécies arbóreas de diversos outros grupos funcionais 

(espécies frutíferas, melíferas, forrageiras e madeireiras) (Figuras 25 e 26, 

representando o arranjo florestal e o diagrama sistêmico, respectivamente). Assim 

como na proposta do SAF, as espécies arbóreas consideradas para o SASP são 
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representantes da vegetação nativa típica da Savana Arborizada de SGO e 

representam vários grupos funcionais: frutíferas, melíferas, forrageiras, medicinais e 

madeireiras. Esta proposta é uma simplificação realizada pela autora, a título de 

exemplificação de como associar diferentes grupos funcionais em um 

agroecossistema, com base em uma experiência prática de SASP no município de 

Juruena no estado do Mato Grosso (NUNES e  VIVAN, 2011). O mosaico proposto 

para o SASP (figura 27) corresponde a um modelo de cultivo similar ao sistema 

Silvipastoril intensivo (SSP-i) proposto e experimentado por Nunes e Vivan (2011), 

contemplando o consórcio de Brachiaria com seis espécies arbóreas nativas perenes 

(para usos diversificados) e criação de animais, tabela 7, onde, 28% das árvores 

possuem função madeirável e 72% são essencialmente forrageiras, como disposto a 

seguir: (1) animais: gado de corte; (2) espécies arbóreas frutíferas: jatobá-do-campo; 

(3) espécies arbóreas melíferas: caroba, peroba-do-campo; (4) espécies madeiráveis: 

caroba, jatobá-do-campo, ipê, peroba-do-campo; (5) espécies de uso medicinal: ipê 

amarelo, jatobá-do-campo, aroeira; (6) espécies de uso ornamental: ipê, peroba-do-

campo, gliricídia; (7) espécie forrageira: gliricídia. 

Tabela 7: Possíveis espécies arbóreas para o sistema agrossilvipastoril proposto. 

Nome 
comum 

Nome 
científico 

Usos ou Grupos 
Funcionais 

Crescimento Altura (m) Copa 
(m) 

Gliricídia Gliricidia sepium Forrageira/Ornamental Rápido 
(< 5 anos) 

12 a 15 ? 

Caroba Jacaranda sp Melífera/Medicinal Rápido 
(~5 anos) 

8 a 12 5 a 7 

Ipê Tabebuia sp Madeirável/Medicinal/ 
Ornamental 

Lento 
(> 10 anos) 

10 a 12 4 a 5 

Jatobá-do-
campo 

Hymenaea 
stigonocarpa 

Alimentício/Madeirável/ 
Medicinal 

Lento 
(> 10 anos) 

6 a 9 4 a 7 

Aroeira Lithraea 
Molleoides 

Medicinal Lento 
(> 10 anos) 

6 a 10 5 a 7 

Peroba-do-
campo 

Aspidosperma 
dasicarpum 

Melífera/Madeirável/ 
Ornamental 

Lento 
(> 10 anos) 

4 a 7 5 a 7 

 

Figura 25. Arranjo de um sistema agrossilvipastoril. 

Extraído de Nunes e Vivan (2011).  
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Figura 26. Diagrama sistêmico do sistema agrossilvipastoril proposto para a região de pastagens. 
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Figura 27. Mosaico para o sistema agrossilvipastoril proposto para a região de pastagens. 
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Para o caso do SAF em 80% da área de agricultura, considerou-se que a 

mata nativa estaria restabelecida para o mínimo exigido pelo Código Florestal, isto é, 

20%, em contrapartida aos 5% de vegetação nativa remanescente da década atual 

(referente ao ano 2014, que será apresentado no item 5.1). Na região de pastagens, 

existe uma situação adversa no sistema modelo e na última análise de ocupação da 

região com 80% de território ocupado por SASPs e 20% com mata nativa, pois, 

atualmente, esta região preserva 39% de sua mata nativa e o SASP modelo foi 

elaborado para uma situação hipotética de sistema “padrão” para esta região sem a 

presença da mata nativa (deve ser, portanto, considerado apenas como um “pacote” 

unitário) e o caso de 20% de mata nativa implicaria na redução da área previamente 

existente. Este caso é uma situação indesejada, pois o desmatamento adicional de 

qualquer localidade de Cerrado é totalmente não recomendado, embora o Código 

Florestal Brasileiro contemple que a área de vegetação nativa e de preservação de 

estabelecimentos rurais no Cerrado deve ser de 20%. 

Os fluxos contabilizados na análise emergética dos sistemas 

agroecológicos analisados em suas diferentes escalas de ocupação de área (de 10 a 

80%) são os mesmos apresentados na tabela 5 alocados para cada caso de acordo 

com sua existência ou não no sistema. Para os usos da terra com sistemas de base 

agroecológica ocupando de 10% a 70% do território, ainda existe participação da 

agricultura e pecuária convencionais nos percentuais correspondentes ao restante do 

território. Assim, as externalidades negativas associadas aos sistemas convencionais 

permanecem interferindo nos fluxos emergéticos, embora este efeito seja decrescente 

com o aumento da área, até a situação em que os sistemas de base agroecológica 

ocupam 80% do território e os restantes 20% correspondem à mata nativa.  

As tabelas emergéticas para a expansão agroecológica apresentando os 

valores dos fluxos de entrada que foram calculados encontram-se no Apêndice 9.4.  

Os diversos fatores utilizados para cada momento da expansão 

agroecológica, as estimativas e sua variação em cada caso encontram-se no 

memorial de cálculos do Apêndice 9.5, assim como os cálculos detalhados, valores 

dos fluxos e fontes de dados utilizados para a obtenção dos fluxos de energia e 

materiais. Assim como foi realizada na análise da expansão da agropecuária para as 

últimas décadas, a análise emergética da expansão agroecológica foi complementada 

com um estudo sobre as mudanças nos estoques internos dos agroecossistemas para 

cada percentual de ocupação. Também foram contabilizados os valores dos fluxos de 
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carbono e água para diversos cenários de uso da terra até o estabelecimento de 

sistemas agroecológicos na totalidade do município de São Gabriel do Oeste, por 

ponderação de área para cada cenário (ver Apêndice 9.5), sobre dados referentes à 

pesquisa realizada sobre os fluxos hidrológicos e de carbono na Bacia do 

Taquarizinho (WATANABE e  ORTEGA, 2014).  

4.5.3 Capacidade de suporte do sistema 

Para subsidiar a avaliação de sustentabilidade emergética e os cenários 

propostos foi calculada a área de suporte do sistema, isto é, a quantidade de áreas 

naturais e reservas florestais necessárias no sistema. O cálculo foi realizado conforme 

metodologia que fornece uma medida quantitativa da área de floresta que 

corresponde à emergia não renovável utilizada pelo sistema, baseada na conversão 

da emergia não renovável utilizada pelo sistema (AGOSTINHO e  PEREIRA, 2013). 

Abaixo segue a equação (1), que foi utilizada neste trabalho.  

A = F/(NPPb*Eb*Trb)    (Eq. 1) 
Onde:  

F é o fluxo emergético da economia,  

NPP (Net Primary Production) para o Cerrado brasileiro é 3.700 kgC.ha-1.ano-1 (MEIRELLES 

e  HENRIQUES, 1992),  

Eb é a energia da biomassa, estimada em 2,05E+07 J.kg-1, e  

Trb é a transformidade de uma savana típica, 1,76E+04 seJ.J-1 (PRADO-JATAR e  BROWN, 

1997).  

4.6 Perda de solo  

Tanto para a expansão agropecuária como para a proposta de sistemas 

agroecológicos, calculou-se a perda de solo por meio da Equação Universal de Perda 

de Solo, (Universal Soil Loss Equation – USLE) (WISCHMEIER e  SMITH, 1978), de 

acordo com a equação 2. Os valores utilizados encontram-se nos Apêndices 9.3 e 9.5. 

A = R*K*L*S*C*P    (Eq. 2) 

Onde: 

A é a perda anual de solo em t.ha-1.ano-1, 

R é o fator de erosividade da precipitação em MJ.mm.ha-1.h -1.ano-1, 

K é o fator de erodibilidade do solo em t.h.MJ-1.mm-1, 

L é o fator de comprimento da rampa (adimensional), 

S é o fator declividade da rampa (adimensional), 

C é o fator de cobertura e manejo da cultura (adimensional), 

P é o fator prática de manejo (adimensional). 
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4.7 Avaliação do posicionamento estratégico da agropecuária em São Gabriel 

do Oeste 

O posicionamento estratégico e competitividade das atividades 

agropecuárias estabelecidas em SGO foram analisados com base na rentabilidade 

dos produtos obtida com a equação (3). 

%Rentabilidade = [(Vendas - Custos)/(Custos)]*100 (Eq. 3) 

O valor das vendas dos produtos para todos os casos da expansão 

agropecuária e da expansão agroecológica proposta, foi obtido com os preços de 

mercado vigentes e seus respectivos volumes de produção. Os custos operacionais 

foram levantados junto à Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), para soja, 

milho, suínos; Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA), para 

carne bovina; e para café, frutas e madeira dados de literatura foram consultados. As 

vendas e os custos podem ser verificados nos Apêndices 9.3 e 9.5.    

Uma análise qualitativa da estratégia do agronegócio e do posicionamento 

competitivo foi desenvolvida sobre o Modelo do Diamante de Porter que permite 

analisar o posicionamento competitivo de uma rede de negócios no cenário 

globalizado com base nos elementos apresentados na figura 28 (PORTER, 1990).  O 

objetivo desta análise foi interpretar os elementos de competitividade à luz dos 

indicadores emergéticos integrando os fatores de mercado, os fatores econômicos e 

os governamentais com fatores ecológicos, usualmente desconsiderados nas 

avaliações de competitividade.  

As forças internas e externas atuantes determinam o posicionamento dos 

subsistemas e definem sua capacidade de se sobrepor ou de ser eliminado pelos 

outros. Um sistema pode destruir o outro, um exemplo seria o desmatamento, 

desgaste dos recursos naturais e do capital natural, em prol do desenvolvimento de 

atividades agropecuárias em grandes extensões de terra sem o uso de manejo 

conservacionista de solo que destrói o modelo ecológico original; outro seria a 

acumulação de terras por poucos e o consequente êxodo rural que gera pressões 

sociais e desequilíbrios na distribuição da riqueza. Dentre as forças internas, os 

conhecimentos agroecológicos podem melhorar a sustentabilidade no longo prazo 

com base no uso de recursos internos e no fortalecimento das redes locais. Dentre as 

forças externas, o nível de apoio do Governo associado à cultura tradicional das 

pessoas em relação ao uso da terra e dos recursos naturais em cada diferente 

sistema, modifica a resiliência do sistema. O maior apoio externo e a maior resiliência 
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da cultura ecológica local são as principais forças que definem a sobrevivência das 

distintas opções tecnológicas. 

 

Figura 28. Modelo do diamante de Porter. 

Adaptado de Porter (1990).    

 

5 Resultados e Discussão 

5.1 Caracterização de São Gabriel do Oeste 

A expansão da agropecuária em SGO nas últimas quatro décadas suprimiu 

uma grande parte da vegetação nativa conforme os mapas de mudanças de uso da 

terra (Figura 29) para os anos de 1984, 1994, 2004 e 2014. Na década de 1980, já 

havia ocorrido extenso desmatamento para a cafeicultura, logo a extensão desmatada 

para as monoculturas de soja e milho, nas décadas posteriores, não é tão observada 

(não existem imagens de satélite disponíveis para a classificação de uso da terra dos 

anos 1970 ou das décadas anteriores).  

Entretanto, no Areado, pode-se observar a redução das áreas de mata 

nativa e o aumento das pastagens cultivadas. Na análise de uso da terra mais recente 

(2014), a vegetação remanescente corresponde a 28% do território municipal e 

significa que 72% do território foi desmatado para a introdução de atividades 

antrópicas conforme a evolução apresentada na figura 30.  

Com relação à área dedicada à agricultura, houve aumento da extensão 

relativa a este uso da terra (principalmente culturas de soja e milho) de 25% a 33%. 

As pastagens aumentaram de 17% para 39% e as áreas de mata nativa foram 

reduzidas de 57% para 28%. 
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Figura 29. Mudanças de uso da terra em São Gabriel do Oeste. 
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Figura 30. Evolução das mudanças de uso da terra em São Gabriel do Oeste. 

 

O estudo prévio sobre as mudanças de uso da terra em SGO (BULLER et 

al., 2015a) indicou que, entre 1999 e 2011, houve grande desenvolvimento econômico 

do município, cujo Produto Interno Bruto (PIB) se elevou em 129% neste período; o 

PIB de SGO é 48% maior que a média do país. Este estudo evidenciou que o 

crescimento econômico decorre das monoculturas, da suinocultura intensiva e da 

pecuária extensiva que substituíram a mata nativa e ocasionaram alterações 

ecológicas nos fluxos hidrológicos e de carbono que estão diretamente relacionados 

com as mudanças climáticas, além da perda de solo que é um recurso muito pouco 

renovável em sistemas antropizados.  

A agricultura apresenta uma incidência maior (55% do total da agricultura) 

em áreas de baixa vulnerabilidade ambiental e 38% em áreas de alta a extremamente 

alta vulnerabilidade ambiental; enquanto as pastagens são encontradas, 

exclusivamente, em áreas de alta a extremamente alta vulnerabilidade ambiental 

(BULLER et al., 2015a). 

A situação observada em SGO é representativa do que ocorre em todo o 

Cerrado Brasileiro em maior ou menor escala e dependendo da vocação dos 

diferentes municípios (vocação agrícola ou pecuária) e do tipo de solo (latossolos 

favoráveis à lavoura ou solos litólicos mais favoráveis à pecuária). A forte pressão 

ambiental da agropecuária requer soluções que promovam a mitigação das 

externalidades negativas decorrentes da atividade humana. A UD SGO foi 
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estabelecida com a finalidade de desenvolver e fomentar a transição agroecológica 

por meio da redução e substituição de fertilizantes sintéticos por biofertilizantes.  

A análise do ranking de notas e dos pesos dos atributos de sustentabilidade 

avaliados por Conjoint Analysis (CA) mostrou a percepção e sensibilidade dos 

produtores agropecuários da região da agricultura em SGO (os pecuaristas não foram 

entrevistados). Após a compilação dos dados estatísticos, novas entrevistas com 

representantes de cada estrato da amostra da população que respondeu aos 

questionários iniciais foram realizadas para a validação e depuração dos resultados 

obtidos.  

De modo geral, percebeu-se sensibilidade e preocupação mais voltada a 

aspectos econômicos em detrimento dos aspectos sociais e ambientais. Sobre os 

atributos ecológicos, as percepções são variadas e não existe uma uniformidade 

sobre quais aspectos são mais preocupantes. O ranking das notas que os 

entrevistados estabeleceram para cada atributo de sustentabilidade e os pesos destes 

obtidos pela CA estão apresentados na tabela 8.  

A CA mostrou que os produtores apresentam grande sensibilidade a 

atributos econômicos relacionados à renda trimestral e ao cumprimento de 

regulamentações governamentais (que incorrem em custos aos produtores). Por meio 

da análise fatorial, foram observados dois principais fatores, aqui chamados doravante 

de “perfis” entre os produtores.  

O primeiro perfil apresenta aspectos econômicos estáveis com boa 

perspectiva de lucro no longo prazo, com renda trimestral estável e/ou previsível, com 

moderada dependência de empréstimos e possui facilidade de cumprimento das 

regulamentações governamentais. O segundo perfil apresenta baixa sustentabilidade 

econômica por falta de suficiência de fluxo de caixa, dependência de empréstimos e, 

eventualmente, de subsídios governamentais.  

Embora, existem diferenças de perfil, cruzando as informações do ranking 

de notas com os pesos dos atributos obtidos pela CA, nota-se que os dois principais 

atributos econômicos que, aparentemente, o conjunto todo percebe como mais 

relevantes são a renda trimestral (atributo 2 da tabela 8, em 3° lugar no ranking e com 

peso 0,518) e o cumprimento de regulamentações governamentais (atributo 6 da 
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tabela 8, em 2° lugar no ranking e com peso, também, 0,518). Embora o atributo 5 

tenha o maior peso na CA, no ranking, ocupa a menor importância. 

Em relação aos atributos sociais internos, também foi possível observar 

dois perfis. Um deles com percepção de baixo estresse físico e mental no trabalho, 

que não visualiza riscos à saúde associados às atividades e que considera que haverá 

permanência da família na terra no futuro. O outro perfil, composto em geral pelos 

suinocultores de médio porte (não são os assentados), evidenciou (com mais 

incidência entre os atributos) a percepção de riscos à saúde associados ao trabalho. 

No ranking de notas e nos pesos dos atributos da CA, o aspecto mais relevante refere-

se à permanência da próxima geração na terra. 

Tabela 8. Ranking das notas e pesos obtidos por Conjoint Analysis para atributos de sustentabilidade.  

 Atributos econômicos Ranking Peso relativo do atributo 

1 Perspectiva de lucro no longo prazo 1 0,448 

2 Renda trimestral 3 0,518 

3 Dependência de empréstimos 4 0,435 

4 Suficiência do fluxo de caixa 5 0,448 

5 Dependência de subsídios governamentais 6 0,593 

6 Cumprimento de regulamentações governamentais 2 0,518 

 Atributos sociais internos   

7 Estresse físico no trabalho 2 0,483 

8 Estresse mental no trabalho 3 0,599 

9 Riscos à saúde no trabalho 4 0,483 

10 Permanência da próxima geração na terra 1 0,599 

 Atributos sociais externos   

11 Segurança dos produtos ao consumidor 1 0,304 

12 Qualidade nutricional e sensorial 1 0,424 

13 Impacto na economia local 5 0,549 

14 Riscos à saúde do consumidor 5 0,617 

15 Bem estar animal 3 0,549 

16 Atratividade visual da propriedade, odor e barulho 4 0,545 

17 Compartilhamento de informações 2 0,512 

18 Ecoturismo ou atividades recreacionais para o público 6 0,516 

 Atributos ecológicos   

19 Qualidade do solo 5 0,686 

20 Qualidade da água superficial 4 0,686 

21 Qualidade da água subterrânea 1 0,577 

22 Diversidade de espécies 7 0,606 

23 Eficiência no uso de recursos 3 0,579 

24 Disposição de resíduos sólidos 6 0,612 

25 Qualidade do ar 2 0,631 

26 Emissões de GEE 8 0,682 
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 Para os atributos sociais externos, a análise fatorial revelou três perfis. 

O primeiro perfil é alheio às questões da economia local e à saúde do consumidor, 

considera os produtos seguros e com alta qualidade nutricional e sensorial, que existe 

bem-estar animal, que a propriedade apresenta qualidades visuais atrativas e que 

existe cooperação entre os produtores na troca de informações. O segundo perfil é 

muito parecido com o primeiro, porém não demonstra a percepção de elevado bem-

estar animal e é voltado ao simples cumprimento da legislação animal em vigor. Pela 

maior homogeneidade entre os perfis, as notas elencadas e os pesos dos atributos 

não mostram convergência, mas pela CA foram evidenciados como mais relevantes 

os atributos: impactos na economia local e riscos à saúde do consumidor e bem-estar 

animal, enquanto as notas elencadas dão maior visibilidade à segurança dos produtos 

e qualidade nutricional e sensorial dos produtos.  

Por fim, em relação aos atributos ecológicos, não foi possível delinear perfis 

por análise fatorial em virtude da falta de homogeneidade nas respostas. Os pesos 

dos atributos na CA estão muito bem distribuídos sem nenhum preponderante. Com 

relação às notas, os entrevistados percebem que a qualidade dos recursos naturais 

(água, solo e ar) é o aspecto mais relevante. Esta resposta da pesquisa de percepção 

parece sugerir que há consciência das questões ambientais, mas o desenho atual de 

mercado inibe ações mais sustentáveis.  

Uma análise mais detalhada das incidências de respostas por estrato da 

população amostrada (Apêndice 9.1), por porte dos produtores e considerando sua 

principal atividade e origem (assentado ou não-assentado, suinocultor ou não, qual 

assentamento) mostrou que,  de modo geral, os entrevistados do Assentamento Itaqui 

e os não suinocultores, percebem uma redução da qualidade dos aspectos ambientais 

e da diversidade de espécies, os avicultores não apresentam a percepção de riscos 

ambientais e os suinocultores de porte médio (assentados ou não) percebem os 

impactos no solo e na água. Estes últimos revelaram nas entrevistas adicionais que 

percebem problemas com a disposição dos resíduos e que verificam a redução da 

diversidade de espécies em seu entorno.  

Não foi possível verificar se os problemas com a disposição de resíduos 

ocorreram antes ou depois da adoção de biodigestores para o tratamento de dejetos. 

Portanto, não foi possível avaliar se os problemas são relacionados à disposição in 

natura dos dejetos ou decorrentes do uso dos biofertilizantes e da fertirrigação. 

Contudo, sabe-se que poucos suinocultores fazem a fertirrigação, portanto, o 
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problema reside em boa medida na falta de sistemas adequados de fertirrigação, 

muitas vezes em função dos custos e da mão-de-obra associados.  

Nas entrevistas com produtores do Assentamento Patativa, cuja vocação é 

agroecológica, ficou evidente que existe uma elevada consciência de que o meio-

ambiente está sendo penalizado pelo uso da terra com monoculturas e suinoculturas. 

Nenhum dos entrevistados do Patativa demonstrou interesse em trocar seu policultivo 

e agricultura de subsistência por soja, milho ou suinocultura.  

 Ainda tratando da análise mais detalhada das incidências de respostas 

por estrato da população amostrada (Apêndice 9.1), atividade e localização no 

município, os assentados não suinocultores, de modo geral, mostram alta 

dependência de empréstimos e subsídios governamentais, e não possuem 

estabilidade de renda trimestral. Já os suinocultores assentados não dependem de 

subsídios, pois a maioria ainda não possui o título da terra e não consegue obter 

financiamentos (como, por exemplo, através do PRONAF, juros de 6%aa, e o 

programa Mais Alimento, com juros de 2%aa) para a expansão de suas atividades.  

Dentre os grandes suinocultores, a maioria se diz dependente de 

financiamentos e empréstimos e com insuficiência de fluxo de caixa para operar o ano 

todo; porém, estes atores são beneficiados por linhas de financiamento a juros baixos 

(menores que 6%aa) e preferem utilizá-las a utilizar seu capital próprio.  

Do ponto de vista dos aspectos sociais, os não suinocultores apresentaram 

maior tendência de fixação da próxima geração na terra. Dentre os suinocultores, os 

de grande porte percebem que é possível identificar riscos à saúde, tanto para o 

trabalhador como para o consumidor, associados à suinocultura quando a gestão e 

manejo de químicos e dejetos não é realizada adequadamente, enquanto os 

pequenos e os assentados não possuem esta percepção. De modo geral, os 

assentados não percebem o impacto de suas atividades na economia local e a 

importância do bem-estar animal.  

5.2 Diagnóstico emergético da ocupação agropecuária  

Os fluxos agregados e os indicadores emergéticos resultantes das 

avaliações da expansão agropecuária nos sistemas descritos no item 4.5.1 constam 

nas tabelas 9, 10 e 11 para a região de agricultura, de pastagens e para a totalidade 

do município de São Gabriel do Oeste, respectivamente.  

Os fluxos emergéticos agregados estão apresentados em forma gráfica na 

figura 31 para visualização das diferenças entre a região de agricultura e a região de 
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pastagens. Na região de agricultura a demanda por recursos não renováveis é 

elevada e reflete diretamente na emergia total deste sistema.  

 

Figura 31. Fluxos emergéticos agregados. 
(a) região de agricultura, (b) região de pastagens. 

 

O recurso não renovável contabilizado na avaliação emergética 

usualmente é a perda de solo. Esta, exerceu forte pressão na região de agricultura no 

início da ocupação agropecuária, tanto em virtude da erosão eólica (ASSIS et al., 

2003) como pela adoção tardia de práticas conservacionistas de solo (que previnem 

a erosão hídrica) e foram adotadas apenas nas décadas mais recentes.  

A degradação do solo refere-se a um amplo conjunto de deteriorações de 

suas propriedades químicas, físicas, morfológicas e biológicas que ocorrem por vários 

fatores, a saber: pela perda de volume e estrutura por erosão e compactação; pela 

perda de fertilidade por erosão e manejo inadequado; e pelas alterações químicas e 

biológicas causadas por adubos químicos e pesticidas (MACEDO et al., 1998).  



95 

 

Tabela 9. Fluxos e indicadores emergéticos da análise temporal da ocupação agropecuária na região de agricultura em São Gabriel do Oeste. 

