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“ENGENHARIA ECOLÓGICA: 
conceitos básicos   

e importância do trabalho de H. T. Odum” 
 

Enrique Ortega 
 

 
Resumo  

 
A definição de Engenharia Ecológica (Mitsch, 1994) é a seguinte: "a ciência que cuida do 
projeto de ecossistemas e organizações humanas, para bene fício de ambos".  O 
mesmo pesquisador comenta que, de acordo com o sentido expresso na definição, poderia 
se dizer que a Engenharia Ecológica existe, desde tempos remotos, em alguns países do 
Oriente, porém, no Ocidente, constitui uma ciência recente. 

 
A Engenharia Ecológica se propõe a integrar, através da Teoria Geral de Sistemas,  os 
conhecimentos da Ecologia e da Engenharia com o objetivo de descrever o funcionamento 
energético de ecossistemas visando predizer seu comportamento no decorrer do tempo.  
Essa informação permite fazer diagnósticos dos ecossistemas modificados pelo homem e 
propor políticas públicas e privadas para o Desenvolvimento Sustentável. 

 
Desde a década de 1960, procura-se dar um sentido mais prático (ou de engenharia) aos 
conhecimentos ecológicos.  Sem dúvida, um dos trabalhos mais notáveis nesse sentido é o 
desenvolvido pelo Dr. Howard T. Odum, da Universidade da Flórida (EUA), que, na 
formulação teórica da Engenharia Ecológica, tem contado com a colaboração de E. C. 
Odum, M. T. Brown, S. Ulgiati, W. Mitsch e muitos outros. 

 
A Engenharia Ecológica, tal como concebida por H.T. Odum (1988), analisa os fluxos de 
energia e materiais nos ecossistemas dominados pelo homem para mostrar, através de 
índices quantitativos, a dependência dos sistemas produtivos humanos em relação às fontes 
de energia naturais e às derivadas de energia fóssil. E, neste sentido, descobrir 
possibilidades de interação entre os sistemas da economia e os ecossistemas.   

 
Esta nova ciência desenvolveu a metodologia emergética, a qual permite considerar todos 
os fluxos que ocorrem nos ecossistemas em uma mesma base (a energia solar equivalente), 
e assim viabilizar a comparação dos fluxos do sistema  entre si e com outros ecossistemas.  

 
A metodologia trata todos os fluxos ( matéria, energia, dinheiro, informação) em uma unidade 
comum denominada emergia, ou energia solar incorporada em cada fluxo.  Para tal é 
necessário transformar todos estes fluxos (kg, J, $, bites) em emergia solar (sej), usando o 
fator de conversão conhecido como transformidade , um valor específico para cada fluxo.  
Os fluxos de emergia provêm dos recursos naturais (renováveis e não renováveis) e da 
contribuição da economia (materiais e serviços). Também se contabiliza a energia dos 
produtos do sistema. 

 
Os índices de emergia permitem comparar as contribuições da Natureza e da Economia na 
composição do produto e medir, entre outros parâmetros, a sustentabilidade, o impacto 
ambiental e a capacidade de carga do ecossistema.  O uso destes índices contribuirá para a 
elaboração de estratégias para obter os ajustes necessários ao Eco-Desenvolvimento. 

 
Vale a pena divulgar esta metodologia e propor novas fusões em torno da Ecologia 
Sistêmica, na Antropologia, na Sociologia, na Psicologia, na Pedagogia, na Medicina, etc. 
Isso permitiria aos cientistas e à sociedade prepararem-se conceitualmente para enfrentar o 
enorme desafio de atingir o Desenvolvimento Sustentável. O Eco-Desenvolvimento requer 
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um conjunto de transformações sociais, orientadas pelos novos paradigmas, tanto no campo 
científico, quanto ideológico, na administração e na tecnologia. 

 
Resumindo, é necessário passar de um sistema baseado no lucro, no uso das fontes de 
energia não renováveis, na competição e na destruição da Natureza e das Comunidades, 
para um outro que se fundamente no valor energético real, no aproveitamento racional dos 
recursos e energias renováveis, na colaboração, na recuperação da Natureza e das 
Comunidades. 

