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“ENGENHARIA ECOLÓGICA E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL: 

Uma introdução à metodologia emergética” 
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Apresentação 

Embora o Brasil seja um país rico em recursos naturais, a maioria de sua população se 
depara com o desemprego no meio rural e no meio urbano, e tem que recorrer à migração 
para melhorar de vida. Como explicar esta contradição? Como entender as causas da 
rápida e contínua degradação dos ecossistemas do país? A Teoria dos Sistemas, aplicada 
ao estudo da Interface Ecologia-Economia, pode nos ajudar a entender este fenômeno 
complexo e discutir soluções. Começa a delinear-se, através da elaboração consensual dos 
documentos programáticos da Agenda 21, uma transição para o Desenvolvimento 
Sustentável e, nas próximas décadas, poderemos ver a mudança de um "sistema 
econômico" que usa basicamente recursos energéticos fósseis para outro modelo de 
desenvolvimento de tipo "ecológico", baseado, principalmente, em recursos renováveis.  

A energia solar fixada pela fotossíntese das plantas anuais e perenes será nossa principal 
fonte energética no futuro. Mas, a energia líquida dos sistemas agroecológicos é muito 
menor que a oferecida pelos combustíveis fósseis, isso nos obriga a estudar com cuidado e 
rigor a produtividade e a sustentabilidade dos sistemas rurais para visualizar as Políticas 
Públicas para o Desenvolvimento Sustentável. Novas idéias sobre métodos e estratégias de 
planejamento se oferecem neste livro aos interessados neste tema: pesquisadores, 
professores, estudantes, autoridades públicas, empresários e movimentos sociais.  

Engenharia Ecológica 

A análise de energia incorporada "emergia" (H. T. Odum: "Environmental Accounting: 
Emergy and Environmental Decision Making". John Wiley, NY, 1996) objetiva entender o 
funcionamento dos ecossistemas. Ela consegue quantificar na mesma base de medida 
(energia solar equivalente) as contribuições da Natureza e da Economia Humana.  
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Esta metodologia usa os índices ou razões de fluxos de emergia como base para modelar e 
simular diversos cenários de desenvolvimento e discutir o Desenvolvimento em geral (1, 2) e 
a Agricultura Sustentável em particular (3). Alguns pesquisadores italianos, de grande 
destaque internacional, usaram os índices de emergia para questionar a sustentabilidade da 
produção de alimentos de seu país (4). 

A pesquisa sobre balanço de emergia do Brasil, usando os dados dos censos de 1981, 1989 
e 1996, permitiu calcular a razão (emergia/dólar) relativa a esses anos. Trata-se do 
parâmetro "conteúdo emergético da moeda no país". A moeda é expressa em seu 
equivalente em dólares. Este dado se obtém dividindo a soma dos fluxos de emergia 
consumida pelo país pelo valor do dinheiro circulante nesse mesmo ano, estimado pelo 
valor do PNB (5). Com os resultados da pesquisa anterior foi elaborado um modelo para 
computador do "Sistema Brasil", e os resultados da simulação mostram as tendências do 
país a médio e longo prazo (6). 

A análise de emergia da região e das unidades de produção agropecuária do Alto Rio Pardo 
forneceu dados para descrever de forma ecossistêmica o funcionamento das fazendas, 
sítios e chácaras da região e obter seus índices de emergia para fins de diagnóstico. 
Conseguimos visualizar alguns problemas e tendências da pequena e média agricultura na 
região. Os sistemas agrícolas estudados exibem vários problemas: terras pobres, situação 
agravada pela perda de nutrientes devido à erosão, uso excessivo de água de irrigação e 
maquinaria agrícola, perda de terras, lixiviação de fertilizantes e pesticidas, nenhuma 
obediência às leis ambientais, recuperação insuficiente dos recursos naturais e falta de 
práticas preventivas contra a erosão, áreas de produção sem organização adequada e 
fragmentadas, perda contínua de recursos e capital nos intercâmbios econômicos devido a 
preços de mercado injustos. A pesquisa possibilita a discussão de políticas públicas para os 
agricultores superarem problemas econômicos e ecológicos (7). 

Muitos pesquisadores estão procurando entender o funcionamento dos sistemas rurais. O 
progresso é lento, mas talvez o impacto de seus estudos seja grande, devido ao uso de 
ferramentas científicas poderosas. Se houver conexões adequadas com os governos locais 
e regionais, será possível gerar políticas públicas para o Desenvolvimento Sustentável. Um 
trabalho estratégico é o estudo de projetos agrícolas inovadores. Nas últimas décadas, 
vários grupos fizeram empreendimentos para mostrar aos agricultores, consumidores e ao 
governo a viabilidade da Agricultura Ecológica.  

É necessário um esforço para melhorar e adequar a metodologia emergética às 
circunstâncias locais. Por exemplo: no Brasil não há dados de uso de energia na agricultura, 
somente dados monetários. Estudamos como mudou a descrição e a avaliação emergética 
de sistemas agrícolas de produção de milho (8) e leite (9). 