 

Fluxos agregados (seJ.ano-1) Cerrado 
nativo 

Décadas 50 e 
60 

Década 70 Década 80 Década 90 Década 
2000 

Década 
2010 

Recursos Naturais Renováveis - R  3,31E+20 3,31E+20 5,38E+20 4,69E+20 3,31E+20 3,31E+20 3,31E+20 

Recursos Naturais Não renováveis - N  0,00E+00 0,00E+00 1,97E+20 3,35E+20 4,97E+20 3,31E+20 1,12E+20 

Total de Recursos Naturais - I                 (I = R + N) 3,31E+20 3,31E+20 7,35E+20 8,04E+20 8,27E+20 6,61E+20 4,43E+20 

Materiais da economia - M  0,00E+00 0,00E+00 1,60E+20 2,21E+20 3,04E+20 3,61E+20 4,79E+20 

MR  0,00E+00 0,00E+00 2,78E+18 1,56E+19 4,34E+19 4,72E+19 8,26E+18 

MN  5,14E+18 1,03E+19 1,57E+20 2,05E+20 2,60E+20 3,14E+20 4,71E+20 

Serviços da economia - S  0,00E+00 0,00E+00 1,92E+20 2,31E+20 1,45E+19 1,47E+19 1,47E+19 

SR  0,00E+00 0,00E+00 1,15E+20 1,39E+20 8,72E+18 8,82E+18 8,82E+18 

SN  3,21E+17 6,42E+17 7,68E+19 9,25E+19 5,81E+18 5,88E+18 5,88E+18 

Serviços Adicionais - SA  0,00E+00 0,00E+00 4,40E+20 5,49E+20 6,77E+20 7,80E+20 6,49E+20 

Feedback da Economia - F                      F = M + S + SA 5,46E+18 1,09E+19 7,92E+20 1,00E+21 9,95E+20 1,16E+21 1,14E+21 

Emergia incorporada - U U = I + F 3,36E+20 3,41E+20 1,53E+21 1,80E+21 1,82E+21 1,82E+21 1,59E+21 

 
Indicadores Emergéticos 

        

% Renovabilidade (R+MR+SR) / U 98,37% 96,80% 42,96% 34,54% 20,99% 21,27% 21,93% 

EYR, Taxa de emergia líquida U / (MN+SN+SA), adimensional 61,51 31,26 2,26 2,13 1,93 1,65 1,41 

EIR, - Taxa de investimento  (SA+MN+SN) /  
(R+MR+SR+N), adimensional 

0,02 0,03 0,79 0,88 1,07 1,53 2,45 

ELR - Taxa de carga ambiental (N+MN+SN+SA) /  
(R+MR+SR), adimensional 

0,02 0,03 1,33 1,90 3,76 3,70 3,56 

EER - Taxa de intercâmbio emergético U / EM$Vendas, seJ.EM$-1   2,98 4,53 6,74 5,81 3,13 

Transformidade do sistema U / Energia dos produtos,  
seJ.J-1 

1,31E+05 1,33E+05 5,10E+05 4,70E+05 2,52E+05 1,88E+05 1,10E+05 

Densidade emergética U / área, 
seJ.ha-1.ano-1 

2,61E+15 2,66E+15 1,19E+16 1,40E+16 1,42E+16 1,41E+16 1,23E+16 

Área de absorção de impacto ha mata.ha lavoura-1 -  - 1,03 1,36 0,92 1,10 1,46 
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Tabela 10. Fluxos e indicadores emergéticos da análise temporal da ocupação agropecuária na região de pastagens em São Gabriel do Oeste. 

 

Fluxos agregados (seJ.ano-1) Cerrado 
nativo 

Décadas 50 e 
60 

Década 70 Década 80 Década 90 Década 
2000 

Década 
2010 

Recursos Naturais Renováveis - R  6,64E+20 6,64E+20 6,64E+20 6,64E+20 6,64E+20 6,64E+20 6,64E+20 

Recursos Naturais Não renováveis - N  0,00E+00 0,00E+00 9,92E+18 3,87E+19 1,95E+20 2,98E+20 3,08E+20 

Total de Recursos Naturais - I                 (I = R + N) 6,64E+20 6,64E+20 6,74E+20 7,03E+20 8,59E+20 9,62E+20 9,71E+20 

Materiais da economia - M  0,00E+00 2,05E+19 1,10E+20 1,84E+20 3,67E+20 4,76E+20 4,90E+20 

MR  0,00E+00 1,02E+19 2,83E+19 3,03E+19 3,48E+19 5,22E+19 5,63E+19 

MN  1,03E+19 1,03E+19 8,20E+19 1,54E+20 3,32E+20 4,23E+20 4,34E+20 

Serviços da economia - S  0,00E+00 1,60E+18 6,04E+18 8,71E+18 1,50E+19 2,00E+19 2,09E+19 

SR  0,00E+00 9,63E+17 3,62E+18 5,23E+18 8,97E+18 1,20E+19 1,25E+19 

SN  6,42E+17 6,42E+17 2,41E+18 3,49E+18 5,98E+18 8,02E+18 8,36E+18 

Serviços Adicionais - SA  0,00E+00 4,28E+19 2,24E+20 3,72E+20 7,34E+20 1,03E+21 1,06E+21 

Feedback da Economia - F                      F = M + S + SA 1,09E+19 6,49E+19 3,40E+20 5,65E+20 1,12E+21 1,52E+21 1,57E+21 

Emergia incorporada - U U = I + F 6,75E+20 7,29E+20 1,01E+21 1,27E+21 1,97E+21 2,48E+21 2,54E+21 

 
Indicadores Emergéticos 

        

% Renovabilidade (R+MR+SR) / U 98,38% 92,62% 68,61% 55,16% 35,84% 29,32% 28,84% 

EYR, Taxa de emergia líquida U / (MN+SN+SA), adimensional 61,76 13,56 3,29 2,39 1,84 1,70 1,69 

EIR, - Taxa de investimento  (SA+MN+SN) /  
(R+MR+SR+N), adimensional 

0,02 0,08 0,44 0,72 1,19 1,42 1,44 

ELR - Taxa de carga ambiental (N+MN+SN+SA) /  
(R+MR+SR), adimensional 

0,02 0,08 0,46 0,81 1,79 2,41 2,47 

EER - Taxa de intercâmbio emergético U / EM$Vendas, seJ.EM$-1  3,94 2,11 2,41 4,32 4,06 3,42 

Transformidade do sistema U / Energia dos produtos,  
seJ.J-1 

6,69E+05 5,85E+05 6,25E+05 7,62E+05 1,14E+06 1,17E+06 1,15E+06 

Densidade emergética U / área, 
seJ.ha-1.ano-1 

2,61E+15 2,82E+15 3,93E+15 4,91E+15 7,65E+15 9,62E+15 9,84E+15 

Área de absorção de impacto ha mata.ha pastagem-1 -  - 0,00 0,00 0,07 0,53 0,58 
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Tabela 11. Fluxos e indicadores emergéticos da análise temporal da ocupação agropecuária em São Gabriel do Oeste. 

 

Fluxos agregados (seJ.ano-1) Cerrado 
nativo 

Décadas 50 e 
60 

Década 70 Década 80 Década 90 Década 
2000 

Década 
2010 

Recursos Naturais Renováveis - R  9,94E+20 9,94E+20 1,20E+21 1,13E+21 9,94E+20 9,94E+20 9,94E+20 

Recursos Naturais Não renováveis - N  0,00E+00 0,00E+00 2,07E+20 3,74E+20 6,92E+20 6,29E+20 4,20E+20 

Total de Recursos Naturais - I                 (I = R + N) 9,94E+20 9,94E+20 1,41E+21 1,51E+21 1,69E+21 1,62E+21 1,41E+21 

Materiais da economia - M  0,00E+00 2,05E+19 2,70E+20 4,05E+20 6,70E+20 8,37E+20 9,69E+20 

MR  0,00E+00 1,02E+19 3,11E+19 4,59E+19 7,82E+19 9,94E+19 6,46E+19 

MN  1,54E+19 2,06E+19 2,39E+20 3,59E+20 5,92E+20 7,37E+20 9,04E+20 

Serviços da economia - S  0,00E+00 1,60E+18 1,98E+20 2,40E+20 2,95E+19 3,47E+19 3,56E+19 

SR  0,00E+00 9,63E+17 1,19E+20 1,44E+20 1,77E+19 2,08E+19 2,14E+19 

SN  9,63E+17 1,28E+18 7,92E+19 9,60E+19 1,18E+19 1,39E+19 1,42E+19 

Serviços Adicionais - SA  0,00E+00 4,28E+19 6,64E+20 9,21E+20 1,41E+21 1,81E+21 1,71E+21 

Feedback da Economia - F                      F = M + S + SA 1,64E+19 7,58E+19 1,13E+21 1,57E+21 2,11E+21 2,68E+21 2,71E+21 

Emergia incorporada - U U = I + F 1,01E+21 1,07E+21 2,54E+21 3,07E+21 3,80E+21 4,30E+21 4,13E+21 

 
Indicadores Emergéticos 

        

% Renovabilidade (R+MR+SR) / U 98,38% 93,96% 53,20% 43,05% 28,71% 25,92% 26,19% 

EYR, Taxa de emergia líquida U / (MN+SN+SA), adimensional 61,68 16,55 2,59 2,23 1,88 1,68 1,57 

EIR, - Taxa de investimento  (SA+MN+SN) /  
(R+MR+SR+N), adimensional 

0,02 0,06 0,63 0,81 1,13 1,47 1,75 

ELR - Taxa de carga ambiental (N+MN+SN+SA) /  
(R+MR+SR), adimensional 

0,02 0,06 0,88 1,32 2,48 2,86 2,82 

EER - Taxa de intercâmbio emergético U / EM$Vendas, seJ.EM$-1  5,79 2,56 3,32 5,22 4,65 3,30 

Transformidade do sistema U / Energia dos produtos,  
seJ.J-1 

2,83E+05 2,81E+05 5,50E+05 5,58E+05 4,24E+05 3,66E+05 2,48E+05 

Densidade emergética U / área, 
seJ.ha-1.ano-1 

2,61E+15 2,77E+15 6,57E+15 7,95E+15 9,82E+15 1,11E+16 1,07E+16 

Área de absorção de impacto ha mata.ha uso antrópico-1   0,00 0,12 0,49 0,78 0,96 
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A evolução das mudanças de uso da terra na região de agricultura mostra 

que, com o desmatamento massivo realizado nos anos 1970, ocorreu acentuada 

queda na renovabilidade (Figura 32a). Este indicador relaciona o uso de recursos 

renováveis e o uso total de emergia de um sistema, de modo que, a redução drástica 

demostra que o avanço das atividades antrópicas gerou uma inversão, na qual houve 

substituição de recursos renováveis por recursos não renováveis para a expansão da 

agricultura, de tal modo que a emergia total necessária aos sistemas é aumentada. 

Para a região de pastagens (Figura 32b) a queda na renovabilidade foi menos 

acentuada em virtude do uso de pastagens naturais, que foram gradualmente 

substituídas por pastagens cultivadas.  

 

Figura 32. Renovabilidade na expansão agropecuária.  

(a) região de agricultura, (b) região de pastagens, (c) município. 

 

A relação entre o uso de recursos não renováveis somado às 

externalidades negativas e o uso total de recursos renováveis, ELR, permite verificar 

a pressão ambiental sobre o ecossistema. Na figura 33, observa-se que a expansão 

das monoculturas exerceu grande pressão ambiental em virtude de sua elevada 

dependência de recursos não renováveis e da geração de externalidades negativas; 

enquanto na área de pastagens a pressão é menor, em virtude da menor dependência 

de insumos agropecuários para o cultivo das pastagens. 

A densidade emergética dos sistemas (Figura 34) é um indicador da 

quantidade de energia solar equivalente demandada para que as atividades 

antrópicas possam se desenvolver. As monoculturas apresentam maior densidade 

emergética em virtude da perda de solo, anteriormente discutida. Este indicador 

permite a verificação da grande quantidade de energia necessária para os 
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agroecossistemas típicos da agricultura empresarial, em relação à vegetação nativa e 

aos sistemas agroflorestais, que serão posteriormente analisados neste texto. A 

região de pastagens apresenta menor densidade emergética por unidade de área em 

virtude da maior extensão territorial ocupada por esta atividade (67% do território 

municipal) em comparação à região dedicada às monoculturas (33%); as pastagens 

ocupam 28% mais área que a região de agricultura. Note-se que a emergia 

incorporada (U) na região de pastagens é maior do que na região de agricultura 

(Figura 31).   

 

Figura 33. Carga ambiental na expansão agropecuária. 
(a) região de agricultura, (b) região de pastagens, (c) município. 

 

 

Figura 34. Densidade emergética na expansão agropecuária. 
(a) região de agricultura, (b) região de pastagens. 
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A transformidade dos sistemas (Figura 35) relaciona a emergia total 

incorporada com a energia dos produtos que o sistema entrega. A região ocupada 

pelas monoculturas possui menor transformidade do que a região de pastagens 

dedicadas à pecuária extensiva, pois a energia total produzida pelas lavouras é menor 

que a energia produzida pela pecuária. Isto ainda é observado após a década de 1990 

quando houve aumento da suinocultura na região de agricultura. A energia da 

produção de cada um dos produtos agropecuários, em J.ano-1, encontra-se no 

Apêndice 9.3. 

Nas décadas de 1970 e 1980, havia cafeicultura, dependente de irrigação, 

o que onera os fluxos de recursos naturais necessários, e cuja produtividade era baixa. 

A transformidade da região de agricultura reduziu a partir da década de 1990 em 

virtude dos aumentos de produtividade decorrentes da intensificação da agricultura 

(aumento da produtividade agrícola por unidade área).  

 

 

Figura 35. Transformidade dos sistemas na expansão agropecuária. 
(a) região de agricultura, (b) região de pastagens. 

 

O desmembramento da transformidade dos sistemas em suas frações 

correspondentes à contribuição dos recursos renováveis e dos recursos não 

renováveis no fluxo total de emergia (Figura 36), evidencia o peso dos recursos não 

renováveis nos sistemas e permite observar que sua participação na região de 

pastagens aumentou década após década. Este resultado é reflexo da baixa 
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produtividade da pecuária extensiva no Brasil, existe grande demanda por áreas de 

pastagens, o que ocasiona novos desmatamentos e, consequentemente, a 

substituição de pastagens naturais por pastagens cultivadas.  

 

 

Figura 36. Desmembramento da transformidade. 

(a) região de agricultura, (b) região de pastagens, (c) município. 

 

A análise do saldo emergético, EYR, (Figura 37) da expansão agropecuária 

mostra como é a distribuição do uso da emergia dos recursos naturais renováveis e 

dos não renováveis em relação ao uso de recursos da economia.  

O desmembramento dos componentes do EYR, apresentado na figura 38, 

em suas frações correspondentes à emergia dos recursos renováveis (R/F) e à 

emergia dos recursos não renováveis (N/F), permite verificar a drástica redução de 

uso dos recursos renováveis e o quanto os sistemas se tornaram mais dependentes 

de recursos não renováveis.  

 

 

Figura 37. Taxa de rendimento emergético na expansão agropecuária.  
(a) região de agricultura, (b) região de pastagens. 
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Figura 38. Componentes da taxa de rendimento emergético. 
(a) região de agricultura, (b) região de pastagens. 

 

Para complementar a análise do uso de recursos renováveis e não 

renováveis, a taxa de investimento emergético, EIR, demonstra a mobilização de 

todos os recursos não renováveis da economia necessários às atividades (Figura 39). 

Ao mesmo tempo que o EIR pode mostrar que existe um maior desenvolvimento local 

associado à movimentação da economia e ao quanto o sistema em estudo é capaz 

de competir com outro sistema similar, ele, também indica a dependência de recursos 

externos não renováveis em detrimento ao uso de recursos renováveis.  

Esta dependência indica que o sistema não é eficiente no uso recursos 

renováveis e assim, contribui negativamente para a renovabilidade dos processos. 

Estão refletidos neste indicador, o uso de fertilizantes sintéticos, sementes 

transgênicas e materiais não renováveis da economia, como aço e polímeros, para a 

construção dos sistemas de tratamento de dejetos e, também, as emissões de GEE. 

No caso da região de agricultura, cujo EIR é elevado, observa-se uma baixa 

dependência de recursos renováveis da natureza (R) em relação aos demais recursos 

(os fluxos estão evidenciados na figura 31.  

Embora a pecuária extensiva demande menos recursos da economia do 

que as monoculturas e utilize maior fluxo de recursos renováveis (R), existe uma 

grande influência das externalidades negativas, emissões de GEE, que são 
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contabilizadas como serviços adicionais (junto dos recursos não renováveis). De fato, 

a pecuária é responsável por grandes emissões de GEE, principalmente por causa 

das emissões entéricas de metano decorrentes do sistema digestivo do gado 

(consultar tabelas 9 e 10 para comparação dos fluxos de SA – serviços adicionais e 

apêndices 9.2 e 9.3 para o detalhamento das emissões de GEE de cada sistema).   

 

Figura 39. Taxa de investimento emergético na expansão agropecuária.  
(a) região de agricultura, (b) região de pastagens, (c) município. 

 

O indicador emergético referente à troca com o mercado, EER, mostra se 

a troca é justa, isto é, se a emergia incorporada ao sistema está adequadamente 

remunerada. Uma troca equilibrada apresenta valor 1. Para SGO, observa-se que o 

EER é elevado tanto para as monoculturas quanto para a pecuária (Figura 40). Isto 

significa que o valor das vendas deveria ser maior para a justa remuneração dos 

sistemas produtivos. O preço de venda dos produtos agropecuários de SGO deveria 

ser aproximadamente 3,5 vezes maior que o atualmente praticado.  

 

Figura 40. Taxa de intercâmbio emergético na expansão agropecuária.  
(a) região de agricultura, (b) região de pastagens. 

 

A análise das mudanças nos fluxos de carbono e hidrológicos de SGO, ao 

longo das décadas da expansão agropecuária, evidencia o quanto o desmatamento e 

a exploração do solo ocasionaram alterações significativas nos recursos hídricos e 
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nos estoques de carbono. As tabelas das mudanças de estoques nos fluxos 

analisados encontram-se no Apêndice 9.3. 

Além da redução da produção primária decorrente da substituição da 

vegetação nativa por monoculturas e pastagens cultivadas, observada na figura 41, 

com a redução da biomassa e, consequentemente, do carbono fixado a ela, houve 

redução do teor de matéria orgânica no solo. A redução de carbono no solo foi mais 

acentuada na região de monoculturas, embora, nas décadas mais recentes, existiu 

uma estabilização do carbono no solo e na última década até um ligeiro aumento em 

virtude da adoção do plantio direto (LAL, 2004; LAL, 2013; PIVA et al., 2012) que, 

atualmente, já é amplamente adotado na agricultura brasileira. 

 

 Figura 41. Mudanças nos estoques de carbono.   
(a) região de agricultura, (b) região de pastagens. 
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Com relação aos fluxos hidrológicos, observou-se que a região das 

monoculturas é, novamente, a que mais impactos provocou. A figura 42 apresenta os 

fluxos em vazão, em valor monetário equivalente e em emergia.  

A mudança da cobertura da terra, isto é, a substituição da vegetação nativa 

por monoculturas, ocasionou elevação da evaporação direta da superfície do solo e 

redução da transpiração da vegetação em virtude da ausência do efeito regulador da 

evaporação que a mata nativa confere ao sistema natural e da redução de biomassa 

florestal para a transpiração.  

Em virtude do adensamento do solo decorrente do uso intenso para 

monoculturas, que dependem de maquinário pesado, aração e nutrição química do 

solo, a percolação foi reduzida e o escoamento superficial aumentado. A recuperação 

da percolação e a redução do escoamento superficial nas últimas duas décadas são 

resultados da adoção do plantio direto que, além da recuperação da matéria orgânica, 

contribui para a melhora da estrutura física do solo (POWER, 2010). 

 

Figura 42. Mudanças nos fluxos hidrológicos na região de monoculturas.  
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Na região das pastagens, figura 43, também ocorreu o mesmo fenômeno 

associado ao desmatamento, porém em menor intensidade, em virtude da menor 

proporção do desmatamento ocorrido ao longo das décadas da expansão 

agropecuária. Ainda existe 39% de vegetação nativa remanescente nesta região, 

enquanto na região das monoculturas apenas 5% da mata nativa permanece. 

 

Figura 43. Mudanças nos fluxos hidrológicos na região de pastagens.  

 

Os processos erosivos representam um grande problema ambiental, sendo 

que a perda de solo representa uma perda financeira aos produtores agrícolas. 

Atualmente, um dos maiores impactos ambientais e socioeconômicos no Pantanal é 

a intensificação dos processos erosivos no planalto, que abriga as nascentes da BAP; 

em especial, o assoreamento do rio Taquari é muito preocupante (GALDINO e  

VIEIRA, 2006). O potencial natural de erosão de uma região depende de 

características do regime pluviométrico, tipo de solo, relevo e condições da cobertura 
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vegetal; solo em pousio descoberto e sem nenhuma prática conservacionista como 

terraceamento e plantio em nível elevam este potencial (GALDINO et al., 2006).  

A perda de solo, que é a perda de estoque de um recurso natural muito 

pouco renovável, impacta a grandeza dos indicadores emergéticos. Assim, a 

influência da perda de solo nos indicadores emergéticos para os sistemas 

agropecuários convencionais foi analisada para uma gradação de valores (Figura 44), 

partindo de aproximadamente 6 t.ha-1.ano-1, até o valor de 150 t.ha-1.ano-1, que 

representaria uma situação extrema com a formação de grandes voçorocas no 

município. O valor de 150 t.ha-1.ano-1 foi escolhido, pois esta seria uma perda de solo 

possível em uma região de alta vulnerabilidade à erosão, desde que houvesse grande 

declividade, presença de solos litólicos rasos e falta de manejo que poderia ocasionar 

intensos processos erosivos. Este nível de perda de solo não foi observado nos 

estudos de perda de solo em SGO (GALDINO et al., 2003a).  

 

Figura 44. Gradação de perda de solo versus indicadores emergéticos. 

 

O aumento do EYR e a redução do EIR decorrentes do aumento da perda 

de solo (Figura 44), estão diretamente relacionados ao uso destrutivo e predatório do 

solo, demonstrando a alta demanda por recursos naturais muito pouco renováveis, e 

a redução da eficiência no uso deste recurso, respectivamente. Enquanto, o EER 

mostra o quanto a economia rural está subsidiando a economia dos importadores de 

commodities (regionais, nacionais ou internacionais). O real valor das commodities 
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agropecuárias deveria ser de 4 a 16 vezes maior dependendo da extensão da perda 

de solo nas regiões produtivas para que houvesse uma troca justa e equilibrada entre 

o campo e os consumidores (ZHANG et al., 2013) 

Embora 32% do território de SGO tenha a presença de solos arenosos 

(BULLER et al., 2015a), a declividade do terreno parece sugerir que não ocorra 

elevada perda de solo. A altimetria e a declividade do terreno no município podem ser 

verificadas na figura 45. Menos de 6% do território apresenta declividade acima de 

20%, 22% do território apresenta declividade entre 8 e 20% e a maior extensão 

territorial, 72%, apresenta declividade menor que 8% (tabela 12).   

 

Figura 45. Altimetria e declividade em São Gabriel do Oeste. 
Preparada por Gustavo Bayma-Silva (Embrapa Monitoramento por Satélite) sobre dados SRTM. 

 

Tabela 12. Classes de declividade do terreno no município de São Gabriel do Oeste. 

Preparada por Gustavo Bayma-Silva, Embrapa Monitoramento por Satélite. 

 

Alguns estudos sobre perda de solo no Cerrado apresentaram os valores a 

seguir: (a) a média anual de perda de solo em Cerrado nativo é de 0,1 t.ha-1.ano-1, 

Classe de relevo Declividade (%) % 

Plano 0 – 3 24,34 

Suave Ondulado 3 – 8 47,22 

Ondulado 8 – 20 22,59 

Forte Ondulado 20 – 45 4,60 

Montanhoso 45 – 75 1,14 

Escarpado > 75 0,11 
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enquanto em solo exposto, na mesma área de estudo, é de 12,2 t.ha-1.ano-1, isto é, os 

solos descobertos aumentam a perda de solo em 122 vezes (este estudo adotou um 

fator C da USLE de 0,013) (OLIVEIRA et al., 2015 (no prelo))10; (b) a perda de solo no 

Cerrado nativo de São Paulo, especificamente na Bacia do Mogi-Guaçu é de 1 t.ha-

1.ano-1, para lavoura, dependendo da cultura, varia entre 8 e 25 t.ha-1.ano-1 (o valor 

mais elevado é para a cafeicultura) e em pastagens é de 9 t.ha-1.ano-1 (AGOSTINHO, 

2009); (c) a perda de solo média medida experimentalmente ao longo de dez anos em 

monocultura de soja (entre 1987 e 1997) em latossolo de Cerrado (Dourados, MS) 

preparado com duas gradagens niveladoras foi de 9 t.ha-1.ano-1 (HERNANI e  

FABRICIO, 1999).   