 
Aparentemente,  existem apenas duas alternativas: 
 

1. Omissão frente a um evento  que aparenta ser catastrófico  ou  
2. Encarar o problema, após ter ciência dele, e tomar medidas nos mais variados  

níveis de atuação para obter o ajuste necessário. 
 
 
Introdução  
 
A Ecologia, tradicionalmente, tem dado preferência ao estudo do ambiente natural sem a 
presença humana. No entanto, esses espaços têm sido reduzidos ao mínimo.  O estudo da 
inter-relação entre seres vivos e recursos do meio, através da Engenharia Ecológica, pode 
ser ampliado para considerar o homem e seus habitats. 

 
A Engenharia Ecológica utiliza -se da técnica do balanço de energia e massa de forma mais 
ampla, incorporando as contribuições da Natureza, o balanço contábil e as contribuições 
culturais (informações). Aproveita -se também da Teoria Geral de Sistemas para obter um 
olhar ma is abrangente sobre os ecossistemas e apontar as tendências de organização e a 
inter-relação entre os diversos níveis hierárquicos das cadeias tróficas.  O estudo dos fluxos 
da energia na biosfera permite propor os conceitos de emergia e transformidade e e vitar 
situações de dupla contagem de energia.   

 
A Engenharia Ecológica é responsável pelo desenvolvimento de diversos métodos de 
análise e ferramentas de cálculo, entre as quais se destaca a modelagem e a simulação de 
ecossistemas, e, neste sentido, tem estabelecido, aos poucos, uma interface com a 
Economia.  De fato, de forma indireta, tem contribuído para o surgimento da Economia 
Ecológica.  Portanto, é de se esperar que no curso de sua evolução estabeleça interfaces 
com outras áreas do conhecimento importantes para o fortalecimento da consciência 
coletiva. 

 
Entre as interações mais promissoras encontra-se o planejamento regional por bacia 
hidrográfica.  A bacia constitui um ecossistema privilegiado pelo acesso à água, que por 
sua vez permite a produção d e alimentos ou matérias-primas agrícolas para consumo local 
e exportação.  Porém, a agricultura, nos moldes atuais, tem um impacto muito prejudicial 
sobre o meio ambiente, pois provoca erosão e compactação do solo, perda da 
biodiversidade, lixiviação de nutrientes, emissão de produtos tóxicos na atmosfera, no solo, 
nas plantas, nos lençóis de água subterrâneos, nos córregos, rios e nos alimentos.   

 
As bacias devem fornecer água de boa qualidade para o consumo dos habitantes das 
cidades que se encontram ao longo do curso do rio.  Esse é um compromisso de primeira 
grandeza capaz de afetar o modo de produção do agricultor rio acima, e dele surge a 
necessidade de planejamento regional e da ação reguladora do governo.  Esta tarefa 
demanda um trabalho multi-institucional para o qual se integram profissionais de diversas 
especialidades, os quais devem compartilhar uma linguagem comum.   
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As ferramentas da Engenharia Ecológica podem constituir parte dessa capacidade comum 
de interpretação da realidade, pois permitem analisar o comportamento energético e 
funcional do ecossistema sob diversas circunstâncias (derivadas de decisões políticas 
públicas e/ou empresariais). Além do controle da qualidade da água, a vigilância sanitária da 
qualidade dos alimentos e o cumprimento de leis ambientais, reforçam a possibilidade de 
planejamento das bacias.   

 
O planejamento regional é um espaço de trabalho que permite a interação direta entre os 
consumidores, os organizadores e os produtores locais. Há outros espaços de planejamento 
que oferecem apenas um campo de interação virtual, sendo passíveis de pesquisa de 
grande importância.  Pode-se modelar espaços maiores, tais como um país, um conjunto de 
países vizinhos e até a biosfera.  As fontes de informação, as suposições e a margem d e 
precisão variam em cada nível de trabalho. 

 
 

O conceito de sistema 
 

Podemos denominar como sistema o conjunto de elementos com atributos e funções 
específicas, que interagem entre si e com o meio externo de forma organizada (natural ou 
artificialmente), conformando assim um ente funcional.   

