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O rápido crescimento econômico que tem sido verificado no Brasil e em outros países 
levanta muitas questões a respeito de qual agricultura é mais apropriada, sustentável, 
competitiva e benéfica em longo prazo, bem como qual seria a melhor maneira de utilizar os 
recursos do meio ambiente.  
 
Este livro examina sistemas agrícolas e agroindustriais, tanto convencionais quanto 
alternativos, para avaliar a maioria dos inputs ambientais, econômicos e sociais a partir de 
uma base comum: Emergia, escrita com "m". Ou seja, toda a energia incorporada na 
formação dos recursos empregados. O produto do ecossistema antrópico agrega todas as 
emergias usada. 
 
De acordo com o princípio da máxima potência (Lotka, 1922ab), o qual considera que os 
sistemas evoluem para aproveitar todo seu potencial de desenvolvimento individual e a 
interação coletiva para aumentar o fluxo total de energia no sistema, uma política pública 
sensata seria aquela que permitisse gerenciar a agricultura e a paisagem rural, visando 
maximizar a produção de riqueza real ao longo do tempo, cuidando para não comprometer a 
capacidade produtiva futura (com base em recursos renováveis) ameaçada pelo anseio de 
lucro imediato em curto prazo (com base em recursos não renováveis). 
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Figura 1 - Diagrama resumido para contabilidade sócio-ambiental. 
 

A avaliação emergética pode ser útil para analisar e comparar alternativas distintas de 
desenvolvimento, propostas de planejamento agrícola e restauração florestal. As avaliações 
emergéticas de projetos de desenvolvimento, tais como gerenciamento de bacias 
hidrográficas, planos de construção de barragens, propostas de sistemas de irrigação, 
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alternativas de descarga de resíduos no mar, permitem comparar políticas públicas e pesar 
seus custos e benefícios.  
 
Por exemplo, um projeto com baixo valor de Razão de Investimento Emergético (EIR=F/I) 
indica que este apresenta uso reduzido de insumos econômicos comprados (F) em relação 
às contribuições que recebe do meio ambiente de forma gratuita (I). Portanto, o projeto 
estará em condições de competir (se os mercados forem realmente abertos). 
 
As matérias-primas extraídas, ou produzidas com grande participação do meio ambiente, 
geralmente contribuem com mais riqueza real (Emergia) para o comprador em relação ao 
valor efetivamente pago por estes produtos, pois o dinheiro remunera apenas os serviços 
humanos envolvidos no processo de produção. Veja o exemplo da água que contém mais 
riqueza real do que as pessoas costumeiramente pagam por ela.  
 
Visto que as colheitas agrícolas e produtos florestais contêm mais riqueza real para os 
usuários do que é recebido no comércio, é necessário cuidado a fim de tornar o comércio 
internacional benéfico para ambas as partes. Por exemplo, desenvolver no país uma 
indústria de chocolate seria mais vantajoso do que exportar para a Europa as amêndoas do 
cacau, ou criar uma indústria de móveis ao invés de exportar a madeira em toras. 
 
No último século, a intensidade de uso de insumos industriais na agricultura aumentou 
anualmente, passando a depender de insumos comprados, tais como fertilizantes, 
pesticidas, herbicidas e tecnologia de ponta para poder gerar elevadas produções por 
hectare.  A maioria destes insumos econômica depende direta e indiretamente da 
disponibilidade global de combustíveis fósseis baratos e também do fornecimento de alguns 
minerais. Porém, qual seria a intensidade adequada de uso de insumos industriais na 
agricultura em um futuro não tão distante para o qual os recursos minerais e os 
combustíveis serão escassos e encontrados apenas a preços elevados?   
 
A razão emergia comprada (F) pela emergia do meio-ambiente (I), identificada por sua sigla 
em inglês EIR, é um bom indicador da intensidade de uso de recursos econômicos na 
agricultura. O cálculo desta razão permite a escolha do modelo de agricultura compatível 
com o sistema econômico e ambiental analisado. Nesse sentido, a razão (F/I) se constitui 
em um bom indicador para auxiliar a elaboração de uma política agrícola sustentável. 
 