De modo geral, os valores de perda de solo são estimativas e, em virtude 

de diferentes características dos agroecossistemas, diferentes manejos e tecnologias 

agrícolas, existe uma gama de valores diferentes na literatura. Um complicador na 

determinação da perda de solo refere-se às questões metodológicas para a obtenção 

do fator topográfico (LS) da USLE. A intensidade da erosão hídrica é afetada tanto 

pela distância ao longo da qual se processa o escoamento superficial quanto pela 

declividade do terreno e a principal dificuldade na obtenção dos valores de perda de 

solo é a identificação das áreas de deposição de sedimentos (processo dominante na 

BAT, mais impactante que a erosão) e de sua relação com a declividade do terreno 

(GALDINO e  WEILL, 2012). A melhor maneira de estimar o LS é a partir de medidas 

de campo, que são de difícil obtenção e pouco disponíveis. Por meio de SIG, a 

obtenção do LS é facilitada, mas como este valor não é linear e sim tridimensional, 

vários algoritmos foram desenvolvidos nos últimos 20 anos (ZHANG et al., 2013).  

A figura 46 apresenta a perda de solo estimada para cada período da 

expansão agropecuária e reapresenta os indicadores emergéticos, para o município 

completo, associados às décadas de ocupação antrópica para facilitar a visualização 

dos impactos das atividades agropecuárias. A perda de solo decresceu nas últimas 

duas décadas em virtude da adoção de práticas conservacionistas de solo e da 

adoção do plantio direto. Na última análise sua estimativa foi de 5,5 t.ha-1.ano-1.  Para 

as estimativas de perda de solo para este trabalho, foram utilizados fatores LS 

diferentes para a região de agricultura e de pastagens, de acordo com a mais recente 

metodologia desenvolvida (GALDINO, 2015 (no prelo)). Também foram obtidos da 

                                                 
10 Entrevista com o autor do trabalho: http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/540205-alteracoes-do-
balanco-hidrico-no-cerrado-podem-afetar-importantes-setores-da-economia-brasileira-entrevista-
especial-com-paulo-tarso-sanches-oliveira 
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literatura científica, os fatores R (GALDINO et al., 2015) e K (GALDINO et al., 2003a). 

Os fatores C, relativos às práticas conservacionistas de manejo, foram obtidos de 

diversas fontes e estão explicitados no Apêndice 9.3. 

 

 

Figura 46. Perda de solo na ocupação agropecuária de São Gabriel do Oeste e evolução dos 
indicadores emergéticos. 
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5.2.1 Análise dos sistemas de integração lavoura-suinocultura-pastagens-

eucaliptos na região de agricultura  

O sistema ILPF com suinocultura em associação com biodigestores para a 

produção de biofertilizantes líquido e sólido a partir de dejetos, experimentado na UD 

SGO,  mostrou como as tecnologias para uma intensificação sustentável da 

agropecuária podem contribuir para a mitigação das emissões de GEE, para a 

melhoria da qualidade do solo e para  reciclagem de nutrientes, além de possibilitar 

aumentos de produtividade que reduzem a necessidade de área agrícola, 

consequentemente, reduzindo a pressão dos desmatamentos (BULLER et al., 2015b).  

O uso de sistemas de coleta e armazenamento de água da chuva (figura 

47) está sendo estimulado nas propriedades da região de agricultura, uma vez que a 

suinocultura demanda água para dessedentação dos animais e limpeza dos galpões 

(BERGIER e  ALMEIDA, 2010).  

A utilização da água da chuva reduz o uso de água do lençol freático 

configurando uma estratégia para a mitigação dos impactos das alterações 

observadas no item anterior sobre os fluxos hidrológicos, desde que seja mantido o 

fluxo de recarga do aquífero.   

 

Figura 47. Sistema de coleta e armazenamento de água de chuva.  

Localização: Fazenda Bambu, São Gabriel do Oeste 54°26’6,37’’ W, 19°27’44,68’’, da esquerda para 

a direita: a) coleta do telhado, b) sistema de captação por gravidade, c) lagoa de água de chuva, d) 

biodigestor. (Fotos da autora).  

 

O monitoramento da qualidade das águas teve seu início em 1992, com 

recursos do Programa Nacional do Meio Ambiente (PNMA), do Ministério de Meio 

Ambiente11. Respondendo a essa necessidade, o Instituto de Meio Ambiente de Mato 

Grosso do Sul (IMASUL) produz regularmente, desde 1994, o Relatório de Qualidade 

das Águas Superficiais do Estado de Mato Grosso do Sul. O Rio Coxim, cujas duas 

                                                 
11 Histórico do IMASUL: http://www.imasul.ms.gov.br/?page_id=30 
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nascentes em São Gabriel do Oeste encontram-se em áreas antropizadas do 

Chapadão, é alvo das análises periódicas pelo IMASUL desde o início. Um dos pontos 

rotineiros de amostragem é localizado na nascente do rio Coxim, situada nos fundos 

de um grande suinocultor, na Fazenda Monte Azul (ponto mais à esquerda na figura 

4, do item 4.1).  

Entre os anos de 1994 e 2004, o IMASUL indicou que este ponto 

apresentava a sua menor qualidade no mês de julho (período de estiagem), o que, 

segundo o relatório em questão (IMASUL, 2005), isto estaria associado ao uso da 

água para recepção de efluentes de suinoculturas situadas na área de drenagem 

desse ponto. Entretanto, o mesmo relatório aponta que a qualidade da água neste 

local melhorou desde o ano de 2000, evidenciando que os responsáveis pelas 

atividades econômicas situadas em sua área de drenagem estavam empenhados no 

controle ambiental, o que refletiu diretamente nas amostragens realizadas.  

Certamente, a legislação e monitoramento ambiental cumprem sua função, 

mas esta reversão da qualidade da água nesta localidade coincide com o início da 

adoção de biodigestores na suinocultura.  

Para o ano 2013, o relatório do Imasul (IMASUL, 2014) evidenciou que o 

nível geral de qualidade da água deste mesmo ponto (na nascente do Rio Coxim) 

estava aceitável de acordo com a legislação vigente, mas nos meses de amostragem 

(julho e outubro de 2013), apresentou presença de coliformes termotolerantes, em 

desconformidade com a legislação, e fósforo total em valores mais elevados que o 

esperado (foi encontrado 0,210 mg de P por litro e o padrão desejável é 0,1 mg de P 

por litro) que influenciaram negativamente o índice total de qualidade da água. Estas 

não conformidades não foram encontradas em outros pontos à jusante deste, assim, 

este resultado decorre de uma contaminação pontual e não difusa. Coincidentemente, 

em outubro de 2013 houve limpeza de biodigestores na Fazenda Monte Azul12 e pode-

se inferir que esta pontual contaminação seja decorrente deste processo. O 

assoreamento dos biodigestores é um problema que deve ser adequadamente 

endereçado por meios de processos de limpeza adequados ou por processos de 

separação e secagem dos resíduos sólidos para a produção de condicionantes de 

solo biochar) ou composto orgânico sólido Classe I (projetos já em 

desenvolvimento13).  

                                                 
12 Comunicação pessoal, Dr. Ivan Bergier, Embrapa Pantanal. 
13 Comunicação pessoal, Dr. Ivan Bergier sobre pesquisa em andamento (CNPq processo número 
403161/2013-4). 
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Os agroecossistemas são provedores de alimentos, fibras, energia e 

produtos farmacêuticos visando o bem-estar humano e dependem, para tanto, de 

serviços ecossistêmicos de regulação produzidos pelos ecossistemas naturais 

adjacentes. Estes, vêm sendo destruídos década após década em virtude dos 

manejos inadequados das áreas antrópicas que ocasionam vários desserviços (perda 

de biodiversidade, escoamento e perda de nutrientes do solo, sedimentação de bacias 

hidrográficas, emissões de gases de efeito estufa etc. (BERGIER et al., 2014a; 

FILOSO et al., 2006; POWER, 2010; ROCKSTROM et al., 2009b).  

Sendo essenciais para a humanidade, os agroecossistemas podem ser 

estruturados e manejados de modo a contribuir com a manutenção de serviços 

ecossistêmicos e, para que isto ocorra, a paisagem agrícola deve ser integrada ao 

seu entorno, isto é, às paisagens local e regional incorporando e integrando os 

elementos do ecossistema (POWER, 2010). A integração da lavoura com a pecuária 

na paisagem através da incorporação de fragmentos harmoniosos com elementos 

arbóreos originais ou não do sistema natural pode reduzir os desserviços da 

exploração agropecuária. Com a explosão demográfica das últimas décadas, a 

solução tecnológica buscada na agropecuária é a intensificação que visa garantir 

crescente disponibilidade de alimentos. Mas, a intensificação da agropecuária pode 

comprometer a produção dos serviços ecossistêmicos quando significar o uso mais 

intenso de recursos fósseis, fertilizantes sintéticos, pesticidas, herbicidas e a 

simplificação da paisagem com monoculturas e pecuária intensiva (POWER, 2010; 

VALIN et al., 2013).  

A implantação de sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) 

ainda requer avanços e exige flexibilidade para a obtenção de soluções para 

diferentes biomas e para produtores de diferentes portes. O ILPF é especialmente útil 

para a recuperação de pastagens degradadas, pois a rotação entre lavouras em 

plantio direto e pastagens contribui para a recuperação da matéria orgânica no solo e 

para a manutenção de cobertura vegetal evitando perda de umidade do solo 

(KUNRATH et al., 2014; MORAES et al., 2014). Além disto, a recuperação dos fluxos 

hidrológicos pode ser melhorada com a adoção do ILPF (BERGIER, 2013; BULLER 

et al., 2015b; WATANABE e  ORTEGA, 2014). Mas, a adoção de espécies nativas no 

reflorestamento, deve ser privilegiada em virtude de sua importância na fixação de 

carbono e como fonte de biodiversidade diferentemente do que ocorre com espécies 

exóticas, como é o caso dos eucaliptos que podem causar estresse hídrico e não 
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favorecem a biodiversidade de espécies florísticas e faunísticas (BULLER et al., 

2015c).  

Os sistemas ILPF, em geral, são sistemas com alta demanda de recursos 

externos iniciais (para a aquisição de mudas e capital de giro inicial), mas podem 

trazer benefícios sociais aos pequenos e médios produtores, desde que estes estejam 

agregados em sistemas de cooperativas que alavanquem a sustentabilidade 

econômica deles. Assim, um bom arranjo local englobando uma cooperativa deve 

considerar as diferentes práticas dos diferentes portes de produtores; o melhor arranjo 

deve ser participativo com todos os atores locais em rede distribuída (RYSCHAWY et 

al., 2015a; RYSCHAWY et al., 2014). A chave é combinar as percepções coletivas 

com as percepções individuais para que exista uma diversificação e 

complementaridade de atividades agropecuárias e para que o uso dos biofertilizantes 

ocorra de modo não impactante no meio-ambiente (KELEMEN et al., 2013; 

RYSCHAWY et al., 2015b).   

A agrossuinocultura favorece a reciclagem energética em nível local com a 

utilização dos biofertilizantes produzidos pelo tratamento de dejetos por biodigestão 

anaeróbica, embora exista uma maior demanda de recursos externos para a 

instalação dos biodigestores. Porém, as taxas de aplicação de biofertilizante devem 

ser examinadas e respeitadas para garantir que não exista saturação de nutrientes no 

solo e risco de infiltração para camadas mais profundas que ocasione contaminação 

de recursos hídricos. Na taxa ideal, não existe infiltração de nutrientes em níveis que 

possam representar riscos de saturação e/ou contaminação do solo e do lençol 

freático (BULLER et al., 2015b).  

Um estudo recente sobre a contaminação de águas subterrâneas com 

metais pesados (arsênio, selênio e chumbo), associados à suinocultura e decorrentes 

da base alimentar e medicamentosa dos suínos, evidenciou que a existência de níveis 

elevados destes elementos não estão associadas à fertirrigação e sim a práticas 

agrícolas anteriores e, mais provavelmente à caracterização das formações rochosas 

características dos solos daquela região (formações lateríticas aluminosas 

endurecidas superficiais ou subsuperficiais (FERRARO et al., 2015). Observe-se que 

o solo do Cerrado é rico em Al3+ (é por isto que requer correção com calcário). 

A demanda adicional de nutrientes no sistema de integração da 

suinocultura com lavoura, pastagens e eucaliptos para o sistema sem fertirrigação, 

com fertirrigação e com fertirrigação associada ao uso de composto orgânico sólido, 

consta da tabela 13.  
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Estas demandas adicionais foram obtidas a partir das demandas 

nutricionais individuais dos cultivos da UD (soja, milho, Brachiaria e eucalipto) 

ponderados pela área ocupada com cada um deles e deduzidos das quantidades de 

nutrientes (NPK) providas pelo uso apenas do biofertilizante e pelo uso do 

biofertilizante e do composto orgânico sólido. Os valores apresentados na tabela 13 

consideram o caso ideal (situação hipotética) de adoção do modelo de integração, 

agrossuinocultura, em toda a extensão do Chapadão.  

As necessidades de fertilizantes variam com o tipo de cultivo e com as 

características minerais do solo; para este estudo foram consideradas as demandas 

nutricionais usuais dos cultivos em questão para solos de Cerrado (SOLO, 2004). As 

concentrações de nutrientes no biofertilizante e no composto sólido decorrem de 

análises químicas destes14.  

Tabela 13. Demanda adicional de fertilizantes sintéticos para a agrossuinocultura (em kg.ha-1.ano-1) 

 Sem fertirrigação Após fertirrigação Após fertirrigação e aplicação 
de composto sólido 

N 235,96 70,55 56,38 

P 92,98 83,83 63,09 

K 411,90 183,13 181,75 

 

Deste modo, foi possível verificar que, embora exista redução da demanda 

de fertilizantes sintéticos, a agrossuinocultura ainda não é a solução para a 

sustentabilidade e reciclagem total de nutrientes. Ainda existe dependência de 

fertilizantes produzidos com energia fóssil pela síntese Haber-Bosch, que são 

extremamente insustentáveis em virtude de seus impactos no ciclo do nitrogênio 

(GRUBER e  GALLOWAY, 2008; ROCKSTROM et al., 2009b), além do que, o sistema 

permanece largamente dependente de agrotóxicos.  

Uma completa reciclagem local de nutrientes, em especial N e P, 

representaria uma situação de melhor equilíbrio nos seus respectivos ciclos 

biogeoquímicos e na disponibilidade destes elementos nos ecossistemas. O 

nitrogênio e o fósforo são os nutrientes limitantes mais relevantes na maioria dos 

agroecossistemas e, por isto, a fertilização mineral é tão intensa.  A mobilização 

antropogênica de N e P de suas fontes naturais para agroecossistemas é crescente e 

acarreta a elevação destes elementos em compartimentos da biosfera onde suas 

complexas interações podem ser danosas ao meio-ambiente (KAHILUOTO et al., 

2014). Aproximadamente 20% do nitrogênio antropogenicamente mobilizado na 

                                                 
14 As análises constam de uma Nota Técnica da Embrapa Pantanal, produzida pelo Dr. Ivan Bergier 
com contribuições ao Plano ABC do MAPA acerca da suinocultura em São Gabriel do Oeste. 
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agropecuária é deslocado para ambientes aquáticos e resulta em impactos negativos 

para a saúde humana e para os ecossistemas como, por exemplo, contaminação de 

águas subterrâneas, eutrofização e anoxia de corpos d’água, bloom de algas, dentre 

outros (GALLOWAY et al., 1996; GRUBER e  GALLOWAY, 2008) Com relação ao 

fósforo, os balanços de demanda espacial deste macronutriente mostram que por 

volta de 2100 o fósforo de pastagens naturais e as reservas de fosfato de rocha 

estarão reduzidos em 36 e 64%, respectivamente (POWER, 2010).  

Além da dependência de fertilizantes sintéticos, o modelo ILPF com 

eucaliptos não favorece a reincorporação de elementos arbóreos que contribuam 

efetivamente para a recuperação dos fluxos hidrológicos. O eucalipto possui raiz 

pivotante que pode causar estresse hídrico dependendo da densidade arbórea 

adotada e da espécie cultivada. A reincorporação dos agroecossistemas à paisagem 

local, ou seja, a criação de sistemas agropecuários que sejam de fato ecológicos, isto 

é, mantenedores ou provedores de serviços ecossistêmicos, e capazes de incluir e 

agregar pequenos e médios produtores, requer diferentes estratégias de alocação de 

recursos e desenhos mais parecidos com ecossistemas naturais (DOGLIOTTI et al., 

2014; SPEELMAN et al., 2014a).  O ILPF pode ser uma primeira etapa para a adoção 

de escalas de mudanças da paisagem no campo nas fazendas grandes, médias e 

pequenas, em níveis local e regional e, por fim, na paisagem em geral como 

demonstrado nos estudos anteriores a este (BULLER et al., 2015b; RYSCHAWY et 

al., 2012).  

A Agroecologia é uma estratégia que permite uma intensificação da 

agricultura, realmente sustentável, com melhor alocação de recursos locais, reduzindo 

a dependência de recursos externos, recuperando efetivamente os serviços 

ecossistêmicos e não apenas mitigando impactos da ação antrópica (TITTONELL, 

2014). As agroflorestas são meios de diversificação ecológica e de diversificação das 

fontes de renda para os produtores, assim como, são meios de garantia da Segurança 

Alimentar, uma vez que a simplificação dos agroecossistemas para monoculturas 

voltadas unicamente à produção de commodities, não garante o adequado 

atendimento das necessidades nutricionais.  

De fato, apenas uma pequena porção dos alimentos produzidos nas 

regiões de alta produtividade agropecuária do mundo é destinada à alimentação 

humana. Atualmente, a produção animal global ocupa 75% das terras agricultáveis e 

36% das calorias produzidas nas áreas agrícolas são destinadas a ração animal e, 

destas calorias das áreas agrícolas, apenas 12% é destinada diretamente à 
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alimentação humana; embora isto, ainda assim, as regiões mais produtivas do mundo 

podem alimentar de oito a dez pessoas por hectare de área produtiva e as menos 

produtivas, três a quatro pessoas por hectare (CASSIDY et al., 2013).   

Ainda segundo estes mesmos pesquisadores, o Brasil possui grandes 

extensões de terras agrícolas, mas destina apenas 50% de sua produção para a 

produção de alimentos. Quando se analisa a produção de alimentos global do ponto 

de vista da Segurança Alimentar, verifica-se a necessidade de aumentos de produção 

agrícola entre 60 e 110% para suprir as necessidades calóricas e proteicas da 

crescente população por volta do ano 2050 (TILMAN et al., 2011).  

A adoção de outras fontes proteicas para a ração animal já é tema de 

interesse e pesquisa sobre insetos comestíveis que também podem ser utilizados para 

a alimentação humana (HUIS et al., 2013; KAHILUOTO et al., 2014) e a discussão 

sobre uma mudança global de dieta não baseada em carne e laticínios é muito 

relevante e envolve diretamente o modelo de produção brasileiro15. A produção 

globalizada de commodities no campo é voltada à grandes quantidades, mas não foca 

na questão qualitativa sobre as necessidades nutricionais humanas e a distribuição 

da produção mundial de alimentos. Segundo especialistas do Instituto de Metrologia 

e Avaliação em Saúde da Universidade de Washington, a análise da disponibilidade 

de alimentos pela cadeia agropecuária vigente em nível mundial, considerando 

diversos hábitos alimentares no mundo todo, mostra um desequilíbrio entre as 

necessidades nutricionais humanas e a produção16 (Figura 48).  

Existe produção de carne, grãos e peixes acima da necessidade nutricional 

enquanto, a produção de frutas, vegetais, leite e castanhas está abaixo da 

necessidade. Mas, o que mais se destaca é a grande produção de carne vermelha 

que supera as necessidades nutricionais em mais de cinco vezes a necessidade17. 

Uma dieta equilibrada e saudável requer um balanceamento entre os diversos grupos 

nutricionais, pois, além dos grupos essenciais, carboidratos, proteínas e lipídios, são 

necessárias vitaminas e outros micronutrientes que participam dos processos 

bioquímicos na digestão e garantem a nutrição e a saúde humanas.  

                                                 
15 http://www.theguardian.com/environment/2010/jun/02/un-report-meat-free-diet 
16 Informação obtida de acordo com Dr. Pablo Tittonell em material disponibilizado em seu blog 
disponível em://www.pablotittonell.net/2015/06/enough-food-for-everyone/. O material original não foi 
localizado na página do Institute for Health Metrics and Evaluation. 
17 Nota da autora: o documentário “Cowspiracy: The Sustainability Secret” (Kip Andersen & Keegan 
Kuhn, Animals United Movement) apresenta esta e outras questões relacionadas à sustentabilidade.  
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Figura 48. Demanda nutricional x disponibilidade de alimentos no mundo. 

 

Uma ampla remodelação da agropecuária é necessária tanto para a 

recuperação de serviços ecossistêmicos e mitigação das externalidades negativas 

associadas aos atuais sistemas produtivos, como para a garantia de Segurança 

Alimentar.  

5.3 Diagnóstico emergético da proposta de sistemas agroflorestais e 

agrossilvipastoris  

Este item apresenta os resultados da proposta de adoção de sistemas 

agroecológicos e a discussão das mudanças ecológicas, sociais e econômicas 

decorrentes deste novo sistema agropecuário. Na agricultura, o equilíbrio entre os 

serviços ecossistêmicos de provisão e de regulação requer uma reorganização 

espacial e temporal que permita que os processos naturais produtores de serviços 

essenciais tais como, polinização, biodiversidade de espécies, retenção de solo, 

manutenção da fertilidade de solo, regulação de fluxos hidrológicos e reciclagem de 

nutrientes, sejam mantidos, a fim de garantir a sustentabilidade das gerações futuras.  

Os sistemas agroflorestais são os agroecossistemas que mais se 

assemelham ao ecossistema natural em virtude de seu elevado nível de integração 

ecológica e socioeconômica com as atividades de produção de alimentos, fibras e 

energia com a manutenção e regulação de serviços ecossistêmicos que estão 

diretamente relacionados à presença de diversidade arbórea (SPEELMAN et al., 

2014b). Embora as transformações energéticas nos diversos ecossistemas do planeta 

sejam de naturezas muito diversas, a fonte primária da energia que move a vida 
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permanece sendo a biomassa que é produzida pela fotossíntese usando energia solar 

(SCHRAMSKI et al., 2015).  

A biomassa viva não possui substituto energético análogo pois, embora a 

fotossíntese seja um processo contínuo, os bilhões de toneladas de biomassa viva 

estocados em florestas e as reservas energéticas fósseis produzidas também pela 

biomassa ao longo de milhões de anos foram exploradas até quase sua depleção em 

apenas cem anos para subsidiar a economia industrial e tecnológica moderna que 

permitiu a explosão demográfica ao nível atual de mais de 7 bilhões de habitantes no 

planeta (SCHRAMSKI et al., 2015). Dada a importância da biomassa viva para a 

manutenção da vida e do equilíbrio ecossistêmico, os agroecossistemas que melhor 

imitam o sistema natural são, portanto, os mais eficientes do ponto de vista energético 

(GLIESSMAN, 2000).  

Os fluxos emergéticos agregados estão apresentados em forma gráfica, na 

figura 49, para a visualização das diferenças entre a expansão territorial de sistemas 

agroflorestais na região de agricultura e de sistemas agrossilvipastoris na região de 

pastagens.  

Na região de agricultura, os sistemas agroecológicos, apresentam uma 

ligeira maior demanda por recursos da economia em seus estágios de expansão 

inicial, em virtude da entrada do fluxo emergético relativo às mudas, que antes não 

estava contabilizado no sistema agropecuário da década atual (Figura 31a); porém, 

após este investimento inicial, estes fluxos se reduzem drasticamente com o aumento 

da extensão de área dedicada aos SAFs. Na região de pastagens a entrada de mudas 

é compensada pela menor entrada de outros insumos da economia usados para as 

pastagens cultivadas, já desde o percentual inicial de 10% de área ocupada por 

SASPs. 

O fluxo emergético correspondente à perda de solo (N), se reduz a níveis 

extremamente baixos, em virtude da minimização de processos erosivos com a 

restauração dos elementos arbóreos no sistema, tanto na região de agricultura com 

SAFs como na região de pastagens com SASPs.  