 
Todos os sistemas podem estar sujeitos a forças externas e/ou possuem estoques internos 
que poderão ser aproveitados como fonte de energia; possuem elementos que interagem 
entre sim e criam uma coesão interna; podem produzir algum trabalho, matéria, bem ou 
serviço; armazenam energia (matéria e informação em alguns casos); exercem alguma 
influência no meio em que atuam e dissipam calor e materiais. 

 
Como exemplo de sistemas podemos citar os átomos, as moléculas, os órgãos internos dos 
seres vivos, os microorganismos, as algas, as plantas, os animais, os seres humanos, os 
ecossistemas, os sistemas econômicos, a geo-biosfera, o sistema solar, a Via Láctea, o 
Universo. 

 
Uma linguagem simbólica para descrever os sistemas 

 

(a) (b) (c)

(d)

(g)
(h)

(e) (f)

(i)

      

 
 

Figura 1 - Símbolos da linguagem de energia: (a) fonte;   
(b) sumidouro de calor; (c) estoque;  (d) interação; (e) transação comercial;  

(f) produtor;  (g) consumidor; (h) interruptor; (i) subsistema. 
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A Engenharia Ecológica desenvolveu, entre suas ferramentas principais, uma linguagem 
baseada em símbolos para descrever o funcionamento dos ecossistemas. Essa linguagem 
permite cálculos energéticos, assim como modelagens e simulações para analisar o 
desempenho ao longo do tempo.  Os símbolos mais utilizados são mostrados na Figura 1 
(Odum, 1996).  A cada símbolo corresponde uma função diferente e variável de estado com 
valores distintos.  Os símbolos são unidos com flechas que indicam fluxos.  Os fluxos podem 
ser de energia, matéria, dinheiro, seres vivos, informação. Na Terra, dispomos de duas 
fontes básicas de energia: o estoque interno da biosfera e o fluxo de fontes externas à 
camada externa. 

 
O estoque energético da biosfera é composto por: 
 
Ø A água e outros materiais das massas oceânicas; 
Ø Os gases da atmosfera; 
Ø Os sólidos da crosta terrestre; 
Ø A flora e a fauna que compõem a reserva de biodiversidade. 
 

As energias que incidem todo dia na biosfera são: 
 
Ø A radiação solar difusa que é transformada em outros tipos de energia (vento, chuva);  
Ø A energia gravitacional fornecida pela Lua (que gera as marés);  
Ø Calor interno, que contribui para o balanço de energia terrestre.   

 
 
Ciclos físicos, químicos e biológicos de transformação da energia  
 
A chuva e o vento provocam erosão das rochas das montanhas. A água da chuva e dos rios 
solubilizam os componentes das rochas.  Os sais dissolvidos e os gases (oxigênio, ácidos, 
bases) reagem quimicamente com as rochas gerando outros tipos de sedimentos.  Os 
sedimentos são levados ao mar, onde geram pressão sobre o solo que associada à 
movimentação das placas tectônicas e ao calor interno da Terra geram soergimento 
geológico e disponibilizam os materiais para o ciclo biogeoquímico (Figura 2).  O 
intemperismo produz materiais para compor os solos.  Os solos fornecem nutrientes às 
plantas que, por meio da fotossíntese, aproveitam a luz solar, a água e o dióxido de carbono 
para gerar biomassa que proverá as cadeias de consumidores. 

 
As algas do mar também têm capacidade de fotossíntese.  O excedente de biomassa, tanto 
terrestre quanto oceânico, o qual não é aproveitado nas cadeias alimentares, após 
compressão e aquecimento gera combustível fóssil. 

 
As energias contidas nos ecossistemas naturais e nos combustíveis fósseis são usadas 
pelos consumidores humanos, organizados principalmente em cidades e indústrias  ( Figura  
3). Perceba neste diagrama que o dinheiro tem circulação restrita ao campo humano.  Os 
salários e, em geral, os preços das mercadorias consideram apenas o trabalho humano na 
extração do produto da natureza e na incorporação de valor agregado.  Porém, a 
composição do preço de mercado não contabiliza as contribuições da Natureza na produção 
do bem, nem a qualidade dos insumos energéticos utilizados, nem as limitações biológicas 
na produção dos recursos naturais. 