Um empreendimento agroecológico bem sucedido é a Fazenda Korin, um projeto de 
Agricultura Natural em Atibaia, Estado de São Paulo. Fizemos uma análise de Emergia 
desta pequena fazenda. O tratamento de águas e a reciclagem deles são magníficos, porém 
o sistema ainda apresenta grandes possibilidades de melhoramento (10). 

Os projetos agroecológicos merecem uma análise diferenciada, devido a sua complexidade 
e porque aproveitam os serviços, considerados gratuitos, da biodiversidade e o trabalho 
familiar. Os modelos disponíveis na literatura científica de origem norte-americana e 
européia correspondem a uma agricultura convencional excessivamente simples e diferem 
muito no seu funcionamento dos sistemas orgânicos ou agroecológicos (11).  

Nos projetos agrícolas, novos ou tradicionais, de tipo ecológico, a biodiversidade tem um 
papel importante no fornecimento de materiais e serviços para a produção rural. Esta 
realidade é abordada nos trabalhos sobre fatores que incidem na produção (12) e no estudo 
da produção de soja (13). 

É necessário posicionar-se perante o novo modelo de desenvolvimento que a população 
mundial deseja. A Agenda 21 é uma das manifestações e nos serve de "Norte" (14).  
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Agricultura Sustentável e Planejamento Regional. 

Devemos considerar a história e os costumes sociais do espaço rural e apontar o confronto 
que se vivencia entre uma nova "revolução verde" insustentável (intensiva em recursos não 
renováveis) e a agricultura orgânica sustentável (15). 

Para os interessados em Eco-Desenvolvimento incluímos uma lista de fatores a considerar 
na formulação e avaliação destes tipos de projetos (16). 

No Brasil começam a ser realizadas experiências de planejamento por projeto ou programa 
agrícola, por região, por microbacia, por bacias hidrográficas. Incluímos a visão pessoal de 
um pesquisador envolvido em várias experiências deste tipo (17). Sem dúvida, a Reforma 
Agrária no Brasil é uma dívida do governo do país com a sua população, mas como fica esta 
política pública dentro de um contexto de reestruturação do setor agrícola nacional e 
internacional? Consideramos conveniente pedir a colaboração de um especialista no tema 
(18). 

Um projeto agrícola ecológico brasileiro, a Fazenda Biodinâmica Demétria, empreendimento 
com mais de 20 anos de trabalho contínuo e bem sucedido, chamou nossa atenção durante 
muito tempo, pois não usa fertilizantes químicos nem pesticidas na produção de matérias-
primas para produtos farmacêuticos e alimentos (verduras, laticínios). Visa ser um sistema 
integrado com produção de gado leiteiro, uso do esterco como fertilizante, crescimento de 
árvores para recuperação do solo, uso de técnicas agrícolas ecológicas, beneficiamento 
local dos produtos. Ela nos inspirou a estudar os sistemas de agricultura alternativa da 
região de Botucatu. Contudo, os serviços de extensão agrícola local propuseram outro tema 
de pesquisa prioritário: apoiar os esforços de planejamento regional realizado, de forma 
conjunta, pela Universidade do Estado de São Paulo (UNESP) e pela Faculdade de 
Engenharia Agrícola da Unicamp, usando técnicas sistêmicas de planejamento. Convidamos 
estes pesquisadores a expor seus métodos e realizações em capítulos do livro (19,20, 21). 

Finalmente, solicitamos a colaboração de uma pesquisadora que obteve recentemente seu 
doutorado no grupo do Dr. H. T. Odum, para escrever sobre o uso combinado da análise 
emergética e sistemas de informação geo-referenciada em bacias hidrográficas (22). 

Palavras finais aos leitores 

Esperamos que o livro possa contribuir para uma melhor interação nas ações futuras de 
planejamento regional nas bacias hidrográficas do Estado de São Paulo e do Brasil. A 
qualidade da água será o fator crítico para integrar ações dos agentes sociais. Os 
agricultores e os industriais poluem o rio, mas os moradores das cidades e do campo têm 
necessidade de água potável e alimentos saudáveis, por isso deve se forçar a adoção de 
procedimentos ecológicos. Porém, antes de se impor sanções, devem ser oferecidas 
alternativas tecnológicas viáveis aos produtores.  

A água será um dos recursos mais importantes do novo século. Urge otimizar seu uso e 
valorá-lo adequadamente. O Governo Federal do Brasil está interessado em ações dessa 
natureza. A Lei Federal 9433-97 coloca a necessidade de organizar o planejamento e a 
gestão ambiental em todas as bacias hidrográficas do país. A metodologia emergética pode 
contribuir para analisar o funcionamento das bacias e de seus sistemas agrícolas e agro-
industriais, gerando propostas para fixar preços dos recursos, taxas para premiar 
comportamentos produtivos racionais e multas para penalizar sistemas que perdem 
recursos e poluem o meio ambiente. O planejamento participativo, a ser implementado pelos 
comitês e agências de bacias, permitirá que a comunidade e os governos locais 
desenvolvam esforços complementares para alcançar uma melhor qualidade de vida na 
transição para o Desenvolvimento Sustentável.  
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