De modo geral, os fluxos emergéticos totais dos sistemas agroecológicos 

são bastante menores do que os dos sistemas agropecuários existentes atualmente 

em SGO. A comparação da ordem de grandeza dos fluxos emergéticos totais (U) da 

figura 49 com os da figura 31 evidencia o quanto os fluxos emergéticos destes são 

menores do que aqueles.  
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Figura 49. Fluxos emergéticos agregados nos sistemas agroecológicos. 
(a) SAF na região de agricultura, (b) SASP na região de pastagens. 

 

Os fluxos agregados e os indicadores emergéticos resultantes das 

avaliações da proposta de incorporação de sistemas agroflorestais e agrossilvipastoris 

nas áreas de agricultura e de pastagens e na totalidade do município de São Gabriel 

do Oeste, descritos no item 4.5.2, constam nas tabelas 14, 15 e 16. De modo geral, 

os indicadores emergéticos de um sistema agroflorestal ou de um sistema 

agrossilvipastoril evidenciam sistemas mais renováveis e com alta eficiência no uso 

de recursos naturais para a produção de serviços de provisão e de regulação, assim 

como diversidade de produtos em geral.   
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Tabela 14. Fluxos e indicadores emergéticos da evolução da implantação de sistemas agroflorestais na região de agricultura em São Gabriel do Oeste. 

 

Fluxos agregados (seJ.ano-1) SAF em 
10% da área 

SAF em 20% 
da área 

SAF em 
30% da área 

SAF em 
50% da área 

SAF em 
70% da área 

SAF  
Modelo 

SAF em 
80% da área  

Recursos Naturais Renováveis - R  3,31E+20 3,31E+20 3,31E+20 3,31E+20 3,31E+20 3,31E+20 3,31E+20 

Recursos Naturais Não renováveis - N  3,25E+20 2,91E+20 2,57E+20 1,88E+20 1,20E+20 3,50E+19 2,80E+19 

Total de Recursos Naturais - I                 (I = R + N) 6,56E+20 6,22E+20 5,87E+20 5,19E+20 4,50E+20 3,66E+20 3,59E+20 

Materiais da economia - M  4,99E+20 4,42E+20 3,85E+20 2,71E+20 1,57E+20 4,81E+18 4,17E+18 

MR  7,47E+18 6,64E+18 5,84E+18 4,19E+18 2,63E+18 3,80E+17 2,36E+17 

MN  4,92E+20 4,36E+20 3,79E+20 2,67E+20 1,54E+20 4,43E+18 3,93E+18 

Serviços da economia - S  2,09E+19 2,71E+19 3,33E+19 4,56E+19 5,80E+19 7,73E+19 6,19E+19 

SR  1,25E+19 1,62E+19 2,00E+19 2,74E+19 3,48E+19 4,64E+19 3,71E+19 

SN  8,35E+18 1,08E+19 1,33E+19 1,82E+19 2,32E+19 3,09E+19 2,47E+19 

Serviços Adicionais - SA  5,75E+20 5,01E+20 4,27E+20 2,71E+20 1,50E+20 0,00E+00 0,00E+00 

Feedback da Economia - F                      F = M + S + SA 1,10E+21 9,70E+20 8,45E+20 5,87E+20 3,65E+20 8,21E+19 6,60E+19 

Emergia incorporada - U U = I + F 1,75E+21 1,59E+21 1,43E+21 1,11E+21 8,15E+20 4,48E+20 4,25E+20 

 
Indicadores Emergéticos 

        

% Renovabilidade (R+MR+SR) / U 20,02% 22,20% 24,88% 32,74% 45,13% 84,29% 86,65% 

EYR, Taxa de emergia líquida U / (MN+SN+SA), adimensional 1,63 1,68 1,75 1,99 2,49 12,66 14,81 

EIR, - Taxa de investimento  (SA+MN+SN) /  
(R+MR+SR+N), adimensional 

1,59 1,47 1,34 1,01 0,67 0,09 0,07 

ELR - Taxa de carga ambiental (N+MN+SN+SA) /  
(R+MR+SR), adimensional 

3,99 3,50 3,02 2,05 1,22 0,19 0,15 

EER - Taxa de intercâmbio emergético U / EM$Vendas, seJ.EM$-1 2,56 1,84 1,36 0,79 0,47 0,20 0,23 

Transformidade do sistema U / Energia dos produtos,  
seJ.J-1 

1,24E+05 1,10E+05 1,01E+05 8,44E+04 6,47E+04 3,79E+04 4,27E+04 

Densidade emergética U / área, 
seJ.ha-1.ano-1 

1,36E+16 1,24E+16 1,11E+16 8,61E+15 6,35E+15 3,48E+15 3,30E+15 

Área de absorção de impacto ha mata.ha SAF-1 1,54 1,39 1,23 0,92 0,61 0,24 0,00 
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Tabela 15. Fluxos e indicadores emergéticos da evolução da implantação de sistemas agrossilvipastoris na região de pastagens em São Gabriel do Oeste. 

 

Fluxos agregados (seJ.ano-1) SASP em 
10% da área 

SASP em 20% 
da área 

SASP em 
30% da área 

SASP em 
50% da área 

SASP em 
70% da área 

SASP 
modelo 

SASP em 
80% da área  

Recursos Naturais Renováveis - R  6,64E+20 6,64E+20 6,64E+20 6,64E+20 6,64E+20 6,64E+20 6,64E+20 

Recursos Naturais Não renováveis - N  2,12E+20 1,73E+20 1,38E+20 7,94E+19 5,26E+19 7,03E+19 2,42E+19 

Total de Recursos Naturais - I                 (I = R + N) 8,76E+20 8,37E+20 8,02E+20 7,43E+20 7,16E+20 7,34E+20 6,88E+20 

Materiais da economia - M  3,10E+20 2,52E+20 1,95E+20 8,03E+19 1,98E+19 1,74E+19 2,27E+19 

MR  3,02E+18 2,44E+18 1,90E+18 7,55E+17 2,40E+17 4,48E+17 2,85E+17 

MN  3,07E+20 2,50E+20 1,93E+20 7,95E+19 1,96E+19 1,70E+19 2,24E+19 

Serviços da economia - S  3,16E+19 3,16E+19 3,16E+19 2,59E+19 3,62E+19 5,18E+19 4,14E+19 

SR  1,89E+19 1,89E+19 1,89E+19 1,55E+19 2,17E+19 3,11E+19 2,48E+19 

SN  1,26E+19 1,26E+19 1,26E+19 1,04E+19 1,45E+19 2,07E+19 1,66E+19 

Serviços Adicionais - SA  2,72E+20 2,19E+20 1,79E+20 1,25E+20 1,09E+20 1,56E+20 1,25E+20 

Feedback da Economia - F                      F = M + S + SA 6,13E+20 5,03E+20 4,06E+20 2,31E+20 1,65E+20 2,25E+20 1,89E+20 

Emergia incorporada - U U = I + F 1,49E+21 1,34E+21 1,21E+21 9,74E+20 8,81E+20 9,59E+20 8,77E+20 

 
Indicadores Emergéticos 

        

% Renovabilidade (R+MR+SR) / U 46,06% 51,14% 56,70% 69,81% 77,81% 72,51% 78,59% 

EYR, Taxa de emergia líquida U / (MN+SN+SA), adimensional 2,52 2,78 3,13 4,54 6,16 4,96 5,36 

EIR, - Taxa de investimento  (SA+MN+SN) /  
(R+MR+SR+N), adimensional 

0,66 0,56 0,47 0,28 0,19 0,25 0,23 

ELR - Taxa de carga ambiental (N+MN+SN+SA) /  
(R+MR+SR), adimensional 

1,17 0,96 0,76 0,43 0,29 0,38 0,27 

EER - Taxa de intercâmbio emergético U / EM$Vendas, seJ.EM$-1 1,74 1,38 1,12 0,75 0,54 0,41 0,47 

Transformidade do sistema U / Energia dos produtos,  
seJ.J-1 

3,75E+05 3,22E+05 2,77E+05 2,05E+05 1,66E+05 1,48E+05 1,54E+05 

Densidade emergética U / área, 
seJ.ha-1.ano-1 

5,77E+15 5,19E+15 4,68E+15 3,78E+15 3,42E+15 3,72E+15 3,40E+15 

Área de absorção de impacto ha mata.ha SASP-1 0,17 0,04 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 
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Tabela 16. Fluxos e indicadores emergéticos da evolução da implantação de sistemas agroflorestais e agrossilvipastoris em São Gabriel do Oeste. 

 

Fluxos agregados (seJ.ano-1) SAF/SASP 
em 10% da 

área 

SAF/SASP em 
20% da área 

SAF/SASP 
em 30% da 
área 

SAF/SASP 
em 50% da 
área 

SAF/SASP 
em 70% da 
área 

SAF/SASP 
Modelo 

SAF/SASP em 
80% da área e 
20% de RL e 
APP 

Recursos Naturais Renováveis - R  9,94E+20 9,94E+20 9,94E+20 9,94E+20 9,94E+20 9,94E+20 9,94E+20 

Recursos Naturais Não renováveis - N  5,37E+20 4,64E+20 3,94E+20 2,67E+20 1,72E+20 1,05E+20 5,22E+19 

Total de Recursos Naturais - I                 (I = R + N) 1,53E+21 1,46E+21 1,39E+21 1,26E+21 1,17E+21 1,10E+21 1,05E+21 

Materiais da economia - M  8,09E+20 6,95E+20 5,80E+20 3,51E+20 1,77E+20 2,23E+19 2,69E+19 

MR  1,05E+19 9,08E+18 7,75E+18 4,94E+18 2,87E+18 8,28E+17 5,21E+17 

MN  7,99E+20 6,86E+20 5,73E+20 3,46E+20 1,74E+20 2,14E+19 2,63E+19 

Serviços da economia - S  5,25E+19 5,86E+19 6,48E+19 7,15E+19 9,42E+19 1,29E+20 1,03E+20 

SR  3,15E+19 3,52E+19 3,89E+19 4,29E+19 5,65E+19 7,74E+19 6,20E+19 

SN  2,10E+19 2,35E+19 2,59E+19 2,86E+19 3,77E+19 5,16E+19 4,13E+19 

Serviços Adicionais - SA  8,47E+20 7,20E+20 6,06E+20 3,95E+20 2,59E+20 1,56E+20 1,25E+20 

Feedback da Economia - F                       (F = M + S + SA) 1,71E+21 1,47E+21 1,25E+21 8,18E+20 5,30E+20 3,07E+20 2,55E+20 

Emergia incorporada - U (U = I + F) 3,24E+21 2,93E+21 2,64E+21 2,08E+21 1,70E+21 1,41E+21 1,30E+21 

 
Indicadores Emergéticos 

        

% Renovabilidade (R+MR+SR) / U 31,99% 35,43% 39,43% 50,10% 62,11% 76,26% 81,22% 

EYR, Taxa de emergia líquida U / (MN+SN+SA), adimensional 1,94 2,05 2,19 2,70 3,60 6,15 6,77 

EIR, - Taxa de investimento  (SA+MN+SN) /  
(R+MR+SR+N), adimensional 

1,06 0,95 0,84 0,59 0,38 0,19 0,17 

ELR - Taxa de carga ambiental (N+MN+SN+SA) /  
(R+MR+SR), adimensional 

2,13 1,82 1,54 1,00 0,61 0,31 0,23 

EER - Taxa de intercâmbio emergético U / EM$Vendas, seJ.EM$-1 2,10 1,52 1,23 0,77 0,50 0,30 0,35 

Transformidade do sistema U / Energia dos produtos,  
seJ.J-1 

1,79E+05 1,57E+05 1,42E+05 1,17E+05 9,47E+04 7,69E+04 8,31E+04 

Densidade emergética U / área, 
seJ.ha-1.ano-1 

8,38E+15 7,58E+15 6,83E+15 5,38E+15 4,39E+15 3,64E+15 3,37E+15 

Área de absorção de impacto ha mata.ha SAF&SASP-1 0,77 0,63 0,48 0,18 0,06 0,15 0,00 
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A renovabilidade dos sistemas agroecológicos aumenta de acordo com a 

extensão de adoção das agroflorestas e sistemas agrossilvipastoris. Tanto na região 

de agricultura como na região de pastagens, e no município como um todo, a 

renovabilidade atinge 81% (Figura 50); valor que é considerado excelente. Este valor 

decorre da menor emergia total necessária nos sistemas.  

 

Figura 50. Renovabilidade nos sistemas agroecológicos. 
(a) SAF na região de agricultura, (b) SASP na região de pastagens, (c) município. 

 

A pressão ambiental representada pelo ELR (figura 51) exercida pelos 

sistemas agroecológicos se apresenta bastante reduzida com o avanço destes no 

município, embora, nas regiões de agricultura, ainda exista uma persistência da 

influência dos recursos não renováveis, isto é, perda de solo. E, ainda existe influência 

das externalidades negativas nos sistemas que ainda apresentam agricultura 

dependente de recursos não renováveis em qualquer proporção. O sistema que 

possui exclusivamente agricultura agroecológica apresenta ELR muito baixo, 

exercendo, portanto, quase nenhum estresse ecológico.  

Já na região de pastagens, que anteriormente já apresentava menor valor 

quando comparada com e região de monoculturas, a pressão ambiental é reduzida 

com a incorporação do SASP na paisagem e atinge valores abaixo de 1 a partir de 

20% de uso da terra com SASPs. Embora isto, para o uso de 80%, seu valor, 0,27, é 

ligeiramente maior do que o do SAF 80%, 0,15 em virtude das externalidades 

negativas associadas às emissões de metano entérico (ver fluxos de GEE e lotação 

animal nos Apêndices 9.4 e 9.5).  
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Figura 51. Carga ambiental nos sistemas agroecológicos.  
(a) SAF na região de agricultura, (b) SASP na região de pastagens, (c) município. 

 

 A densidade emergética dos sistemas agroecológicos (Figura 52) se 

apresenta bastante menor que a dos sistemas convencionais.  

 
Figura 52. Densidade emergética nos sistemas agroecológicos. 

(a) SAF na região de agricultura, (b) SASP na região de pastagens. 

 

Nos estágios mais avançados de adoção de SAFs e SASPs, isto é, quando 

estes sistemas ocupam grande extensão territorial, observa-se que a densidade 
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emergética está na mesma ordem de grandeza que a densidade emergética do 

Cerrado Nativo, que é de 2,61E+15 seJ.ha-1.ano-1, figura 34 do item 5.2.  

A densidade emergética do município, no estágio de plena adoção de 

sistemas agroecológicos, estaria em 3,37E+15 seJ.ha-1.ano-1 (Tabela 16), enquanto 

nos sistemas de agropecuária convencionais a ordem de grandeza da densidade 

emergética era de 1E+16.  

A transformidade dos sistemas agroecológicos (Figura 53) é menor para 

ambos os modelos propostos, pois a emergia total destes sistemas é menor que a 

emergia dos sistemas convencionais, em virtude da menor demanda de recursos em 

geral, inclusive de recursos da economia.  

 

 

Figura 53. Transformidade nos sistemas agroecológicos.  
(a) SAF na região de agricultura, (b) SASP na região de pastagens. 

 

Os sistemas agroflorestais e os agrossilvipastoris são mais eficientes do 

que os sistemas convencionais na conversão energética e por isto incorporam menos 

emergia em seus processos internos, ao mesmo tempo em que produzem, 

aproximadamente, a mesma quantidade de energia por ano na mesma área (Tabela 

17). A adoção de sistemas agroecológicos em 50% do território municipal não altera 

a produção energética do sistema em comparação ao convencional. 
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Tabela 17. Energia produzida nos agroecossistemas. 

Produtos Sistema convencional, década 
2010 

(J.ano-1) 

Sistema agroecológico, 
50% 

(J.ano-1) 

Sistema agroecológico, 80% 
(J.ano-1) 

Soja 5,75E+15 2,87E+15  

Milho 5,68E+15 2,84E+15  

Suínos para abate 7,73E+14 7,25E+14 5,41E+14 

Bovino em pé 1,22E+15 6,50E+14 6,88E+14 

Frutas  3,68E+15 5,88E+15 

Mel   2,02E+14 3,23E+14 

Madeira   1,93E+15 3,08E+15 

Castanhas   6,76E+13 1,08E+14 

TOTAL 1,34E+16  1,30E+16 1,06E+16 

 

A participação dos recursos renováveis e não renováveis na emergia total 

e seu reflexo na transformidade dos sistemas (Figura 54), mostra que a expansão dos 

sistemas agroecológicos gera menor dependência de recursos não renováveis.  

 

Figura 54. Desmembramento da transformidade. 
(a) SAF na região de agricultura, (b) SASP na região de pastagens, (c) município. 
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Nos estágios mais avançados, a participação dos recursos renováveis na 

agropecuária do território total de SGO, supera a participação dos recursos não 

renováveis na composição da emergia total necessária aos sistemas agroecológicos 

em 433%.  

O saldo emergético, EYR, evidencia o quanto os sistemas agroecológicos 

são menos dependentes de recursos não renováveis em comparação com os 

sistemas convencionais (Figura 55). O aumento do saldo emergético é significativo, 

uma vez que a emergia não renovável requerida pelos sistemas agroecológicos é 

menor. O fator que mais influencia o aumento do saldo emergético, certamente, é esta 

redução de recursos da economia em geral (que inclui as externalidades negativas).  

 

Figura 55. Saldo emergético. 
(a) SAF na região de agricultura, (b) SASP na região de pastagens, (c) município. 

 

Pode-se observar na figura 56, o desmembramento dos componentes do 

saldo emergético em suas frações correspondentes ao uso de recursos renováveis e 

não renováveis e a significância destes últimos no valor total.  

A taxa emergética de investimento, EIR, figura 57, mostra o quanto os 

sistemas agroecológicos são menos dependentes de recursos não renováveis e o 

quanto a expansão da adoção deles torna os sistemas mais eficientes no uso dos 

recursos alocados. O uso de recursos externos ao sistema pode ser interpretado como 

um mecanismo de alavancagem do desenvolvimento local, mas a elevada 

dependência de recursos externos não renováveis torna o sistema menos renovável, 

isto é, menos sustentável, menos adaptável e menos resiliente.  

Já a dependência de recursos locais renováveis torna o sistema 

independente de fatores externos que podem afetar, não apenas os preços dos 

recursos necessários, mas também sua disponibilidade; além disto, logicamente, esta 
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eficiência no uso de recursos locais aumenta a renovabilidade, portanto, a 

sustentabilidade e a resiliência dos sistemas de base agroecológica.  

 

Figura 56. Desmembramento do saldo emergético. 
(a) SAF na região de agricultura, (b) SASP na região de pastagens. 

 

 

Figura 57. Saldo emergético. 
(a) SAF na região de agricultura, (b) SASP na região de pastagens, (c) município. 

 

A avaliação da razão de troca emergética com o mercado, EER, evidencia 

que os SAFs e SASPs são sistemas que permitem uma troca justa e equilibrada com 



130 

 

o mercado e, assim, remuneram adequadamente os produtores (Figura 58). Este 

evento é oposto ao observado nos sistemas convencionais, cujos valores foram 

discutidos no item 5.2. Nos estágios mais avançados de adoção dos sistemas 

agroecológicos, o EER está abaixo de 1 e significa, portanto, que a troca beneficia o 

produtor.  

 

Figura 58. Intercâmbio emergético. 
(a) SAF na região de agricultura, (b) SASP na região de pastagens. 

 

A adoção de sistemas agroecológicos, promove mudanças positivas nos 

fluxos de carbono. A reincorporação de elemento arbóreo eleva a produção primária, 

figura 59, por meio do aumento da biomassa e, consequentemente, do carbono fixado 

a ela.  

 

Figura 59. Mudanças nos fluxos do carbono. 
(a) SAF na região de agricultura, (b) SASP na região de pastagens. 
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As árvores associadas ao manejo ecológico dos agroecossistemas 

promovem aumentos expressivos do teor de matéria orgânica no solo, especialmente 

nos SAFs adotados na região anteriormente ocupada por monoculturas.  

Com relação aos fluxos hidrológicos, tanto para a região de agricultura 

como para a região de pastagens, a adoção de sistemas agroecológicos é benéfica à 

restauração dos fluxos (Figuras 60 e 61).  

 

Figura 60. Mudanças nos fluxos hidrológicos para sistemas agroflorestais na região de agricultura. 

 

No caso da região de agricultura, é possível verificar que a reinserção de 

espécies arbóreas reduz a evaporação e reforça a transpiração, recuperando, 

portanto, dois fluxos essenciais do ciclo hidrológico; ao mesmo tempo em que a 

percolação aumenta, realimentando os fluxos de água subterrânea, e o escoamento 
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superficial e seu potencial efeito de sedimentação de bacias é reduzido. No caso dos 

sistemas agrossilvipastoris para a região de pastagens, a recuperação não é tão 

intensa como na região de agricultura, em virtude da menor degradação observada 

ao longo da expansão da pecuária extensiva (ver item 5.2), mas mesmo assim, 

observa-se uma recuperação dos fluxos hidrológicos. 

 

 

Figura 61. Mudanças nos fluxos hidrológicos para sistemas agrossilvipastoris na região de 

pastagens. 

 

Os fluxos hidrológicos são divididos em duas categorias, os fluxos 

hidrológicos verdes e os azuis (D'ODORICO et al., 2010). A ecohidrologia, isto é, a 

interação dos fluxos hidrológicos com a biota, controla a dinâmica dos ecossistemas 

terrestres (ZALEWSKI, 2000; ZALEWSKI, 2010) e, indiretamente, é a força motriz dos 
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processos abióticos na crosta terrestre, na atmosfera e nas camadas subterrâneas 

(D'ODORICO et al., 2010). Isto significa que a biota, a vegetação e todas as interações 

ecológicas dela decorrentes, modulam os fluxos hidrológicos e, ainda mais, as inter-

relações entre a vegetação e o ciclo hidrológico determinam a dinâmica da água no 

solo e nos fluxos superficiais (rios).  

O equilíbrio do balanço solo-água é afetado pelo tipo de solo e por variáveis 

aleatórias climáticas, mas o laço de realimentação deste equilíbrio é gerado pela biota, 

de tal modo que a conectividade ecohidrológica na paisagem é mantida pelos fluxos 

superficiais, isto é, pelos rios que agem como dispersores de sedimentos, de 

nutrientes e propagador de espécies (D'ODORICO et al., 2010).   

Diferentemente do que se observou no item 5.2 que tratou da expansão da 

fronteira agropecuária e das monoculturas e da pecuária intensiva (e mesmo 

extensiva em vastas áreas do Cerrado), os sistemas agroecológicos permitem 

balanços hidrológicos favoráveis que propiciam a resiliência ecológica dos 

agroecossistemas para a recuperação de um elevado nível de conectividade entre a 

biota, o solo e a água.  

As tabelas das mudanças de estoques nos fluxos analisados encontram-se 

no Apêndice 9.5. 

5.4 Emissões antrópicas de gases de efeito estufa, uso de fertilizantes 

sintéticos e área de suporte dos diferentes sistemas produtivos 

O comparativo das emissões antrópicas de gases de efeito estufa na 

expansão da agropecuária com os sistemas agroecológicos evidencia o aumento da 

pegada de carbono dos sistemas ao longo da expansão e grande redução com a 

expansão dos sistemas propostos para o município (Tabela 18). A redução das 

emissões ocorre em virtude da reincorporação do elemento arbóreo nos sistemas, que 

reduz as emissões de CO2; da redução da demanda de fertilizantes sintéticos, que 

reduz as emissões de N2O e NH4; e, por fim, pela redução da lotação de bovinos, que 

reduz as emissões de CH4. Na tabela 19 as emissões foram contabilizadas em dióxido 

de carbono equivalente. 

O potencial para contribuir com o aquecimento da agricultura convencional 

é alto e pode-se observar o quanto a adoção de sistemas mais ecológicos, mesmo 

que em estágios iniciais, resulta em mitigação das emissões. Pode-se inferir sobre a 

curva apresentada na figura 62, que o potencial de aquecimento global produzido por 

um sistema agroecológico maduro, mesmo que ainda existam emissões em virtude 

da interferência antrópica, estaria dentro dos limites de sustentação do planeta.   
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Tabela 18. Emissões antrópicas de gases de efeito estufa pelos agroecossistemas. 