 
Odum (1997) considera que a emergia  pode ser um bom parâmetro do valor dos bens, 
serviços e recursos provenientes tanto da Natureza quanto da Economia. Odum (1966) 
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propõe o uso dos índices emergéticos  para fornecer à sociedade valores quantitativos 
sobre as características da renovabilidade da produção (sustentabilidade), o impacto 
ambiental, a contribuição do produto aos sistemas que o compram, a relação de intercâmbio 
emergético no comércio.  O mesmo autor (1997) considera que pagar pelo conteúdo 
emergético de um produto pode ser a chave para viabilizar o Desenvolvimento 
Sustentável. 
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Figura 2 -  Diagrama simplificado da geobiosfera, mostrando o espaço humano, apud Odum (1996). 
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Figura 3 - Diagrama simplificado do sistema de energia da Terra, apud Odum (1996). 

 
A terra como sistema  

 
Se não houvesse vida na Terra, a energia incidente produziria apenas um aquecimento da 
crosta e o calor seria dissipado à noite.  Como ela existe (graças ao arranjo crítico de 
recursos internos e externos), considera-se que existe auto-organização (Lovelock, citado 
por Odum, 1983) e toda a energia incidente é aproveitada ao máximo para colocar em 
movimento a maior quantidade possível de energia na biosfera, com a participação, n esses 
ciclos, dos seres viventes. Considera-se também que esse processo atende ao princípio da 
máxima potência (Lotka, 1922, citado por Odum, 1966). Citamos aqui dois princípios ainda 
em discussão (auto -organização e maximização do fluxo de energia) que podem completar 
as três leis fundamentais da Termodinâmica: conservação da energia; uso da energia para 
produzir trabalho (os ciclos) e calor de baixa intensidade (o sumidouro); e tendência à 
desordem (recomposto pela adição contínua de energia externa). 

 

A energia solar difusa é a matéria-prima de processos de fixação de energia  

A energia solar  impulsiona, diariamente, vários sistemas, entre eles o ciclo da água e o da 
biomassa.  A energia solar aquece o mar, evapora a água, aquece o ar e muda sua 
densidade. A diferença de densidades gera ventos que arrastam o vapor, geram ondas no 
mar que oxigenam as águas. Nas camadas mais elevadas da atmosfera o vapor condensa e 
se precipita em forma de chuva, necessária às plantas para os processos de evapo -
transpiração e à fotossíntese.  A energia solar é fixada como biomassa pelas algas do 
oceano e pelas plantas terrestres, processo que consome dióxido de carbono e produz 
oxigênio.  A biomassa é consumida por cadeias de consumidores, entre os quais o homem.  

 
 

Cálculos da energia incorporada ao longo da cadeia de transformação 

O conhecimento das transformações das energias primárias nos permite calcular a soma 
das energias necessárias para produzir um determinado recurso, bem ou serviço.  Por 
exemplo, quanta energia solar (expressada em Joules) é necessária para produzir um Joule 
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de vapor de água, de ar quente, de energia eólica ou de madeira, e assim por diante: 
petróleo cru, petróleo refinado, fertilizante, milho, leite, etc. O trabalho com o conceito de 
energia necessária (ou incorporada) conduz, no âmbito da Engenharia Ecológica, aos 
conceitos de emergia  e transformidade . 
 
 
Emergia 
 
Emergia  é toda a energia necessária para produzir um certo produto, recurso ou serviço.   
 

Emergia =  Soma da energia necessária  
 
 
Transformidade  
 
Na contabilidade ambiental, para que possam ser somadas, as energias devem estar 
representadas sob a mesma forma. Por isso, cada uma delas é, previamente, convertida em 
seu equivalente de energia solar, usando-se para isso o fator denominado transformidade. 
 

Transformidade
emergia

= = =
Soma da energia necessária

Valor calórico do produto energia calórica
sej
J

 

 
Fluxo anual de fluxo anual de energia calóricaemergia transformidade= ×  
 

A transformidade pode ser expressa em outras unidades, entre elas tem-se: 
semj / unidade monetária, semj / kg de produto, semj / kg de componente do produto.  

sol árvores

sistema
climático
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Joules

chuva

vento
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Joules
solares

albedo
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Figura 4 - Cálculo da transformidade da madeira . 
 