Os produtos da agricultura e da silvicultura eram, entre outros usos, as principais fontes de 
combustíveis para as sociedades agrárias primitivas. Essas fontes renováveis foram 
modernamente substituídas por combustíveis fósseis. O uso potencial de produtos 
agroflorestais para substituir combustíveis fósseis tem sido muito debatido e pesquisado. O 
Índice de Produção Emergética (EYR=Y/F), obtido pela razão entre emergia total 
incorporada (Y) e a emergia comprada da economia (F), é um indicador para comparar 
combustíveis, pois mede o rendimento emergético líquido. 
 
Vários grupos independentes de pesquisa têm mostrado que o etanol de grãos (milho) retira 
tanta riqueza da economia quanto contribui para ela, portanto seu rendimento emergético 
líquido é nulo. EYR = (Y/F) = (I+F)/F. Como o valor de F é muito grande e o de I é 
relativamente pequeno em relação a F, EYR tende a 1.0.  
 
O Brasil, em função do uso extensivo do álcool de cana-de-açúcar como combustível 
automotivo, consegue trazer benefícios menores à sociedade do que as nações que 
compram combustíveis da Arábia Saudita se valendo dos termos de troca internacionais 
atuais, os quais não avaliam corretamente o valor do petróleo. 
 
Assim como o etanol, a avaliação emergética do óleo de palma (dendê), como substituto do 
óleo diesel (Tabela1), indica que este óleo vegetal não conseguiria competir com os 
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combustíveis fósseis considerando-se os preços correntes. Situação que deverá mudar no 
futuro. 
 
 
 

 EYR = Y/F  
Razão de emergia líquida 

(emergia incorporada / emergia 
comprada) 

EIR = F/I  
Razão emergética de investimento 

(emergia comprada / 
emergia natural gratuita) 

Etanol de cana-de-açúcar 1,14 7,0 

Óleo de Dendê 1,04 17,0 

Madeira plantada 2,20 0,85 

Combustíveis fósseis 3 - 12 < 0,3 

 
Tabela 1 - Índices emergéticos de produtos alternativos aos combustíveis fósseis. 

 
A história da agricultura comprova um fato observado pela teoria dos sistemas, a qual afirma 
que há um padrão cíclico nos sistemas sustentáveis, nos quais de início ocorre a 
acumulação de reservas de recursos naturais e posteriormente observa-se um pulso de uso 
intensivo destes recursos pela economia humana, alternando-se épocas de 
desenvolvimento gradual dos solos com épocas de produção intensiva.  
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Figura 2 - Diagrama da recuperação da fertilidade através do pousio. 
 



 4

O antigo sistema de agricultura de pousio trabalhava desta maneira. Atualmente, mesmo 
com todos os insumos químicos e toda a tecnologia utilizada na lavoura, a rotação de 
culturas é necessária para manter a fertilidade da maioria dos solos.  
 
Se a rotação de culturas é uma norma ambiental, é conveniente perguntar: De quanto 
tempo deve ser o ciclo para maximizar a produtividade nas condições agrícolas 
atuais?  
 
A vegetação de alta diversidade recompõe os solos. Para que uma rotação seja eficiente e 
econômica é necessário a existência de uma área de vegetação complexa nas 
proximidades, assim como a presença de animais que disseminem as sementes. Qual a 
porcentagem de terra que deve ser preservada para acelerar o ciclo de rotação?  
 
A determinação do tipo de manejo que produz um ciclo de rotação tão produtivo quanto 
possível é semelhante a uma "análise de ciclo de vida", para usarmos uma expressão hoje 
em voga.  
 
As contribuições das bacias hidrográficas, da agricultura e da produção florestal para a 
economia são reconhecidas de maneira mais correta quando estimadas em Emergia do que 
a soma de dinheiro pago pela água, produtos agrícolas e florestais.  
 
Os artigos deste livro fornecem detalhes para a elaboração de Análises Emergéticas e 
formulação de Políticas Púbicas mais apropriadas para uma agricultura próspera e um meio 
ambiente sustentável. 
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