Sistema Emissões de CH4        
(kg CH4.ha-1.ano-1) 

Emissões de N2O        
(kg N2O.ha-1.ano-1) 

Emissões de C_CO2 
(kg C.ha-1.ano-1) 

Emissões de NH4        
(kg NH4.ha-1.ano-1) 

Antes de 1950 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 e 60 0,00 0,00 0,00 0,00 

70 42,04 17,36 0,00 24,53 

80 32,73 17,43 801,54 33,03 

90 24,16 17,66 3.760,49 45,53 

2000 32,32 18,96 6.334,37 47,13 

2010-2014 34,85 17,32 6.308,08 42,86 
SAF/SASP, 10% 31,63 6,84 4.222,09 36,35 
SAF/SASP, 20% 28,37 6,04 2.590,50 29,84 
SAF/SASP, 30% 25,12 5,23 1.488,46 23,76 
SAF/SASP, 50% 18,61 3,64 0,00 10,30 
SAF/SASP, 70% 15,89 1,89 0,00 21,34 
SAF/SASP, 80% 17,79 0,08 0,00 0,00 

 

Tabela 19. Emissões antrópicas de gases de efeito estufa pelos agroecossistemas em CO2 equivalente. 

Sistema Emissões em CO2eq 
(*) 

(kg CO2eq.ha-1.ano-1) 

Antes de 1950 0,00 

50 e 60 0,00 

70 6.349,15 

80 9.050,56 

90 19.726,91 

2000 29.781,05 

2010-2014 29.266,12 

SAF/SASP, 10% 18.404,34 

SAF/SASP, 20% 12.091,64 

SAF/SASP, 30% 7.720,51 

SAF/SASP, 50% 1.604,49 

SAF/SASP, 70% 1.009,40 

SAF/SASP, 80% 522,66 

(*) Valores de Global Warming Potential (GWP), ref: (IPCC, 2013).  

 

Figura 62. Tendência do potencial de aquecimento global dos agroecossistemas.  
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A demanda de fertilizantes sintéticos ao longo da expansão agropecuária 

até a década de 2010 e a redução com o aumento de áreas que adotam sistemas 

agroecológicos está apresentada na tabela 20. Existe uma diferença entre os valores 

da década de 2010 e os valores apresentados na tabela 13 do item 5.2.1, pois na 

projeção de uso de fertilizantes sintéticos anteriormente tratado, o sistema de estudo 

era o ILPF com suinocultura em um caso hipotético de uso deste sistema em 100% 

da região das monoculturas como também do uso dos biofertilizantes líquido e sólido 

produzidos por biodigestão anaeróbica de dejetos suínos.  

 

 Tabela 20. Demandas de NPK sintético pelos agroecossistemas. 

Sistema N  
(kg.ha-1.ano-1) 

P  
(kg.ha-1.ano-1) 

K  
(kg.ha-1.ano-1) 

Antes de 1950 0,00 0,00 0,00 

50 e 60 0,00 0,00 0,00 

70 82,09 18,90 124,02 

80 109,69 37,10 180,52 

90 151,07 60,48 263,87 

2000 156,60 58,92 273,61 

2010-2014 123,03 47,88 230,39 

SAF/SASP, 10% 103,56 41,39 194,74 

SAF/SASP, 20% 83,99 34,86 158,90 

SAF/SASP, 30% 64,42 28,32 123,06 

SAF/SASP, 50% 25,28 15,26 51,39 

SAF/SASP, 70% 2,55 5,48 8,12 

SAF/SASP, 80% 0,00 0,00 0,00 

 

A capacidade de suporte dos sistemas foi obtida como a área de floresta 

necessária para a absorção da emergia dos recursos da economia necessários no 

sistema. Foram analisadas as duas regiões de São Gabriel do Oeste, monoculturas e 

pastagens, ao longo da ocupação agropecuária e também ao longo do aumento da 

adoção de sistemas agroecológicos em ambas regiões (Figura 63). 

Esta área de suporte equivale à reincorporação de mata nativa em tal 

extensão que haveria recuperação da produção primária líquida do sistema. Como já 

discutido anteriormente, o desmatamento foi intenso na região da agricultura enquanto 

a vegetação nativa remanescente na região de pastagens permaneceu mais presente.  

Assim, observa-se que a área de suporte demandada para a absorção da 

emergia dos recursos necessários para as monoculturas supera a área de agricultura; 

na década de 2010, é necessário 1,46 hectare de mata nativa para 1 hectare de uso 
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antrópico (Figura 64). Enquanto, para a região de pastagens, esta relação é de 0,59 

hectare de mata nativa para 1 hectare de pastagens.  

 

Figura 63. Áreas de suporte para diferentes sistemas. 

(a) região de agricultura, (b) região de pastagens, (c) SAF na região de agricultura e (d) SASP na 

região de pastagens. 

 

 

Figura 64. Área de floresta para área de uso antrópico. 

(a) região de agricultura, (b) região de pastagens, (c) município. 

A linha equivale à proporção de 1:1 entre área antrópica e área de floresta a recuperar. 
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Com a adoção dos sistemas agroecológicos, as áreas de mata a recuperar 

no SAF e no SASP, separadamente, são reduzidas a valores factíveis até o ponto em 

que a extensão destes sistemas é tal que não existe demanda de áreas de mata nativa 

a recuperar (Figura 63 c e d). A análise do município completo incluindo as duas 

regiões mostrou que a demanda de áreas de mata nativa na década de 2010 era de 

0,97 hectare para cada hectare de uso antrópico (Figura 64), isto significa que é 

necessário um território de área igual a 70% do território de São Gabriel do Oeste para 

a absorção dos impactos das atividades agropecuárias do município. 

5.5 Comparativo da produtividade e rentabilidade econômica dos sistemas 

agropecuários avaliados 

Ao longo da expansão agropecuária nas últimas décadas houve aumentos 

de produtividade, mas estes aumentos ocorreram às custas do desmatamento e da 

agricultura química que ocasionaram diversas alterações ecológicas já discutidas no 

item 5.2. O aumento de produção dos sistemas agroecológicos não dependentes de 

insumos não renováveis e integrados à paisagem nativa sem necessidade de 

desmatamentos adicionais decorre da maior diversidade de produtos oferecidos. 

Embora exista uma redução da produção animal ao longo da adoção destes sistemas, 

e isto represente redução do poder calorífico, existe uma maior produção de outros 

produtos que compõem uma dieta mais saudável e equilibrada, tais como frutas, mel 

e castanhas (ver figura 47, item 5.2.1).  

Nos sistemas agroecológicos, os animais são alimentados com pastagens 

e forrageiras; até mesmo os suínos, que são onívoros (sua alimentação natural é 

composta por uma grande diversidade de alimentos: pasto, ramos, raízes, insetos, 

minhocas, pequenos animais, grãos, entre outros). Além disto, o sistema 

agroecológico também comporta em seu desenho (na forma de quintais 

agroecológicos) a produção de outros itens alimentícios, como feijão e hortaliças para 

o uso interno e para trocas locais de excedentes que não foram analisados neste 

trabalho.  

Os sistemas agropecuários estudados tanto na expansão da agricultura 

empresarial para a ocupação do município como na expansão da adoção de sistemas 

agroecológicos, apresentam diferentes tendências de produtividade (em relação à 

área total do município) conforme apresentado na tabela 21.  

Retirando a produção madeireira dos cálculos de produtividade (Tabela 22) 

para a comparação entre a última série da análise temporal, década 2010 (ano 2014), 

o sistema agroecológico ocupando 50% do território municipal (SAF/SASP 50%) e o 
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sistema agroecológico em 100% do município (SAF/SASP 80%), o último apresenta 

uma produtividade 42% maior que o primeiro para uma redução de metade da oferta 

calorífica. Existe uma boa compensação entre os fatores, considerando que a 

produção de alimentos substitui a produção de soja e milho para fins de alimentação 

animal, mas outros fatores devem ser analisados para uma melhor avaliação das 

possibilidades. O sistema SAF/SASP 50% apresenta uma produtividade 44% maior 

que o sistema convencional atual para uma oferta calórica apenas 18% menor.  

 

Tabela 21. Produtividade e diversidade dos agroecossistemas. 

 Produção total 
(kg.ha-1.ano-1) 

Produção total 
(J.ha-1.ano-1) 

Rebanho 
bovino 

(cabeças) 

Rebanho 
suíno 

(cabeças) 

Diversidade de produtos 

Antes de 
1950 

0,00 0 0 0 Agricultura de subsistência 

50 e 60 0,00 0 40.000 0 Agricultura de subsistência 

70 2.694,32 1,52E+10 104.000 0 Café, bovinos 

80 1.383,12 1,71E+10 114.000 7.300 Soja, milho, café, suínos, 
bovinos 

90 1.730,78 2,59E+10 125.000 36.256 Soja, milho, suínos, 
bovinos 

2000 2.114,06 3,21E+10 190.000 177.000 Soja, milho, suínos, 
bovinos 

2010-2014 3.202,60 4,80E+10 206.000 588.000 Soja, milho, suínos, 
bovinos 

SAF/SASP, 
10% 

3.556,95 4,77E+10 186.947 580.596 Frutas, mel, castanhas, 
soja, milho, suínos, 
bovinos + madeira 
comercial 

SAF/SASP, 
20% 

4.042,08 4,94E+10 167.677 573.192 Frutas, mel, castanhas, 
soja, milho, suínos, 
bovinos + madeira 
comercial 

SAF/SASP, 
30% 

4.393,40 4,91E+10 148.408 565.788 Frutas, mel, castanhas, 
soja, milho, suínos, 
bovinos + madeira 
comercial 

SAF/SASP, 
50% 

4.962,22 4,64E+10 109.869 550.980 Frutas, mel, castanhas, 
soja, milho, suínos, 
bovinos + madeira 
comercial 

SAF/SASP, 
70% 

5.284,50 4,28E+10 101.756 536.173 Frutas, mel, castanhas, 
soja, milho, suínos, 
bovinos + madeira 
comercial 

SAF/SASP, 
80% 

5.042,00 3,44E+10 116.292 411.169 Frutas, mel, castanhas,  
suínos, bovinos + madeira 
comercial 
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A lotação bovina do sistema SAF/SASP 80% é maior do que nos sistemas 

50% e 70%, pois conforme já foi observado anteriormente, neste sistema existiria 

retração da mata nativa na região de pastagens (de 39% para 20%) mantendo apenas 

os 20% previstos no Código Florestal Brasileiro. Esta situação é indesejável e este 

sistema não corresponde a uma possibilidade prática viável para SGO.  

Acerca da região de agricultura, o sistema SAF/SASP 80% foi idealizado 

sem a produção de soja e milho, bases para a ração animal; assim a alimentação dos 

suínos viria a ser modificada para um sistema não dependente de ração processada. 

Ainda assim, haveria a necessidade de criação de algum mecanismo de suporte à 

alimentação suína, com outras bases vegetais, uma vez que a conversão alimentar 

de suínos é muito baixa (em torno de 2,60 kg de ração para 1 kg de carne). 

 

Tabela 22. Produção de alimentos nos agroecossistemas. 

 Produção (kg.ha-1.ano-1) Produção (J.ha-1.ano-1) 

 2014 SAF/SASP 
50% 

SAF/SASP 
80% 

2014 SAF/SASP 
50% 

SAF/SASP 
80% 

Soja 1.215,54 608,27 0,00 2,05E+10 1,03E+10 0,00E+00 

Milho 1.337,10 669,09 0,00 2,03E+10 1,02E+10 0,00E+00 

Suínos 252,26 236,57 159,55 2,76E+09 2,59E+09 1,75E+09 

Bovinos 397,70 212,28 203,07 4,36E+09 2,33E+09 2,23E+09 

Frutas 0,00 2.817,31 4.073,92 0,00E+00 1,32E+10 1,90E+10 

Castanhas 0,00 11,50 16,63 0,00E+00 2,42E+08 3,50E+08 

Mel 0,00 56,71 82,01 0,00E+00 7,22E+08 3,50E+08 

Total 3.202,60 4.611,74 4.535,18 4,80E+10 3,95E+10 2,37E+10 

 

O estudo da rentabilidade dos produtos ao longo do tempo mostra que 

houve uma sensível redução desta nas últimas décadas (Figura 65). Este fato decorre 

do aumento da demanda e dos preços dos insumos agropecuários utilizados para a 

intensificação da agricultura, isto é, decorre do aumento dos custos de produção.  

Como os valores das vendas foram todos padronizados em dólar, não foi apurado o 

efeito das variações dos preços em moeda nacional na rentabilidade dos produtos. O 

milho é uma das commodities agropecuárias que apresenta menor rentabilidade no 

momento mais recente, atingindo praticamente zero de rentabilidade. Ver tabelas de 

vendas e custos nos Apêndices 9.3 e 9.5. 

Comparando a rentabilidade para a proposta de adoção de sistemas 

agroecológicos (em plena produção) com a da década de 2010 (Figura 66), além da 

diversificação de produtos, que permite ao produtor melhor distribuição de renda ao 

longo do ano produtivo e confere maior resiliência a eventuais quebras de safra ou 
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outros problemas externos que afetem as vendas de determinado produto, a 

rentabilidade dos produtos adicionais supera a rentabilidade da soja e do milho.  

 

 

Figura 65. Rentabilidade das vendas ao longo da expansão agropecuária. 

 

 

Figura 66. Comparação da rentabilidade do sistema atual e da proposta de sistemas agroecológicos 

considerando sistemas agroecológicos em plena produção. 

 

O SAF/SASP 50% apresenta o melhor resultado dentre os casos 

comparados e sua rentabilidade é 53% maior que o sistema atual. Mas, até o estágio 

de plena produção, os sistemas agroecológicos necessitam de um tempo de 

maturação. O crescimento da biomassa arbórea em sistemas agroflorestais foi 

previamente estudado (ALBUQUERQUE, 2012) e observou-se que, de modo geral, 
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um SAF requer pelo menos 10 anos para que as árvores frutíferas atinjam a máxima 

produção de biomassa na forma de alimentos (Figura 67).  

 

Figura 67. Crescimento da biomassa arbórea em sistemas agroflorestais. 

Adaptado de Albuquerque (2012). 

 

Isto significa que um SAF demora anos para produzir o lucro ou a 

rentabilidade mencionada anteriormente, de modo que, enquanto o sistema não tenha 

atingido seu estágio de maturidade, outras atividades econômicas são necessárias 

para a manutenção do produtor (Figura 68, com a rentabilidade dos grupos funcionais 

que compõem os sistemas agroecológicos em estudo). Embora este tempo para o 

amadurecimento do SAF, pode-se utilizar as linhas entre as fileiras de árvores para a 

produção de diversas culturas alimentícias, enquanto a copa das árvores não produz 

sombreamento; o que representa uma possibilidade de renda neste período. 

O crescimento da biomassa arbórea até o estágio de maturidade da 

espécie em questão deve ser respeitado para o corte para fins madeireiros, mas 

enquanto isto, as mesmas árvores podem produzir outros produtos. Um exemplo é o 

jatobá, que pode demorar 80 anos para a estabilização do crescimento da biomassa 

(respeitando o modelo logístico de crescimento de acordo com sua equação 

alométrica), mas que, com 10 anos já frutifica anualmente.  

Para avaliar os SAFs, as taxas de produção de biomassa seca 

(ALBUQUERQUE, 2012), evidenciam o ciclo de vida de diferentes espécies arbóreas 

e, portanto, seu ciclo produtivo e a máxima produtividade (Figura 69). Os grupos 

funcionais foram representados por algumas espécies do Cerrado para a visualização 

das tendências gerais das curvas de crescimento e de taxa de produção. As árvores 

madeireiras possuem ciclos mais longos, de 40 a 80 anos, dependendo da espécie. 
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Figura 68. Rentabilidade de sistemas agroflorestais. 

 

Figura 69. Taxa de produção de biomassa arbórea em sistemas agroflorestais. 

Adaptado de Albuquerque (2012). 

 

A discussão sobre o desenvolvimento dos agroecossistemas típicos da 

expansão no Cerrado, com grandes extensões de desmatamento, criação de sistemas 

dependentes de insumos externos e a consequente redução acintosa da 

rentabilidade, envolve também a questão do êxodo rural. Segundo as estimativas 

realizadas neste trabalho, sobre dados do IBGE, a densidade da população rural em 

São Gabriel do Oeste é, atualmente, três vezes menor do que era na década de 1970 

(Figura 70).  
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Figura 70. Êxodo rural em São Gabriel do Oeste. 

 

Esta situação é explicada pela evasão dos pequenos e médios produtores, 

em especial, em virtude da dominação latifundiária característica do agronegócio, 

onde a distribuição de terras não ocorre de modo a incentivar a fixação do homem no 

campo. Além disto, há que se considerar as questões de rentabilidade previamente 

discutidas. A redução substancial da rentabilidade e o aumento da dependência de 

subsídios do Governo, que condicionam financiamentos à aquisição dos pacotes 

tecnológicos, compostos basicamente de agroquímicos e sementes, são fatores 

impeditivos da permanência dos pequenos e médios produtores no campo; embora, 

os novos planos governamentais de desenvolvimento rural sustentável, PNAPO e 

PLANAPO, tenham foco nos pequenos produtores e na transição agroecológica. 

Apesar de exigirem um período relativamente longo de investimentos, 

cerca de 10 anos, são sistemas resilientes e quaisquer investimentos públicos ou 

privados em seu fomento são seguros do ponto de vista da produtividade e 

rentabilidade. A atração de volta do homem ao campo pode ocorrer pela retração da 

economia fóssil, pois haveria uma redução do trabalho urbano e uma necessidade de 

retorno ao ambiente rural. Observando o caso dos assentamentos rurais em São 

Gabriel do Oeste, onde os lotes possuem aproximadamente 20 hectares por família 

(em torno de 5 pessoas), pode-se projetar um retorno do homem ao campo que 

alcançaria uma densidade ainda maior do que a existente antes da expansão 

agropecuária. Isto significa que em caso de colapso completo do modelo econômico 

atual, o campo poderia abrigar e oferecer espaços de trabalho para 250 pessoas para 

cada 1.000 hectares de área.  
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Os sistemas agroecológicos são favoráveis aos pequenos e médios 

produtores, pois são flexíveis em termos de uso de recursos locais e renováveis e não 

de recursos externos. Uma grande dependência de recursos externos, como ocorre 

nos sistemas convencionais, tanto pode corroer o lucro do produtor agrícola, 

favorecendo apenas alguns elos da cadeia de suprimentos à montante e à jusante do 

produtor, como refletiria diretamente na remuneração dos recursos naturais utilizados 

no espaço produtivo (caso houvesse uma política de pagamento de serviços 

ambientais ou remuneração do produtor por ganhos ambientais).  

Uma análise do intercâmbio emergético entre o sistema produtor e a cadeia 

de suprimentos evidencia onde e em quais itens de compra e venda o sistema 

produtor perde e, acima de tudo, evidencia quem está arcando com o custo de 

exploração da natureza, se é o sistema produtor agrícola ou se são os demais elos. 

O sistema produtor tanto pode ser explorador de recursos como pode ser explorado. 

Pode haver situações onde o sistema produtor ganha emergia com a entrada de 

insumos, pois estaria pagando um equivalente em emergia justo. Nas vendas ou 

saídas do sistema, pode ocorrer que o sistema produtor mantenha a emergia utilizada 

na produção dentro do sistema e entregue apenas uma parte dela para os elos 

seguintes.  

Em outras palavras, esta análise evidencia quem está se apropriando da 

mais-valia ecológica, isto é, se é o sistema produtor que se apropria do lucro gerado 

pelo uso dos recursos do agroecossistema, ou se existe um fluxo para fora do sistema, 

seja à jusante (cadeia de vendas e distribuição) ou à montante (cadeia de 

fornecedores). Para o sistema da agrossuinocultura da UD SGO analisada 

anteriormente a este trabalho (BULLER et al., 2015b), os resultados da contabilidade 

da mais-valia emergética (Apêndice 9.6) mostraram que o sistema produtor não se 

apropria da mais-valia e, portanto, não remunera a emergia dos recursos naturais 

utilizados.   

5.6 Investimentos públicos e privados e estratégia competitiva dos sistemas 

agropecuários do Cerrado 

As atividades agropecuárias na região Centro-Oeste do Brasil foram 

transformadas de sistemas tradicionais com baixo uso de tecnologias em sistemas 

modernos com alta produtividade e que posicionaram o país como um dos líderes 

mundiais na produção e exportação de commodities, sendo as principais soja e carne, 

e grande parte deste posicionamento brasileiro decorre da expansão no Cerrado. 

Entretanto, ao mesmo tempo que a maior produtividade das fazendas do Cerrado 
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decorre de ganhos na produção por unidade de área, a maioria das propriedades 

agropecuárias desta região faz grande uso de insumos agropecuários (RADA, 2013).  

Durante a expansão agropecuária houve diversas políticas de 

desenvolvimento e investimentos públicos e privados para o estabelecimento da 

agricultura empresarial. Estes investimentos foram realizados para o desmatamento 

e preparação das áreas agrícolas, a ocupação de terras agricultáveis e, para o 

desenvolvimento de pesquisa e avanços na ciência e tecnologia (MIZUMOTO et al., 

2009; RADA e  VALDES, 2012). Os pacotes e sistemas tecnológicos da Revolução 

Verde introduzidos no Brasil nas décadas de 1950 e 1960 e utilizados na ocupação 

inicial do Cerrado, foram desenvolvidos para regiões de clima temperado. A Embrapa, 

criada em 1973, teve um papel importante na expansão agropecuária, em virtude do 

desenvolvimento de tecnologias para a agricultura tropical e adaptadas aos solos e 

biomas brasileiros.  

Houve também grandes investimentos do Japão, o principal investidor nos 

acordos de cooperação para o desenvolvimento do Cerrado por parte da Agência de 

Cooperação Internacional do Japão - JICA (MIZUMOTO et al., 2009). Estes 

investimentos até a década de 2000, quando o Brasil se estabeleceu no mercado 

internacional de commodities, estão apresentados na figura 71 que apresenta tanto 

os valores em dinheiro (USD) para as décadas da expansão da fronteira agrícola no 

Cerrado, como os valores relativos dos totais de cada categoria de investimentos para 

as quatro décadas analisadas.  

Estes investimentos permitiram que o posicionamento estratégico do Brasil 

no mercado internacional globalizado de, principalmente, soja e carne, fosse bem 

estabelecido. Do ponto de vista da estratégia clássica de negócios, o posicionamento 

competitivo de São Gabriel do Oeste, considerado um estudo de caso representativo 

e geral da ocupação do Cerrado e das atividades agropecuárias típicas, está 

diretamente relacionado às redes de negócios associadas ao complexo soja-carne e 

está solidificado sobre os fundamentos de competitividade de redes estabelecidos por 

Porter (1990) através do Modelo do Diamante. As condições e os fatores de produção 

necessários às atividades, as condições do mercado externo, a capacidade de 

exportação e a criação e atração de mercados relacionados à atividade principal 

(como logística, indústrias de insumos e serviços diversos), associados à estratégia 

de redes (internalizada e compartilhada por todos os participantes da rede em 

decorrência da própria organização em redes) e impulsionada por ações do Governo 

(exemplo: programas recentes de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono e fomento 
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da expansão de ILPFs), criam condições ditas competitivas e sustentáveis do ponto 

de vista de negócios. 

 

Figura 71. Investimentos na expansão da fronteira agrícola no Cerrado. 

Acima década por década e abaixo a distribuição do total das quatro décadas por investidor. 

 

Porém, esta visão da estratégia clássica capitalista desconsidera aspectos 

ecológicos e aspectos sociais mais distributivos e adaptados à realidade das políticas 

de distribuição de terras e financiamentos que visam o desenvolvimento sustentável. 

Este último, deve ser depreendido em todos os seus aspectos: ambiental, social, 

financeiro, político, cultural e ético (SACHS, 2002); e deve-se considerar que o atual 

desafio relativo à sustentabilidade não consiste em retroceder aos modos ancestrais 

de agricultura, mas em transformar os saberes e conhecimentos de diferentes grupos 

sociais em pontos de partida para a invenção de uma moderna civilização dependente 

da produção primária liquida (biomassa), que atende simultaneamente aos critérios 

de sustentabilidade. A estratégia mais adequada para tratar destas questões é a 

Agroecologia que abrange todos estes aspectos em seus fundamentos e, que já está 
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sendo fomentada por meio do PNAPO e do PLANAPO, em associação com outras 

políticas públicas de apoio, previamente comentadas neste trabalho. 

Uma remodelação do modelo de análise da estratégia de redes, incluindo 

avaliações ecológicas de riscos ambientais, como as realizadas pela contabilidade 

emergética, provê os elementos faltantes para uma investigação mais depurada sobre 

a sustentabilidade das redes de negócios, que devem ser desenvolvidas em esforços 

organizativos que estejam em consonância com a disponibilidade de recursos e não 

promovendo sua depleção (FRANCO, 2008).  

Nesta remodelação, devem haver investimentos, assim como, para o 

desenvolvimento do Cerrado, houve diversos investimentos que culminaram na 

degradação ecológica discutida no item 5.2. Potenciais investimentos em sistemas 

alternativos como os discutidos no item 5.3 podem alavancar a restauração de 

serviços ecossistêmicos essenciais ao bem-estar humano, estabelecer condições 

sociais equitativas, garantir melhores condições de Segurança Alimentar e gerar um 

posicionamento estratégico do Cerrado e da nação independente e resistente às 

crises dos fósseis e da depleção da biomassa viva, conforme discutido por Schramski 

et al. (2015).  

No Brasil já existem sólidas pesquisas em sistemas agroecológicos no 

Cerrado (NUNES e  VIVAN, 2011), nas quais, os conhecimentos do pioneiro 

pesquisador Ernst Götsch, que desenvolveu várias técnicas agroecológicas para a 

recuperação natural dos locais esgotados, são utilizadas. A proposta de Götsch se 

inicia pelo cultivo das espécies naturais mais rústicas que, depois de um tempo, 

promovem o aumento da biodiversidade; como se fosse um processo de sucessão 

florestal, porém induzido pelo homem para a restauração da paisagem e do potencial 

energético natural de um agroecossistema integrado ao todo ecológico18. 

Esta nova visão da estratégia que engloba a sustentabilidade ecológica, 

está baseada na resiliência dos agroecossistemas, pois a ação humana local afeta os 

ecossistemas adjacentes e pode implicar em impactos planetários. O termo 

desenvolvimento sustentável pode ter diversas conotações dependendo da janela de 

análise; a visão aqui defendida é holística e abrange critérios sistêmicos (STAHEL e  

GARRETA, 2011).  

O novo posicionamento estratégico estabelecido com a visão sistêmica 

acima discutida envolve a criação de benefícios às populações locais, gestão e 

                                                 
18 Os conhecimentos e experiências de Götsch são de domínio público e podem ser acessados em: 
http://agendagotsch.com/ 
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manutenção da biodiversidade, desenvolvimento de políticas de desenvolvimento 

baseadas em uso eficiente e sustentável de recursos e que financiem ou subsidiem o 

desenvolvimento sustentável no lugar do desenvolvimento baseado em devastação 

dos recursos naturais e uso intenso de energia fóssil (SACHS, 2002). 

O estabelecimento desta nova estratégia de desenvolvimento, que agrega 

de modo sistêmico todos os aspectos da sustentabilidade, requer que as organizações 

sociais hierárquicas sejam inicialmente substituídas por organizações 

descentralizadas antes de, finalmente, evoluírem para redes distribuídas (FRANCO, 

2013)19. De modo semelhante aos sistemas naturais, regidos pela termodinâmica de 

sistemas abertos, estas redes são auto-organizáveis e possuem laços de 

realimentação que nascem da própria disseminação dos conhecimentos científicos e 

até mesmo empíricos (a fim de abranger todos os públicos e interesses) em sistemas 

participativos que se estabelecem em parcerias entre todos os atores da rede de 

negócios (governo, setor privado, universidades, institutos de pesquisa, produtores, 

industriais, prestadores de serviços, público comum). As redes assim organizadas 

permitem uma integração e organização social onde o compartilhamento de 

conhecimentos e saberes, facilidades de acesso a todas as informações e a todos os 

produtos e serviços da rede, em uma situação equitativa, permite o crescimento 

efetivo de todos os setores sociais. A sustentabilidade é um fenômeno qualitativo e 

relacional que faz referência a janelas temporais de longo prazo e que implica em um 

processo de auto(re)organização participativo que não pode ser imposto por sistemas 

de gestão rígidos e centralizados (STAHEL e  GARRETA, 2011). As redes de 

Agroecologia possuem exatamente esta conformação, pois é por meio da 

descentralização e, a partir de processos participativos e inclusivos, que se buscam 

sua expansão e fortalecimento.   

No que tange a agropecuária, além das questões de posicionamento 

competitivo, estratégia sistêmica e organização em redes distribuídas, uma outra 

grande mudança cultural é necessária: a mudança de hábitos alimentares, também 

endereçada dentre os princípios agroecológicos. Existe uma tendência de aumento 

do consumo proteico nos últimos anos, mas, conforme discutido no item 5.2.1, existe 

um injustificado excedente de produção de carne vermelha em nível mundial. Ao 

mesmo tempo, existe um desequilíbrio na produção e distribuição calórica entre os 

hemisférios norte e sul, entre os países desenvolvidos e não-desenvolvidos, entre 

                                                 
19 Augusto de Franco disponibiliza vários livros e vídeos de sua autoria sobre redes e a revolução 
social de domínio público em: http://net-hcw.ning.com/page/biblioteca 
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regiões de um mesmo país (como é o caso do Brasil, um país de dimensão 

continental) e existe também, um agravante: a grande destinação das calorias da 

biomassa para ração animal e para bioenergia (CASSIDY et al., 2013). Os mesmos 

autores identificaram que se houvesse uso das terras agricultáveis apenas para 

alimentação humana, a disponibilidade calórica aumentaria em 70% e o impacto desta 

troca na Segurança Alimentar global e no meio-ambiente seria muito benéfico.  

No caso da agropecuária no Cerrado, ficou evidente com a análise da 

ocupação agropecuária de São Gabriel do Oeste, o quanto o sistema produtivo atual 

é voltado à produção de soja e milho para ração animal e carne. Ou seja, além da 

degradação da vegetação nativa, das alterações ecohidrológicas, do êxodo rural, da 

má distribuição de terras e expansão de latifúndios, os elevados investimentos no 

desenvolvimento do Cerrado não alavancaram a produção de alimentos. Estes 

investimentos foram realizados de modo autocrático e centralizado e, assim, 

alavancaram e financiaram o lobby do agronegócio que envolve a cadeia de 

suprimentos (as indústrias e prestadores de serviços) a montante e a jusante dos 

sistemas de produção agropecuária. Atualmente, existe uma pressão internacional 

muito grande para a redução das taxas de desmatamento e para a mitigação das 

externalidades provocadas pela agropecuária, mas, a mais nova fronteira agrícola 

MaToPiBa será baseada em tecnologias modernas de alta produtividade onde o 

principal produto, destinado à exportação, é a soja. 

 A não sustentabilidade do moderno modelo dominante de 

desenvolvimento é um fenômeno de corrupção política, moral e ética generalizado 

promovido por ações e formas de organização social que visam proveito próprio em 

detrimento ao bem comum e ao bem-estar de uma comunidade mais ampla (STAHEL, 

2014). O mesmo autor considera que a superação da crise de sustentabilidade 

existente requer uma reorganização sistêmica, não reducionista, que gere a 

reconexão do planeta e do homem para a criação de uma capacidade de regeneração 

social e econômica. Os serviços ecossistêmicos e as terras agricultáveis do planeta 

deveriam ser considerados como patrimônio da sociedade e sua manutenção e uso 

deveriam ocorrer de tal modo que, de fato, todos tivessem acesso aos benefícios de 

modo igualitário. 

5.7 Cenários de desenvolvimento dos sistemas agropecuários do Cerrado 

O Governo teve papel apenas indutivo para os investimentos privados 

nacionais e internacionais, uma vez que sua participação no total de investimentos ao 

longo das quatro décadas de expansão foi de apenas 6% (Figura 71). O papel das 
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políticas públicas e dos investimentos (públicos e privados) é apresentado na figura 

72, que mostra como estas impulsionaram o desmatamento, ou, em outras palavras, 

impulsionaram a transferência de áreas produtoras de serviços ecossistêmicos, de 

biodiversidade e de alimentos, em áreas desmatadas, que, embora venham 

produzindo um PIB mais elevado, geram desserviços (redução da produção de 

serviços ecossistêmicos) e co-produtos indesejáveis (externalidades negativas e 

impactos ambientais) além de escassez de alimentos nutritivos e em concordância 

com as necessidades humanas. As linhas azuis representam as políticas públicas e 

investimentos focados na reversão da destruição dos ecossistemas, por meio da 

adoção de sistemas de base agroecológica, que reincorporam a biomassa florestal na 

paisagem e, portanto, recuperam a produção de serviços ecossistêmicos, ao mesmo 

tempo em que permitem a diversificação da produção agrícola. 

 

Figura 72. Indução da transferência de áreas naturais para antrópicas. 

 

Considerando os valores dos fluxos emergéticos previamente obtidos para 

a ocupação agropecuária e para a adoção dos sistemas agroflorestais e 

agrossilvipastoris em SGO, são discutidos a seguir, três possíveis cenários de 

resiliência dos agroecossistemas, com base no modelo de uso de recursos que 

poderia ocorrer, face aos sistemas de produção, tecnologias e estratégia de 

desenvolvimento induzidos e impulsionados pelas políticas públicas (Figura 73). 
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Figura 73. Cenários de desenvolvimento dos sistemas agropecuários do Cerrado. 
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Atualmente, a economia baseada em recursos fósseis prevalece, embora 

já existam evidências do declínio e esgotamento destas fontes em mais algumas 

décadas. Uma observação mais focada dos fluxos emergéticos (baseados no estudo 

emergético do município de São Gabriel do Oeste), durante o desenvolvimento 

agropecuário, mostra que a perda de biodiversidade, ou seja, a rápida substituição da 

mata nativa por monoculturas reduziu drasticamente a Produção Primária Líquida 

(PPP) e substituiu os serviços locais da natureza altamente renováveis por fósseis 

que são lentamente renováveis (SCHRAMSKI et al., 2015). A continuidade deste 

modelo de desenvolvimento é insustentável e pode haver um declínio acentuado 

desta economia em virtude da extrapolação dos limites da capacidade de suporte 

planetários (ROCKSTROM et al., 2009b).  

Caso nenhuma mudança no modelo de exploração de uso dos recursos 

ocorra, poderia haver um declínio da economia baseada em recursos fósseis por volta 

do ano 2100, em virtude das mudanças climáticas ocasionadas pelo uso intenso de 

fósseis até a depleção final destes recursos e do consumo do saldo restante de 

biomassa florestal (Figura 73A). Após este período, a economia sofreria uma grande 

retração e se estabeleceria apenas com base em recursos naturais (R), uma vez que 

o fluxo de recurso da economia (F) não mais existiria para a sustentação do modelo 

econômico. Enquanto isto, a natureza e a sociedade atuariam no restabelecimento do 

equilíbrio planetário, durante um período de tempo assumido neste trabalho como algo 

em torno de 200 anos (tempo estimado de maturidade em sucessão florestal). Esta 

estimativa coincide com estimativas de modelos anteriores para floresta madura 

(DAVIDSON et al., 2007).  

Finalmente, após a restauração energética e termodinâmica dos 

ecossistemas, haveria a retomada da produção primária líquida e o restabelecimento 

de uma nova e florescente economia baseada em recursos renováveis e não mais em 

recursos da economia e fósseis. Neste trabalho, supõe-se que até a recuperação total 

da produção primária líquida original dos ecossistemas haveria um período de tempo 

de mais 150 anos. Uma vez que não existe substituto para a biomassa viva, não se 

pode estabelecer ao certo o tempo que o planeta dispõe até um colapso energético, 

isto é, até a inversão do instável equilíbrio termodinâmico planetário a uma situação 

inóspita, como também não se pode precisar o tempo para a recuperação 

ecossistêmica (SCHRAMSKI et al., 2015). Os ecossistemas são estruturas 

dissipativas que mantêm sua organização interna através de transformações 
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energéticas e da dissipação de entropia e que, por serem sistemas abertos, propagam 

alterações externas a eles (JORGENSEN et al., 1998).  

Caso ocorresse a adoção de sistemas energéticos alternativos aos fósseis 

e de sistemas de produção agropecuária alternativos, com reincorporação lenta das 

florestas nos agroecossistemas (Figura 73B), o colapso completo do sistema 

econômico e a depleção da biomassa não ocorreria, como no caso anteriormente 

discutido, e haveria uma retração da economia humana de menor impacto. Neste 

caso, após a quase total depleção da biomassa florestal, seriam adotados sistemas 

de produção alternativos ao sistema convencional, que reincorporariam florestas aos 

agroecossistemas. Possivelmente, isto ocorreria por meio da adoção de sistemas 

híbridos compostos por SAFs e SASPs, em extensões territoriais graduais, e a 

quantidade de biomassa florestal original seria restaurada, embora lentamente, antes 

do que no caso A. Nos sistemas em questão, poder-se-ia considerar que as árvores 

reincorporadas nos sistemas seriam de crescimento lento. Com relação ao uso de 

recursos fósseis, haveria um declínio em seu consumo, pois poderiam ser adotadas 

outras fontes energéticas renováveis em substituição a eles, o que levaria a uma 

retração do fluxo de recursos da economia (F) para a mesma ordem de grandeza do 

fluxo F nos sistemas de base agroecológica propostos, 2,55E20 seJ.ano-1, para 80% 

de uso do território de SGO.  

Apenas a adoção de novas tecnologias energéticas em substituição à 

energia fóssil, embora importante para a saúde ecossistêmica, não é suficiente para 

equacionar o problema da depleção da biomassa florestal. Além disto, se mal 

gerenciada e dependendo do formato das políticas públicas envolvidas, poderia gerar 

uma nova distorção socioeconômica, caso as novas fontes energéticas fossem 

utilizadas para re-impulsionar o sistema atual de dominação e concentração de 

riqueza. Assim, este caminho ainda não seria a solução definitiva para a remodelação 

dos sistemas e recuperação da resiliência ecológica, econômica e social.  

No último caso, figura 73C, foi feita a suposição de que a adoção dos 

sistemas de base agroecológica ocorresse rapidamente, de tal maneira que os 

estoques de biomassa seriam recuperados de modo mais acelerado, garantindo uma 

reversão mais rápida dos processos destrutivos que ocasionariam um colapso 

generalizado. Neste caso, a dependência de recursos da economia (F) seria reduzida 

em virtude da adoção das práticas de reciclagem energética local associadas aos 

princípios agroecológicos.  

 



154 

 

6 Conclusão 

Com relação à primeira parte da hipótese formulada para este trabalho, o 

diagnóstico do funcionamento sistêmico de São Gabriel do Oeste, ao longo de cinco 

décadas de ocupação agropecuária, foi realizado, e evidenciou que o modelo de 

desenvolvimento agropecuário adotado na expansão da fronteira agrícola no Cerrado 

não é sustentável, acarreta desequilíbrios em todos os segmentos da organização 

humana e extrapola a capacidade de suporte dos ecossistemas. Para o município 

estudado, a área de florestas necessária para a mitigação dos impactos das atividades 

agropecuárias corresponde a 70% do território municipal total (3.865 km2). Isto 

significa que para manter a área agrícola atual do município, seriam necessários 

territórios florestados adjacentes da extensão de 2.705 km2. 

A análise da capacidade de suporte mostra que os agroecossistemas já 

estão esgotados e que já é tempo para uma inflexão e reorganização abrangente de 

todo o sistema de produção agrícola. A crise financeira observada em nível mundial 

também é um reflexo da insustentabilidade do modelo econômico vigente. De modo 

geral, o desenvolvimento sustentável exige uma reorganização social e econômica e 

uma reconexão do homem com o planeta e seus limites.  

A transição de sistemas insustentáveis a sistemas sustentáveis pode 

ocorrer com a adoção de modelos menos insustentáveis, como é o caso da 

agrossuinocultura (sistema integrado lavoura-pecuária-floresta com suinocultura), que 

também foi analisada. Porém, este sistema não equaciona todas as questões 

associadas à resiliência e sustentabilidade de agroecossistemas, pois ainda está 

centrado na produção de commodities e não se mostrou como um sistema facilmente 

e amplamente adaptável aos pequenos e médios produtores. 

Além disto, o modelo geral da produção agropecuária existente no Cerrado, 

atende aos interesses de um grupo restrito e baseia-se na economia desenvolvida 

sobre o uso de recursos fósseis e florestais, que tendem ao esgotamento em virtude 

de sua exploração acelerada em poucas décadas. A velocidade de uso dos estoques 

florestais, ocorre em uma janela temporal muito curta, enquanto a sua formação e 

recomposição requerem trabalho de longo prazo da natureza.  

A degeneração ecológica produz uma série de efeitos colaterais atrelados 

à perda dos serviços ecossistêmicos e que culminam nas mudanças climáticas 

atualmente observadas, cuja pressão nos ecossistemas exige soluções que previnam 

desmatamentos adicionais e que garantam a produção de serviços essenciais ao 

bem-estar humano. Os sistemas capazes de contribuir de modo positivo para a 
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regeneração ecológica, social e econômica, isto é, os sistemas resilientes, irão 

prevalecer com o avanço dos desequilíbrios planetários (ecológicos, sociais e 

econômicos), que avançam rapidamente mesmo em meio a avanços tecnológicos.   

Sobre a segunda parte da hipótese formulada, verificou-se que a 

incorporação de sistemas agroflorestais e agrossilvipastoris, desenhados de modo a 

atender os princípios agroecológicos, elevam o desempenho sistêmico dos 

agroecossistemas. Os indicadores emergéticos para o caso de adoção dos sistemas 

propostos em todo o território destinado a atividades agropecuárias em São Gabriel 

do Oeste, estão bastante próximos dos relativos ao ecossistema natural. 

Verificou-se que a reincorporação do elemento florestal é capaz de 

regenerar a produção de serviços ecossistêmicos e, que os sistemas propostos 

produzem alimentos em quantidade e em qualidade tais, que atendem às 

necessidades humanas. Ainda mais, os sistemas agroecológicos são geradores de 

empregos e de renda, em quantidades maiores e mais distribuídas, do que o 

agronegócio, que está baseado em acumulação de terras e de renda e em sistemas 

mecanizados altamente dependentes de insumos externos. O êxodo rural é um 

resultado da insustentabilidade social do modelo empresarial de agricultura. A junção 

de aspectos ecológicos, econômicos e sociais torna os sistemas propostos resilientes. 

 

Políticas públicas: 

Além do diagnóstico do atual modelo agropecuário utilizado no Cerrado, 

este trabalho apresentou o diagnóstico do desempenho sistêmico de modelos 

agroecológicos, que poderiam servir de apoio para as políticas públicas relacionadas 

à expansão de novas fronteiras agrícolas no Cerrado. Com base em indicadores de 

desempenho emergéticos e socioeconômicos, seria possível verificar como a 

transição a novos modelos beneficiaria a todos os atores da agropecuária, incluindo 

os pequenos e médios, e não apenas as grandes empresas e os latifúndios.  

Os sistemas agroecológicos são mais favoráveis ao desenvolvimento 

futuro, mas existem muitas dificuldades para sua implementação total, pois dependem 

de 100% da substituição dos sistemas convencionais para o restabelecimento 

completo do equilíbrio ecológico. A diversificação da produção em grandes áreas é 

muito mais complexa do que em pequenas propriedades, e, talvez, ocorra mais 

lentamente, mas isto não significa que os grandes não devam empenhar esforços para 

a aplicação dos princípios agroecológicos. A adoção destes princípios de modo 

parcial, torna o sistema incompleto, por exemplo, a substituição de fertilizantes 
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sintéticos por biofertilizantes reciclados localmente, mas sem a agrobiodiversidade 

que garanta a não necessidade de herbicidas, não previne problemas ecossistêmicos 

de modo integral. O desejável seria que todos os pequenos e médios fossem 

estimulados e tivessem pleno suporte à adoção dos princípios agroecológicos, sendo 

retirados da condição injusta e concentradora existente atualmente.  

As políticas públicas deveriam abranger questões mercadológicas, sociais 

e ecológicas. Deveriam envolver uma remodelação no sistema de crédito rural para 

os pequenos e médios produtores, no sistema tributário e na legislação trabalhista 

(para o trabalho no campo). Do ponto de vista da formação e capacitação de pessoas, 

devem promover a disseminação de conteúdos técnicos e de estratégia, planejamento 

e gestão a fim de facilitar e expandir a assistência técnica e a extensão rural. Nos 

quesitos relacionados à Educação, devem fomentar a formação crítica, por meio de 

conteúdos relacionados a: teoria geral dos sistemas, sustentabilidade, problemas 

sociais brasileiros e internacionais, mercados, globalização e neoliberalismo, entre 

outras questões da atualidade. Esta educação formadora de pessoas críticas e 

atualizadas, promove o fortalecimento da capacidade de combate à corrupção em 

todos os níveis, favorecendo uma organização social em redes fortes que monitorem 

e cobrem dos governantes e empresários a remodelação das cadeias produtivas e de 

sua capacidade de inserção de todos os atores sociais em sistemas com melhor 

distribuição de bens (alimentos, terra etc.). O PNAPO e o PLANAPO já endereçam 

estes temas, porém são políticas com orçamentos modestos e, que concorrem com 

os interesses empresariais e políticos centrados nas longas cadeias de fornecimento 

de insumos agropecuários e de distribuição de alimentos.  

Do ponto de vista ambiental, os atuais sistemas integrados como o ILPF e 

a agrossuinocultura deveriam ser incentivados por políticas robustas que regulem o 

uso da terra e as etapas de reincorporação do elemento arbóreo. Especificamente 

para a agrossuinocultura, uma revisão na legislação ambiental para a regulação e 

fiscalização do uso de biofertilizantes líquidos e sólidos (taxa de aplicação e controle 

da rotação de áreas) e de condicionantes de solo (biochar), produzidos a partir da 

reciclagem local de nutrientes, deve ser realizada em caráter imediato. Outro 

problema a endereçar, seria a manutenção dos biodigestores e dos processos de 

limpeza e descarte de resíduos sólidos; o ideal é que estes sejam destinados à 

produção de composto orgânico ou de biochar. Uma questão adicional, refere-se ao 

“como” operacionalizar a adoção da agrossuinocultura por todos os produtores da 

região (assistência técnica, bancos de sementes e mudas, etc.).  
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Com relação às políticas públicas para os sistemas propostos, estas, 

deveriam envolver questões geopolíticas, a fim de favorecer a criação de condições 

mercadológicas, para que os sistemas agroecológicos substituam os sistemas soja-

boi e milho-suíno e sua cadeia de suprimentos associada (fornecedores e 

distribuidores nacionais e globais), de modo a não provocar um colapso generalizado 

da economia local, regional e nacional, que acarretaria em desequilíbrios sociais ainda 

maiores que os já observados, caso não exista grande comprometimento dos 

governos federal, estaduais e municipais com financiamentos, assistência técnica, 

treinamentos, reformulação da estrutura fundiária, desenvolvimento de mercados e 

escoamento da produção do campo etc., de tal modo que seja assegurada uma 

economia sólida e saudável. A economia brasileira é altamente dependente das 

commodities agrícolas e é, justamente, esta economia que configura a base de 

sustentação dos programas sociais de governo atuais. Sobre a reintegração do 

elemento arbóreo nos agroecossistemas, deveriam haver políticas para a adoção de 

sistemas agroecológicos em etapas claras e definidas no tempo, contendo 

regulamentações e normatizações sobre os desenhos de sistemas integrados, com 

pecuária bovina e com suinocultura, para diferentes propriedades e portes. 

7 Recomendações para futuras pesquisas 

A adoção das estratégias discutidas neste trabalho e os caminhos práticos 

para a execução da transição necessária, configuram uma demanda adicional de 

pesquisa. A sociedade, os produtores e os governos seriam os responsáveis por 

alavancar os novos sistemas agropecuários, mas, isto depende, em grande grau, de 

um aprofundamento nos conhecimentos sobre: questões relativas à Reforma Agrária 

no país, mudanças nas formas de organização social e de pensamento dos 

agricultores, dos governantes e dos empresários, geopolítica mundial, entendimento 

da função forçante das mudanças climáticas nas políticas e sistemas de formulação e 

gestão de políticas públicas regionais, nacionais e mundiais.  

Uma avaliação complementar da estratégia de negócios das redes e do 

posicionamento competitivo da agropecuária deve ser realizada, com base em 

pesquisas em campo para a coleta de informações, que permitam o cálculo das 

métricas para a quantificação deste aspecto. A associação desta avaliação aos 

indicadores emergéticos e socioeconômicos pode prover aos tomadores de decisão e 

formuladores de políticas públicas meios para a reformulação de estratégias de longo 

prazo, que integrem todas as dimensões da sustentabilidade em torno do 
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desenvolvimento de uma rede de pessoas, de conhecimentos e de negócios que seja 

resiliente.  

Outra avaliação complementar para a elaboração das propostas de adoção 

de sistemas agroecológicos é a obtenção de índices de fragmentação da vegetação 

(por SIG) e de indicadores de conectividade ecológica, que permitam o planejamento 

de como e onde expandir e distribuir os sistemas agroecológicos, priorizando regiões 

mais afetadas e garantindo a mitigação das alterações decorrentes do atual modelo 

agropecuário.  

Os órgãos públicos, universidades e institutos de pesquisa poderiam 

elaborar um projeto amplo em nível nacional, envolvendo os comitês de bacias 

hidrográficas, para a manutenção do que ainda resta do Cerrado e adotar os princípios 

discutidos neste trabalho para a elaboração de pesquisa e extensão para a 

implantação de modelos agroecológicos na expansão de novas fronteiras agrícolas. 
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9 Apêndices  

9.1 Tabulação dos atributos de sustentabilidade por grupo de análise e por 

origem dos entrevistados 

 

Atributos econômicos 

Respostas ao questionário 

 

 

Preferência dos atributos por origem do entrevistado (nível desejável) 

 

 

Resultados da análise fatorial  

Matriz de correlação
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Carga dos fatores para identificação dos perfis (% variância total: A=67,826 e B=32,174) 

 

 

Atributos sociais internos 

Respostas ao questionário  

 

 

Preferência dos atributos por origem do entrevistado (nível desejável) 

 

 

Resultados da análise fatorial  

Matriz de correlação 
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Carga dos fatores para identificação dos perfis (% variância total: A=74,663 e B=25,337) 

 

 

Atributos sociais externos 

Respostas ao questionário  

 

 

Preferência dos atributos por origem do entrevistado (nível desejável) 
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Resultados da análise fatorial  

Matriz de correlação 

 

Carga dos fatores para identificação dos perfis(% variância total: A=62,471 e B=37,529) 

 

 

Atributos ecológicos 

Respostas ao questionário  
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Preferência dos atributos por origem do entrevistado (nível desejável) 

 

Resultados da análise fatorial  

Matriz de correlação 
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9.2 Tabelas emergéticas para a expansão da fronteira agrícola 

UEVs e índices de renovabilidade utilizados neste trabalho 

 

Referências que não constaram em outra parte do texto: (BARGIGLI e  ULGIATI, 2003), (BONILLA et al., 2010), 

(BRANDT-WILLIAMS, 2002), (BROWN e  ULGIATI, 2004), (BURANAKARN, 1998), (CAMPBELL et al., 2014), 

(ODUM, 2000), (ODUM et al., 1995), (ORTEGA et al., 2001), (PULSELLI et al., 2008). 
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Tabelas emergéticas da expansão agropecuária na região da agricultura 

 

 

Cerrado nativo (região da agricultura) 
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Décadas 1950 e 1960 (região da agricultura) 
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Década 1970 (região da agricultura) 
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Década 1980 (região da agricultura) 
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Década 1990 (região da agricultura) 
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Década 2000 (região da agricultura) 
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Década 2010 (região da agricultura) 
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Tabelas emergéticas da expansão agropecuária na região de pastagens 

 

Cerrado nativo (região de pastagens) 
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Décadas 1950 e 1960 (região de pastagens) 
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Década 1970 (região de pastagens) 
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Década 1980 (região de pastagens) 
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Década 1990 (região de pastagens) 
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Década 2000 (região de pastagens) 
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Década 2010 (região de pastagens) 
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9.3 Memorial de cálculos da expansão da fronteira agrícola 

Observações:  

1. Para evitar dupla contagem de fluxos nos cálculos para obtenção dos 

indicadores emergéticos, contabilizaram-se apenas o potencial químico da chuva, 

minerais da rocha mãe, nitrogênio atmosférico e água do poço no fluxo agregado de 

recursos naturais renováveis (R) para todos os sistemas estudados.  

2. Emergy baseline: 1,58E+25 seJ.ano-1 (ODUM et al., 2000). 

3. Emdóllar: 2,25E+12 seJ.US$-1 (PEREIRA et al., 2013). 

 

Referente à região de agricultura 

Área total do chapadão =   1.284,90 km2 

 128.490,2 hectares 

 

Usos da terra e sistemas de manejo 

 

R1 Energia Solar  

Coordenadas geográficas chapadão: -19.21 e -54.33 (para input no site NASA Surface 

meteorology and Solar Energy, https://eosweb.larc.nasa.gov)  

Radiação média anual = 5,13 kWh.(m2.dia)-1  

Radiação média anual = 6,74E+13 J.ha-1.ano-1  

Albedo = 14%   

Luz incidente = 100%, considerou-se que não existe interceptação da radiação  

Fluxo de Energia solar = valor anual médio * (1-albedo/100)     

Fluxo de Energia Solar Anual = 7,45E+18 J.ano-1  

Dados obtidos em:  

NASA Surface meteorology and Solar Energy, https://eosweb.larc.nasa.gov  

R2 Energia cinética do vento     

Velocidade anual média = 5,03 m.s-1   

Vento geostrófico = 0,6 * velocidade média = 3,018 m.s-1  

Altura da camada limite = 1000 m   

Densidade do ar = 1,3 kg.m-3   

Coeficiente de arraste = 1,00E-03 

Conversão seg. para ano = 3,14E+07    
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Fluxo energia vento = (velocidade vento geost.)³ * densidade do ar * coeficiente de arraste * 

conversão unidade tempo * área    

Fluxo de energia cin.do vento = 1,44E+15 J.ano-1   

R3 Potencial químico da chuva     

Precipitação média anual = 1,46 m.ano-1 

Energia livre de Gibbs = 4,94 J.g-1   

Densidade da água = 1,00E+06 g.m-³   

Fluxo do potencial químico da chuva = precipitação * energia livre de Gibbs * densidade da 

água 

Fluxo anual = 9,27E+15 J.ano-1   

R4 Soerguimento geológico (minerais da rocha)     

Altitude do chapadão = 676 m (SIG, Gustavo Bayma-Silva) 

Taxa de erosão geológica = 150 g.m-2.ano-1, para altitude = 1 km (Folio 2) 

Taxa de erosão geológica = 1,50E+06 g.ha-1.ano-1   

Fluxo anual = 1,93E+08 kg.ano-1   

Fluxo emergia = 4,82E+14  seJ.ano-1 = 3,75E+09 seJ.ha-1.ano-1   

R5 Fixação biológica de nitrogênio atmosférico     

Precipitação média anual = 1456,30 mm, (ASSIS et al., 2003) 

Deposição de Natm = 0.14 * (P) 0.5 (ROY et al., 2003) 

Deposição de Natm  = 5,34 kg.ha-1.ano-1   

Fluxo anual = 6,86E+05 kg.ano-1   

R6 Lençol freático (Água de poço) 

 

Década 70 Café - CULTURA PERMANENTE, É IRRIGADO   

Demanda hídrica café: 150 mm 

Cultura permanente, colheita a partir de Maio  

Déficit hídrico = 550 mm.m-2.ano-1 = 550 litros.m-2.ano-1  

Área cultivada com café = 9,38E+08 m2 (ASSIS et al., 2003) 

Demanda adicional de água = 5,16E+11 litros.ano-1   

Consumo anual = 5,16E+08 m3.ano-1   

Energia livre de Gibbs = 4,94 J.g-1   

Densidade da água = 1,00E+06 g.m-3   

Fluxo anual = 2,55E+15 J.ano-1   
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Década 80  

Café - CULTURA PERMANENTE, É IRRIGADO,  

Soja e Milho - CULTURAS TEMPORÁRIAS, NÃO IRRIGADAS   

Área cultivada com café = 6,25E+08 m2 (Consideração da autora: Redução para 2/3 da 

área original para introdução da soja e milho (este incipiente)). 

Demanda adicional de água = 3,44E+11 litros.ano-1   

Consumo anual = 3,44E+08 m3.ano-1   

Fluxo anual = 1,70E+15 J.ano-1   

Suínos  

Consumo diário = 12 litros.suíno-1.dia-1   

Número de suínos = 7300 cabeças   

Consumo anual = 3,20E+07 litros.ano-1  

Fluxo anual = 7,05E+09 J.ano-1   

Década 90  

Soja e Milho - CULTURAS TEMPORÁRIAS, NÃO IRRIGADAS   

Suínos  

Número de suínos = 36250 cabeças   

Consumo anual = 1,59E+08 litros.ano-1   

Fluxo anual = 3,50E+10 J.ano-1   

Década 2000  

Soja e Milho - CULTURAS TEMPORÁRIAS, NÃO IRRIGADAS    
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Suínos  

Número de suínos = 177000 cabeças   

Consumo anual = 7,75E+08 litros.ano-1   

Fluxo anual = 1,71E+11 J.ano-1   

 

Década 2010  

Soja e Milho - CULTURAS TEMPORÁRIAS, NÃO IRRIGADAS   

Suínos  

Consumo diário = 10 litros.suíno-1.dia-1 (Maior eficiência no uso de água, tecnologias), Dado 

de campo 

Número de suínos = 588000 cabeças  

Consumo anual = 2,15E+09 litros.ano-1   

Fluxo anual = 4,73E+11 J.ano-1    

N Perda de solo  

 

Equação Universal de Perda de Solo (Universal Soil Loss Equation-USLE) 

A = R*K*LS*C*P     

Onde:      

A = Perda de solo, em t.ha-1.ano-1;     

R = Erosividade das chuvas, em MJ.mm.ha-1.h-1.ano-1;     

K = Erodibilidade do solo, em .h.MJ-1.mm-1;     

LS = Fator topográfico da USLE, adimensional;     

C = Fator de uso/manejo de solo, adimensional;     

P = Fator de práticas conservacionistas de solo, adimensional.    

Valores usados para R, K, LS e P:   

R = 6692,00 MJ.mm.ha-1.h-1.ano-1 (GALDINO et al., 2015) 

K = 0,031 t.h.MJ-1.mm-1 (GALDINO et al., 2003a) 

LS = 0,702 (GALDINO, 2015 (no prelo))  

P = 0,5 para agricultura 

P = 1 para demais usos da terra 
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Valores de C e de C*P obtidos por ponderação das áreas: 

  Área C P CP Ref para C 

Mata Nativa  100% mata 
nativa 

0,001 1 0,001 Roose (1977 apud 
(GARDIMAN-JR 
et al., 2012)) 

Décadas 50 e 
60 

 100% mata 
nativa 

0,001 1 0,001  

Década 70, 
conv. 73% área 

Lavoura, sist. Convencional, 
declividade entre 8 e 10%, 
café cultura permanente 

73% café, 
27% mata 

nativa 

0,09882 0,5 0,04941 0,135 para café,  
(VAZQUEZ-
FERNÁNDEZ et 
al., 1996) 

Década 80, 
conv. 88% área 
e destes: 67% 
café e 33% 
soja+milho 

Lavoura, sist. Convencional, 
declividade entre 8 e 10% 

59% café, 
29% soja 

convencional, 
12% mata 

nativa 

0,13951 0,5 0,069755 0,206 para soja 
convencional, 
(SILVA et al., 
2010) 

Década 90, 
conv. 94% área 

Lavoura, sist. Convencional, 
declividade entre 8 e 10% 

94% soja 
convencional, 

6% mata 
nativa 

0,1937 0,5 0,09685  

Década 2000, 
conv. 55% área, 
pd 45% 

Lavoura, sist. 
Convencional+PDireto, 

declividade entre 8 e 10% 

52% soja 
convencional, 
43% soja em 
plantio direto, 

5% mata 
nativa 

0,127645 0,5 0,063823 0,0455 soja em 
plantio direto, 
(BERTOL et al., 
2001) 

 

Década 2010,  
pd 95% 

Lavoura, plantio direto, 
declividade entre 8 e 10% 

95% soja e 
milho em 

plantio direto, 
5% mata 

nativa 

0,043275 0,5 0,021638  

 

M1 Herbicidas / Pesticidas / Inseticidas   

Fluxo anual = 11,00  kg.ha-1.ano-1 , Dado de campo 

 

M2 Sementes   

 

Fluxo anual = 1,18E+02 kg.ha-1.ano-1, estimativas da autora com base em dados campo 

UDSGO 

Transformidade (transgênicas) = 1,68E+13 seJ.kg-1 (ORTEGA et al., 2002) 

Transformidade (certificadas) = 4,04E+12 seJ.kg-1 (ORTEGA et al., 2002) 

Transformidade (prod local) = 4,94E+12 seJ.kg-1 (ORTEGA et al., 2002) 

M3 Medicamentos e vacinas  

 

Consumo anual = 2,00 doses.cabeça-1.ano-1 , Dado de campo 

Preço da dose de vacina = 0,69 R$.dose-1  

Projeção câmbio 2015 = 3,50 R$.US$-1  

Preço da dose de vacina = 0,20 US$.dose-1  
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M4 Fósforo       

 

Fluxo anual café = 12,23 kg.ha-1.ano-1 

Densidade da cultura = 8000 plantas.ha-1  

Necessidade P = 28 kg P2O5.ha-1 (Emater) 

Fluxo anual soja e milho 80, 90 e 2000 = 76,00 kg. ha-1.ano-1, (SOLO, 2004) 

Fluxo anual reciclagem biofertilizantes = 51,68 kg.ha-1.ano-1, redução com base no balanço 

nutrientes da fertirrigação   

M5 Nitrogênio 

 

Fluxo anual café = 51,97 kg.ha-1.ano-1 

Necessidade N = 119 kg N.ha-1 (Emater) 

Fluxo anual soja e milho 80, 90 e 2000 = 100,00 kg. ha-1.ano-1, (SOLO, 2004) 

Fluxo anual reciclagem biofertilizantes = 24 kg.ha-1.ano-1, redução com base no balanço 

nutrientes da fertirrigação 

M6 Potássio 

 

Fluxo anual café = 66,67 kg.ha-1.ano-1 

Necessidade P = 76,56 kg K2O.ha-1 (Emater) 

Fluxo anual soja e milho 80, 90 e 2000 = 100,00 kg. ha-1.ano-1, (SOLO, 2004) 

Fluxo anual reciclagem biofertilizantes = 24 kg.ha-1.ano-1, redução com base no balanço 

nutrientes da fertirrigação 

M7 Calcário calcítico  

Fluxo anual = 1200,00 kg.ha-1.ano-1, Dado de campo 

M8 Ração para suínos     

 

A Cooasgo vende a preço menor em troca de milho. Milho corresponde a 68% da composição 

da ração e soja a 22%. Ambos, nos respectivos volumes destinados à ração, não são 

contabilizados nas vendas para a obtenção do EER e da rentabilidade.     

Conversão alimentar: 2,60 kg ração.kg carne-1   
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Ganho de peso = 95,00 kg, leitão de 25 kg, terminação até 120 kg   

Consumo anual = 247,00 kg ração.cabeça-1   

Preço da ração via Cooasgo, década 2010 = 0,75 R$.kg-1, Dado de campo 

Preço da ração normal = 1,5 R$.kg-1 

M9 a M10 Construção civil     

 

Área construída para 2000 suínos = 1100 m², Dado de campo  

Total de cimento utilizado = 119570 Kg/2000 suínos e 11957 kg (apenas casas) 

Total de aço utilizado = 61600 Kg/2000 suínos e 6160 kg (apenas casas) 

Depreciação de imóveis = 25 anos 

M11 a M15 Motogerador (100 kVA), massas estimadas pelo fabricante do 

equipamento (Retificadora Centro Sul)   

Depreciação de máquinas = 10 anos 

Gerador WEG, modelo GTA 251AI27      

Peso total = 475 kg 

Massa de cobre (20%) = 95 kg 

Fluxo anual de cobre = 9,50 kg.ano-1 

Massa de ferro fundido (20%) = 95 kg 

Fluxo anual de ferro fundido = 9,50 kg.ano-1 

Massa de aço carbono (60%) = 285 kg 

Fluxo anual de aço C = 28,50 kg.ano-1 

Motor Mercedes, modelo 447LA, diesel   

Peso total = 1525 kg 

Massa de alumínio (5%) = 76,25 kg 

Fluxo anual de Al = 7,63 kg.ano-1 

Massa de aço carbono (35%) = 533,75 kg 

Fluxo anual de aço C = 53,38 kg.ano-1 

Massa de ferro fundido (60%) = 915 kg 

Fluxo anual de ferro fundido = 91,50 kg.ano-1 

Chassis   

Massa de aço carbono = 250 kg 

Fluxo anual de aço C = 25,00 kg.ano-1 

Radiador   

Massa de cobre = 60 kg 

Fluxo anual de cobre = 6,00 kg.ano-1 
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Óleo lubrificante (sintético turbo)   

Consumo = 4,53 l.dia-1 

Densidade do óleo = 0,88 kg.l-1 

Consumo mássico anual  =  1456,00 kg.ano-1 

Capacidade calorífica = 43 MJ.kg-1 

Fluxo anual = 6,26E+10 J.ano-1 

M16 Biodigestor   

Dimensões:   

Largura = 11,00 m 

Comprimento = 35,00 m 

Altura = 5,00 m 

Lonas e tubulações de PVC   

Lona superior de PVC de alta ρ = 8,45E+02 m2 

Gramatura = 0,34 kg.m-2 

Lona inferior de PVC de alta ρ = 8,45E+02 m2 

Gramatura = 0,85 kg.m-2 

Tubulações = 200 kg 

Fluxo anual de PVC = 120,56 kg.ano-1 

M17 a M19 Sistema de fertirrigação   

Ferro fundido (carretel) = 5165 kg 

Ferro fundido (bomba e acessórios) = 300 kg 

Fluxo anual de ferro fundido = 546,50 kg.ano-1 

Aço (bomba e acessórios) = 131,25 kg 

Fluxo anual de aço = 13,13 kg.ano-1 

Mangueiras de PVC =  400 kg 

Fluxo anual de PVC =40,00 kg.ano-1 

M20 Produção de composto orgânico   

Aço do decanter  = 2000 kg 

Aço do separador  e rolos = 2400 kg 

Aço do forno =  2400 kg 

Fluxo anual de aço = 680,00 kg.ano-1 

M21 Captação de água da chuva   

Dimensões (3 lagoas totalizando 7350 m3):   

Largura = 12,00 m 

Comprimento = 35,00 m 

Altura = 6,00 m 

Lonas e tubulações de PVC   

Lona superior de PVC de alta ρ = 9,84E+02 m2 
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Gramatura = 0,34 kg.m-2 

Lona inferior de PVC de alta ρ = 9,84E+02 m2 

Gramatura = 0,85 kg.m-2 

Tubulações = 400 kg 

Fluxo anual de PVC = 157,10 kg.ano-1 

M22 Novilhos para engorda, não se aplica 

M23 Aço de máquinas agrícolas   

 

Aço = 3000 kg por máquina, estimativa da autora 

Tempo de vida útil = 10000 horas, estimativa da autora 

Estimativa de horas trabalhadas para café = 26 horas.ha-1.ano-1 

Estimativa de horas trabalhadas para cultura anual = 5 horas. ha-1.ano-1 

Estimativa de horas trabalhadas para eucaliptos = 3 horas. ha-1.ano-1 

M24 Combustível para máquinas agrícolas  

 

Estimativa consumo =  8 litros.h-1 

Densidade = 0,85 kg.l-1 

Poder calorífico = 4,19E+07 J.kg-1 

Consumo = 2,85E+08 J.h-1 

S1 Mão-de-obra  

 

Demanda MO para cafeicultura = 51 homens. ha-1.ano-1, colheita manual, estimativa da 

autora 

Demanda MO para culturas anuais = 3 homens.ha-1.ano-1, semeadura e colheita 

automatizadas,  estimativa da autora 

Demanda MO suinocultura = 2 homens.galpão-1.ano-1, para galpão 2000 suínos, Dado de 

campo 

Consumo calórico = 1,05E+07 J.homem-1.dia-1  

Horas trabalhadas = 8 horas  

SA1 Emissões de CH4    

Emissões entéricas de CH4 = 0, bovinos no chapadão são em pequenas quantidades, não 

representativo. 
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SA2 Emissões de N2O  

 

Fluxo de emissões de N2O das excreções gado = 0 

Emissões de N2O da agricultura = 17,16 kg. ha-1.ano-1 (WORLDBANK, 2010) 

Fluxo de emissões de N2O do manejo de dejetos calculada segundo Tier 1, Tabela 3A2_IPCC, 

(IPCC, 2006) 

SA3 Emissões de C_CO2   

 

Fluxo de C_CO2  do solo para soja e milho = 9231,24 kgC. ha-1.ano-1, Base Tuiuiu, retirando 

CH4 sink  

Fluxo de C_CO2  do solo para café = 0,00, consideração: tudo o que emite, absorve 

Fluxo de C_CO2  da respiração do solo, valores abaixo (WATANABE e  ORTEGA, 2014) 

1407,23 kgC. ha-1.ano-1 Cenário IP, solo melhorado  

1246,00 kgC. ha-1.ano-1 Cenário NS, cerrado nativo  

1458,50 kgC. ha-1.ano-1 Cenário ILPF  

1312,00 kgC. ha-1.ano-1 Cenário DP, pasto degradado  

1583,00 kgC. ha-1.ano-1 Cenário NT, plantio direto  

1378,00 kgC. ha-1.ano-1 Cenário CT, convencional  

Fluxo de C_CO2  da fixação pela mata nativa = 3700,00 kgC. ha-1.ano-1 

SA4 Emissões de NH4 

 

Perda de NH4 por volatilização de amônia sistema com biodigestor = 2,46E+06 kg.ano-1, 34% 

na lagoa e 20% durante a fertirrigação (BERGIER et al., 2012) 

Percentual de volatilização de amônia (%VA) = e^(FTC+FAF+FpH+FCR+FCTC+FTF) = 0,249 

Usando fatores da literatura (FAO, 2004; ROY et al., 2003) 

Fator referente ao tipo de cultivo (FTC) = -0,045    

Fator referente ao modo de aplicação de fertilizante (FAF) = -1,305, lançamento Superficial  

Fator referente ao pH do solo (FpH) = -0,933, média pH UDSGO = 5.513, dados de campo 

Fator referente ao clima regional (FCR) = 0    

Fator referente à capacidade de troca catiônica do solo (FCTC) = 0,088, CTC < 16 

Fator referente ao tipo de fertilizante (FTF) = 0,803, uréia + DAP  

Perda de N por volatilização de amônia = NFI*%VA + NFO*%VA    

Conversão para NH3 = 1,22 kg.ha-1.ano-1, considerando apenas NH3 (sem NOx)  
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SA5 Infiltração de contaminantes 

 

Pesticidas, nitrato e fosfato na água = 10,65  £.ha-1.ano-1, excluindo nitratos e fosfatos, para o 

sistema ideal sem infiltração, com alto controle, (PRETTY et al., 2000) 

Pesticidas, nitrato e fosfato na água = 16,96  £.ha-1.ano-1, incluindo nitratos e fosfatos, 

sistema com infiltração, (PRETTY et al., 2000) 

Conversão libra/dollar = 1,6478 US$.£-1  

SA6 Excesso de nutrientes  

Eutrofização de corpos d´água = 0,00 £. ha-1.ano-1, sistema ideal, alto controle da fertirrigação  

Eutrofização de corpos d´água = 0,53  £. ha-1.ano-1, sistema sem controle, (PRETTY et al., 

2000) 

 

Cálculos das mudanças de estoques internos 

Foram usados os valores dos serviços ambientais, previamente obtidos por 

Watanabe e Ortega (2014) de acordo com os usos da terra para cada década 

analisada. Mas, a quantidade de biomassa florestal do trabalho citado foi corrigida 

sobre dados da literatura científica (MEIRELLES e  HENRIQUES, 1992).  

O fluxo de matéria orgânica no solo também foi corrigido sobre dados da 

literatura científica (BATLLE-BAYER et al., 2010), pois os autores consideraram que 

não existe variação na MO do solo com os diferentes usos da terra, mas existe.  

Os diferentes valores dos fluxos hidrológicos e dos estoques de carbono 

para cada cenário foram utilizados no cálculo ponderado das mudanças para as 

décadas estudadas neste trabalho (sobre os diferentes usos da terra para cada caso 

apresentados anteriormente). 
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Referente à região de pastagens 

Área total do areado =   2.580,61 km2 

 258.060,55 hectares 
 

Usos da terra e sistemas de manejo 

 

 

Procedimentos de cálculo de R1 a R5, idem anterior 

R6 Lençol freático (Água de poço), não se aplica 

N Perda de solo  

 

Valores usados para R, K, LS e P:    

R = 6872 MJ.mm.ha-1.h-1.ano-1 (GALDINO et al., 2015) 

K = 0,031 t.h.MJ-1.mm-1 (GALDINO et al., 2003a) 

LS = 2,625 (GALDINO, 2015 (no prelo))  

P = 0,5 para agricultura 

P = 1 para demais usos da terra 

Valores de C e C*P calculado por ponderação de áreas: 

 Área C P CP Ref para C 

Mata Nativa 100% mata nativa 0,001 1 0,001 Roose (1977 apud 
(GARDIMAN-JR et al., 
2012)) 

Décadas 50 e 60 100% mata nativa 0,001 1 0,001 Consideração da autora 

Década 70, 91% 
savana nativa 

91% mata nativa, 9% 
pastagem degradada 

0,00262 1 0,00262 0,008, pasto conservado e 
0,03 para pasto degradado 

(VAZQUEZ-FERNÁNDEZ et 
al., 1996). 

 Para SGO considerou-se 
50% de pastagens 

degradadas,  
C médio=0,0190  

Década 80, 80% 
savana nativa 

80% mata nativa, 20% 
pastagem degradada 

0,0046 1 0,0046  

Década 90, 52% 
savana nativa 

52% mata nativa, 48% 
pastagem degradada 

0,00964 1 0,00964  

Década 2000, 40% 
savana nativa 

60% mata nativa, 40% 
pastagem degradada 

0,0118 1 0,0118  

Década 2010, 39% 
savana nativa 

61% mata nativa, 39% 
pastagem degradada 

0,01198 1 0,01198   
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M1 Herbicidas / Pesticidas / Inseticidas   

Fluxo anual = 2,61  kg.ha-1.ano-1, dado de campo 

 

 

M2 Sementes   

 

Fluxo anual = 23 kg.ha-1.ano-1, estimativas da autora com base em dados campo UDSGO 

M3 Medicamentos e vacinas  

 

Consumo anual = 2,00 doses.cabeça-1.ano-1  

Preço da dose de vacina = 1,30 R$.dose-1  

Preço da dose de vacina = 0,37 US$.dose-1  

M4 Fósforo       

 

Fluxo anual = 45 kg.ha-1.ano-1 (considerando brachiaria), (SOLO, 2004) 

M5 Nitrogênio 

 

Fluxo anual = 200 kg.ha-1.ano-1 (considerando brachiaria), (SOLO, 2004) 

M6 Potássio 

 

Fluxo anual = 350 kg.ha-1.ano-1 (considerando brachiaria), (SOLO, 2004) 

M7 Calcário calcítico 

Fluxo anual = 1200 kg.ha-1.ano-1, dado de campo, solo rico com Al3+   

M8 Ração para suínos, não se aplica   

M9 a M21 Não se aplica    

M22 Novilhos para engorda 

 

Tempo de engorda =  22 meses no pasto  

Preço do novilho = 1390 R$.cabeça-1 
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M23 Aço de máquinas agrícolas   

 

Estimativa de horas trabalhadas nas pastagens = 3 horas. ha-1.ano-1 

M24 Combustível para máquinas agrícolas  

 

S1 Mão-de-obra  

 

Demanda MO para máquinas = 1 homem 

Estimativa de horas trabalhadas para pastagem = 2 horas.ha-1.ano-1 

Demanda MO para manejo do gado no pasto = 1 homem para 100 cabeças, consideração da 

autora 

SA1 Emissões de CH4    

 

Emissões entéricas de CH4 = 47,30 kg.cabeça-1.ano-1 (DEMARCHI et al., 2003) 

SA2 Emissões de N2O  

 

Fluxo de emissões de N2O das excreções gado = 0,22 kg. cabeça-1.ano-1, Emissões de N2O 

da agricultura = 17,16 kg. ha-1.ano-1 (WORLDBANK, 2010) 

Procedimentos idem agricultura para as externalidades, mas com os respectivos 

percentuais de uso da terra 

SA3 Emissões de C_CO2,  

 

SA4 Emissões de NH4, procedimentos idem agricultura, mas com os respectivos 

consumos de N 

 

SA5 Infiltração de contaminantes 

 

SA6 Excesso de nutrientes  
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Cálculos das mudanças de estoques internos, procedimentos de cálculo idem 

agricultura 

 

Correções da biomassa e do carbono no solo, idem agricultura. 

 

 

Referentes ao município 

Produção  
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Valor das vendas  

 

 

 

Custo operacional (valores obtidos sobre dados da CONAB e CEPEA) 
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9.4 Tabelas emergéticas para a expansão agroecológica 

 

Tabelas emergéticas da expansão agroecológica na região da agricultura 

 

SAF modelo para a região da agricultura 
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SAF adotado em 10% da área da região da agricultura 
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SAF adotado em 20% da área da região da agricultura 
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SAF adotado em 30% da área da região da agricultura 
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SAF adotado em 50% da área da região da agricultura 
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SAF adotado em 70% da área da região da agricultura 
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SAF adotado em 80% da área da região da agricultura 
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Tabelas emergéticas da expansão agroecológica na região de pastagens 

 

SASP modelo para a região de pastagens 
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SASP adotado em 10% da área da região de pastagens 
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SASP adotado em 20% da área da região de pastagens 
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SASP adotado em 30% da área da região de pastagens 
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SASP adotado em 50% da área da região de pastagens 
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SASP adotado em 70% da área da região de pastagens 
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SASP adotado em 80% da área da região de pastagens 
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9.5 Memorial de cálculos da expansão agroecológica 

Observações:  

4. Para evitar dupla contagem de fluxos nos cálculos para obtenção dos 

indicadores emergéticos, contabilizaram-se apenas o potencial químico da chuva, 

minerais da rocha mãe, nitrogênio atmosférico e água do poço no fluxo agregado de 

recursos naturais renováveis (R) para todos os sistemas estudados.  

5. Emergy baseline: 1,58E+25 seJ.ano-1 (ODUM et al., 2000). 

6. Emdóllar: 2,25E+12 seJ.US$-1 (PEREIRA et al., 2013). 

 

Referente ao SAF na região de agricultura 

Área total do chapadão =   1284,90 km2 

 128490,2 hectares 

Usos da terra e sistemas de manejo 

 

  

Procedimentos de cálculo de R1 a R5, idem anterior 

R6 Lençol freático (Água de poço) 

 

SAF em 10% da área Soja e Milho - CULTURAS TEMPORÁRIAS, NÃO IRRIGADAS  

Suínos Consumo diário = 10 l.suíno-1.dia-1 

Número de suínos em confinamento = 529200 cabeças 

Consumo anual = 1,93E+09 l.ano-1 

Consumo anual = 1931580 m3.ano-1 

Fluxo anual = 4,26E+11 J.ano-1 

    

SAF em 20% da área Soja e Milho - CULTURAS TEMPORÁRIAS, NÃO IRRIGADAS 

Número de suínos em confinamento = 470400 cabeças 

Consumo anual = 1,72E+09 l.ano-1 

Consumo anual = 1716960 m3.ano-1 
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Fluxo anual = 3,79E+11 J.ano-1 

SAF em 30% da área Soja e Milho - CULTURAS TEMPORÁRIAS, NÃO IRRIGADAS 

Número de suínos em confinamento = 411600 cabeças 

Fluxo anual = 3,31E+11 J.ano-1 

SAF em 50% da área Soja e Milho - CULTURAS TEMPORÁRIAS, NÃO IRRIGADAS  

Número de suínos em confinamento = 294000 cabeças 

Fluxo anual = 2,37E+11 J.ano-1 

SAF em 70% da área Soja e Milho - CULTURAS TEMPORÁRIAS, NÃO IRRIGADAS 

Número de suínos em confinamento = 176400 cabeças 

Fluxo anual = 1,42E+11 J.ano-1 

SAF em 80% da área    

Número de suínos  em confinamento = 0 

N Perda de solo  

 

Valores de C e de C*P obtidos por ponderação das áreas: 

 Área C P CP Ref para C 

SAF MODELO 100% 0,002 1 0,002 Consideração da autora 

SAF em 10% da área 90% uso da terra de 
2010, 10% SAF 
proposto  

0,039148 0,5 0,019574 C para chapadão = 
0,043275, ref década 2010 

SAF em 20% da área 80% uso da terra de 
2010, 20% SAF 
proposto 

0,03502 0,5 0,01751  

SAF em 30% da área 70% uso da terra de 
2010, 30% SAF 
proposto 

0,030893 0,5 0,015446  

SAF em 50% da área 50% uso da terra de 
2010, 50% SAF 
proposto 

0,022638 0,5 0,011319  

SAF em 70% da área 30% uso da terra de 
2010, 70% SAF 
proposto 

0,014383 0,5 0,007191  

SAF em 80% da área 80% SAF proposto e 
20% mata nativa 

0,002 1 0,002 Consideração da autora 

M1 Herbicidas / Pesticidas / Inseticidas   

Fluxo anual = 11,00 kg.ha-1.ano-1 

 

M2 Sementes e Mudas  

 

Fluxo anual sementes = 118 kg.ha-1.ano-1 
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Fluxo mudas = 1,18E+03 mudas.ha-1, base mosaico proposto  

Transformidade (mudas) = 1,60E+11 seJ.muda-1 (ROMANELLI et al., 2008) 

M3 Medicamentos e vacinas  

 

Consumo anual = 2,00 doses.cabeça-1.ano-1  

Preço da dose de vacina = 0,69 R$.dose-1  

Projeção câmbio 2015 = 3,50 R$.US$-1  

Preço da dose de vacina = 0,20 US$.dose-1  

M4 Fósforo       

 

Fluxo anual reciclagem biofertilizantes = 51,68 kg.ha-1.ano-1, redução com base no balanço 

nutrientes da fertirrigação   

M5 Nitrogênio 

 

Fluxo anual reciclagem biofertilizantes = 24 kg.ha-1.ano-1, redução com base no balanço 

nutrientes da fertirrigação 

M6 Potássio 

 

Fluxo anual reciclagem biofertilizantes = 24 kg.ha-1.ano-1, redução com base no balanço 

nutrientes da fertirrigação 

M7 Calcário calcítico  

 

Fluxo anual = 1200,00 kg.ha-1.ano-1, dados de campo 
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M8 Ração para suínos     

 

A Cooasgo vende a preço menor em troca de milho. Milho corresponde a 60% da composição 

da ração. Cálculos idem anteriores.   

M9 a M10 Construção civil     

 

Área construída para 2000 suínos = 1100 m²  

Total de cimento utilizado = 119570 Kg/2000 suínos e 11957 kg (apenas casas) 

Total de aço utilizado = 61600 Kg/2000 suínos e 6160 kg (apenas casas) 

Depreciação de imóveis = 25 anos 

M11 a M15 Motogerador (100 kVA) 

 

Obs.: sempre o mesmo valor para todos os casos com suínos confinados exceto óleo 

lubrificante que tem consumo variável 

M16 Biodigestor  

Obs.: sempre o mesmo valor para todos os casos com suínos confinados 

Fluxo anual de PVC = 120,56 kg.ano-1 
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M17 a M19 Sistema de fertirrigação  

Obs.: sempre o mesmo valor para todos os casos com suínos confinados 

M20 Produção de composto orgânico   

 

Obs.: sempre o mesmo valor para todos os casos com suínos confinados 

M21 Captação de água da chuva  

Obs.: sempre o mesmo valor para todos os casos com suínos confinados 

M22 Novilhos para engorda, não se aplica 

M23 Aço de máquinas agrícolas   

 

Aço = 3000 kg por máquina 

Tempo de vida útil = 10000 horas 

Estimativa de horas trabalhadas para cultura anual = 5 horas. ha-1.ano-1 

Estimativa de horas trabalhadas para SAF = 1 hora. ha-1.ano-1 

M24 Combustível para máquinas agrícolas  

 

Estimativa consumo =  8 litros.h-1 

Densidade = 0,85 kg.l-1 

Poder calorífico = 4,19E+07 J.kg-1 

Consumo = 2,85E+08 J.h-1 
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S1 Mão-de-obra  

 

Demanda MO para SAF = 15 homens. ha-1.ano-1, colheita manual, estimativa da autora 

Demanda MO para culturas anuais = 3 homens.ha-1.ano-1, semeadura e colheita 

automatizadas, estimativa da autora 

Demanda MO suinocultura = 2 homens.galpão-1.ano-1, para galpão 2000 suínos 

SA1 Emissões de CH4    

Emissões entéricas de CH4 = 0, bovinos no chapadão são em pequenas quantidades, não 

representativo. 

SA2 Emissões de N2O  

 

Fluxo de emissões de N2O das excreções gado = 0 

Emissões de N2O da agricultura = 17,16 kg. ha-1.ano-1 (WORLDBANK, 2010) 

Fluxo de emissões de N2O do manejo de dejetos nula, sistema com biodigestor. 

Procedimentos idem agricultura para as externalidades, mas com os respectivos 

percentuais de uso da terra 

SA3 Emissões de C_CO2   

 

SA4 Emissões de NH4   
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SA5 Infiltração de contaminantes 

 

SA6 Excesso de nutrientes, nulo, sistema com biodigestor e fertirrigação controlada 

de acordo com o balanço de nutrientes  

 

Cálculos das mudanças de estoques internos 

 

Idem sistemas da expansão, mesmas correções na biomassa e no carbono do solo. 
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Referente ao SASP na região de pastagens 

Área total do chapadão =   2.580,61 km2 

 258.060,55 hectares 

 

Usos da terra e sistemas de manejo 

 

  

Procedimentos de cálculo de R1 a R5, idem anterior 

R6 Lençol freático (Água de poço), não se aplica 

N Perda de solo  

 

Valores de C e de C*P obtidos por ponderação das áreas: 

 Área C P CP Ref para C 

SASP MODELO 100% 0,002 1 0,002 Consideração da 
autora 

SASP em 10% da área 90% uso da terra de 
2010, 10% SASP 

proposto  

0,01091 1 0,01091 C para areado = 
0,01198, ref década 
2010 

SASP em 20% da área 80% uso da terra de 
2010, 20% SASP 

proposto 

0,00992 1 0,00992  

SASP em 30% da área 70% uso da terra de 
2010, 30% SASP 

proposto 

0,00893 1 0,00893  

SASP em 50% da área 50% uso da terra de 
2010, 50% SASP 

proposto 

0,00695 1 0,00695  

SASP em 70% da área 30% uso da terra de 
2010, 70% SASP 

proposto 

0,00497 1 0,00497  

SASP em 80% da área 80% SASP proposto e 
20% mata nativa 

0,002 1 0,002 Consideração da 
autora 

 

M1 Herbicidas / Pesticidas / Inseticidas   

Fluxo anual = 2,61 kg.ha-1.ano-1 

 

M2 Sementes e Mudas  
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Fluxo anual sementes = 23 kg.ha-1.ano-1 

Fluxo mudas = 1,11E+03 mudas.ha-1, base mosaico proposto  

M3 Medicamentos e vacinas  

 

M4 Fósforo       

 

Fluxo anual = 45 kg.ha-1.ano-1 (para brachiaria) 

M5 Nitrogênio 

 

Fluxo anual = 200 kg.ha-1.ano-1 (para brachiaria) 

M6 Potássio 

 

Fluxo anual = 350 kg.ha-1.ano-1 (para brachiaria) 

M7 Calcário calcítico  

 

Fluxo anual = 1200,00 kg.ha-1.ano-1, dados de campo 

M8 Ração para suínos, não se aplica     

M9 a M21, não se aplica  

M22 Novilhos para engorda, não há compra de novilhos, produção local, processo 

endógeno 

M23 Aço de máquinas agrícolas   
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Aço = 3000 kg por máquina 

Tempo de vida útil = 10000 horas 

Estimativa de horas trabalhadas para SASP = 1 hora. ha-1.ano-1 

M24 Combustível para máquinas agrícolas  

 

S1 Mão-de-obra  

 

Demanda MO para SAF = 5 homens. ha-1.ano-1, estimativa da autora 

SA1 Emissões de CH4   

 

Emissões entéricas de CH4 = 47,30 kg.cabeça-1.ano-1, (DEMARCHI et al., 2003) 

SA2 Emissões de N2O  

 

Fluxo de emissões de N2O das excreções gado = 0,22 kg.cabeça-1.ano-1, (WORLDBANK, 

2010) 

Procedimentos idem agricultura para as externalidades, mas com os respectivos 

percentuais de uso da terra 

SA3 Emissões de C_CO2, procedimento idem anterior com a respectiva ponderação 

de áreas dos usos da terra 

 

SA4 Emissões de NH4, procedimento idem anterior com a respectiva aplicação de N 

 

SA5 Infiltração de contaminantes 
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SA6 Excesso de nutrientes 

 

 

Cálculos das mudanças de estoques internos 

 

Idem sistemas da expansão, mesmas correções na biomassa e no carbono do solo. 
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Referentes ao município 

Produção  

 

Valor das vendas  
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Custo operacional (US$.kg-1) 

 

Carne, soja, milho: valores obtidos sobre dados da CONAB e CEPEA. 

Para frutas: (HOFFMANN, 2013) 

Média delas (R$/kg): 0,705  

Média delas (US$/kg): 0,20   

 

Para madeira: (BENTES-GAMA et al., 2005) 

(R$/m3): 2, neste trabalho corte de apenas 20% das árvores    

Para madeira (R$/hectare/ano): 1  

       

Para mel: (SABBAG e  NICODEMO, 2011)      

COT (R$/kg):  1,93       
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9.6 Memorial de cálculos para a mais-valia emergética 

A partir do levantamento dos preços de todos os insumos necessários à 

produção, obteve-se o valor total das compras, mediante o consumo, e os valores 

foram convertidos em fluxos emergéticos chamados de emergia das compras (a 

conversão foi feita por meio do emdólar - equivalente emergético monetário). A mais-

valia emergética é obtida pela dedução da emergia dos insumos de entrada no 

sistema (consumo do item convertido a emergia pela transformidade respectiva) da 

emergia das compras. Para a emergia das saídas, usa-se o mesmo procedimento.  

Assim, para o caso do estudo da UD SGO temos: 

 

Para as entradas no sistema, os valores negativos significam que sai mais 

emergia do sistema, na forma de dinheiro para pagamento dos insumos, do que entra. 

A mais-valia ou o excedente vai para fora do sistema. Para as saídas do sistema, os 

valores positivos significam que o sistema entrega mais emergia com os produtos do 

que recebe com as vendas. Isto é, com as vendas, o sistema produtor não se apropria 

do excedente. Para o saldo final do sistema, valores negativos significam que o 

sistema entrega mais do que recebe, isto é, não é um sistema justo, é um sistema que 

não se apropria do excedente. A mais-valia destina-se para fora do sistema. Este 

resultado sugere que o sistema produtor não possui saldo suficiente para a 

remuneração emergética dos recursos naturais utilizados.  
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10 Anexos 

10.1 Questionário aplicado na pesquisa de percepção de sustentabilidade em 

São Gabriel do Oeste 

Elaborado pelo pesquisador da Embrapa Pantanal, Dr. Urbano Gomes 

Pinto de Abreu. Aplicado por Rubia Rech e COOASGO nas diversas comunidades 

agrícolas do município entre dezembro de 2011 e março de 2012.  

 

QUESTIONÁRIO 
Data :___________________ 
Nome :___________________________________________________ 
Local da propriedade :______________________________________ 
Idade :___________ 
1. Qual a sua perspectiva de lucro no longo prazo? 
( ) boa 
( ) ruim 
Obs:___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
2. A sua renda trimestral é: 
( ) estável/previsível 
( ) instável/imprevisível 
Obs:___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
3. Depende de empréstimo de capital para compra de implementos agrícolas que utiliza 
(fertilizantes, pesticidas, combustível)? 
( ) moderadamente 
( ) muito 
Obs:___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
4. Possui suficiente fluxo de caixa para cobrir despesas operacionais ao longo do tempo? 
( ) mais que suficiente 
( ) necessita empréstimo 
Obs:___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
5. Depende de subsídios governamentais? 
( ) não depende 
( ) depende eventualmente 
Obs:___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
6. Consegue cumprir as exigências e regulamentações governamentais? 
( ) facilmente 
( ) com dificuldade 
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Obs:___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
7. O trabalho demanda muito estresse físico (braçal)? 
( ) moderadamente 
( ) alto 
Obs:___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
8. O trabalho demanda muito estresse mental (preocupação, etc.)? 
( ) moderadamente 
( ) alto 
Obs:___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
9. É possível identificar riscos à saúde? 
( ) há riscos potenciais 
( ) não há riscos 
Obs:___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
10. A família vai manter a posse/atividade da fazenda depois que o fazendeiro se aposentar? 
( ) sim 
( ) não 
Obs:___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
11. Os produtos da fazenda são seguros para os consumidores? 
( ) seguros 
( ) riscos potenciais envolvidos 
Obs:___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
12. Qual o nível de qualidade nutricional e sabor dos produtos? 
( ) otimizados 
( ) não otimizados 
Obs:___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
13. Qual o impacto da sua fazenda na economia local? 
( ) relativamente alto 
( ) relativamente baixo 
Obs:___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
14. É possível identificar riscos à saúde? 
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( ) há riscos potenciais 
( ) não há riscos 
Obs:___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

15. Há manejo adequado dos animais de modo a mantê‐los sem sofrimento? 
( ) acima do previsto 
( ) conforme legislação 
Obs:___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
16. Qual a atratividade visual da fazenda/prevenção de odor e barulho indesejáveis? 
( ) considerada agradável pela maioria das pessoas 
( ) considerada desagradável por algumas pessoas 
Obs:___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
17. Há compartilhamento e troca de informação para melhorar a produção? 
( ) ocorre compartilhamento/troca 
( ) dependente de conhecimento próprio 
Obs:___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
18. Há atividades de ecoturismo, contemplação da natureza ou unidade demonstrativa que 
atraia público e fonte de renda adicional? 
( ) sim 
( ) não 
Obs:___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
19. Como é a qualidade do solo (condição, física, química e biológica)? 
( ) solo manejado para melhorar qualidade 
( ) solo mantido sem manejo 
Obs:___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
20. Qual a qualidade da água de rios, riachos e lagos? 
( ) seguro 
( ) riscos potenciais envolvidos 
Obs:___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
21. Qual a qualidade da água subterrânea? 
( ) seguro 
( ) riscos potenciais envolvidos 
Obs:___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 
22. Há diversidade agrícola e ambiental na paisagem (riqueza de espécies)? 
( ) manejado para melhorar biodiversidade 
( ) não manejado 
Obs:___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
23. Existem manejos e práticas para uso eficiente dos recursos disponíveis (água e energia)? 
( ) alto 
( ) baixo 
Obs:___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
24. Como são dispostos os resíduos sólidos? 
( ) adequadamente reciclados 
( ) sem manejo 
Obs:___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
25. Qual a qualidade do ar? 
( ) segura 
( ) riscos potenciais envolvidos 
Obs:___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
26. Há emissões de gases de efeito estufa? 
( ) reduzidas 
( ) não reduzidas 
Obs:___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
A. Pontue os atributos elencados abaixo (nota de 1 a 10) em função da importância que você daria 
para a sustentabilidade econômica da sua fazenda. 
1. Lucro no longo prazo ________ 
2. Renda trimestral estável/previsível ________ 
3. Empréstimo de capital para compra de implementos agrícolas ________ 
4. Suficiente fluxo de caixa para cobrir despesas operacionais ao longo do tempo ________ 
5. Dependência de subsídios governamentais ________ 
6. Cumprimento de exigências e regulamentações governamentais ________ 
B. Pontue os atributos elencados abaixo (nota de 1 a 10) em função da importância que você daria 
para a sustentabilidade social da sua fazenda. 
Trabalho demanda muito estresse físico ________ 
Trabalho demanda muito estresse mental ________ 
Possível identificar riscos à saúde ________ 
Família manter a posse/atividade da fazenda depois que o fazendeiro se aposentar ________ 
Produtos da fazenda seguros para os consumidores ________ 
Nível de qualidade nutricional e sabor dos produtos ________ 
Impacto da sua fazenda na economia local ________ 
Possível identificar riscos à saúde ________ 

Manejo adequado dos animais de modo a mantê‐los sem sofrimento ________ 
Atratividade visual da fazenda/prevenção de odor e barulho indesejáveis ________ 
Compartilhamento e troca de informação para melhorar a produção ________ 
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Atividades de ecoturismo, contemplação da natureza, unidade demonstrativa ________ 
C. Pontue os atributos elencados abaixo (nota de 1 a 10) em função da importância que você daria 
para a sustentabilidade ambiental da sua fazenda. 
Qualidade do solo (condição, física, química e biológica) ________ 
Qualidade da água de rios, riachos e lagos ________ 
Qualidade da água subterrânea ________ 
Diversidade agrícola e ambiental na paisagem (riqueza de espécies) ________ 
Manejos e práticas para uso eficiente dos recursos disponíveis (água e energia) ________ 
Disposição dos resíduos sólidos (reciclagem) ________ 
Qualidade do ar ________ 
Emissões de gases de efeito estufa ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