Transformidade =
Média anual de energia solar recebida /  área

Média anual de energia produzida /  área 
 

Transformidade = =
16 E14 Joules de energia solar /  ha ano

8 E10 Joules da madeira /  ha ano 
20000

sej
J
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O sistema consumidor e organizador humano 
 
O homem, depois de ser coletor e caçador, começou a modificar os ecossistemas, criando a 
pecuária e a agricultura. Sempre aproveitou os recursos acumulados (florestas) para 
desenvolver civilizações, sem preocupar-se com a reposição, dando caráter transitório a 
esses desenvolvimentos.  No passado, o estoque de terras novas para ocupação era 
imenso.  

energia
básica

energias
complementares

interações

extração

processamento
para produção

de energia

indústria

comércio pessoas
casas

educação

governo

controle
do

ambiente

 
 

Figura 5 - Sistema superconsumidor humano contido na Figura 3. 

 

Como mostra a Figura 5 , nos dias de hoje, as cidades e as indústrias estruturam–se como 
superconsumidores, que extraem os recursos renováveis acima da taxa de recomposição e 
que dependem, como fonte principal de energia, de recursos não renováveis (carvão, 
petróleo, energia nuclear).  Sistemas assim tendem a esgotar rapidamente seus recursos e 
podem converter recursos renováveis em não renováveis (biodiversidade, solos). Na 
ausência de controles, colocam em risco os ecossistemas terrestres e sua própria 
existência. 

 
 
Hierarquia dos sistemas 

 
Um aspecto importante destes estudos é perceber que em todos os ecossistemas se 
estabelece uma ordem entre os componentes no que diz respeito ao número de unidades, 
ciclo de vida das unidades e qualidade da energia produzida em cada nível.  

Na base do ecossistema existem muitas unidades fazendo fotossíntese com uma eficiência 
pequena e vida curta.  A biomassa produzida por esses sistemas é consumida por seres 
com maior tempo de vida e capacidade de digerir celulose (herbívoros).  Estes, por sua vez, 
são matéria de consumo de outro elo da cadeia (os carnívoros) e assim por diante.  

Conforme se avança na corrente de transformação de energia, o número de seres que 
compõe o elo seguinte diminui, porém aumentam a longevidade do ser e a qualidade da 
energia envolvida.  A energia produzida, se considerado apenas o valor calórico, diminui em 
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termos absolutos, porém a qualidade (capacidade de trabalho) da energia aumenta. Essa 
energia concentrada pode produzir um trabalho diferenciado.  

Todos os sistemas se organizam em redes interconectadas para maximizar o consumo da  
energia disponível.  Quando existe abundância de energia os sistemas competem de forma 
excludente.  Quando a energia é limitada, os sistemas desenvolvem estratégias de 
colaboração e integração (mutualismo, simbiose) para aproveitar ao máximo a energia 
disponível. Os sistemas humanos não fogem a estas regras.  Como exemplo de 
organização de redes de captura e transformação de energia podemos ver ( Figura 6 ) uma 
rede de sistemas agrícolas e urbanos. 

 

Hierarquia dos sistemas ecológico-econômicos de um país

vila

sistemas de fixação de energia
(florestas, campos, lagos, rios, sítios, fazendas)
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Figura 6 - Sistema de produção e consumo de uma região, mostrando a concentração e a 

mudança de qualidade da energia. 
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Pode-se ver, no mapa, muitas fazendas, sítios e florestas. A energia delas converge às vilas 
e a energia das vilas às cidades de influência regional e destas às poucas cidades de 
âmbito nacional.  Estas cidades estariam vinculadas às grandes metrópoles mundiais.   

As redes de cidades, vinculadas pelo sistema capitalista, possuem um ciclo de vida. A 
civilização atual, de maneira gradual no início e depois com grande velocidade, se organizou 
para explorar ao máximo todas as energias possíveis. Este sistema teve a maior duração 
possível, extraindo nesse período todas as energias que foi capaz de aproveitar. Porém o 
ciclo se esgota.   

O sistema dominante atual não representa mais a melhor alternativa para maximizar os 
fluxos de energia. Veja a Figura 7 (Doherty, 1997), os recursos bióticos que maximizam o 
aproveitamento de energia que a Terra recebe e incorpora em seu estoque interno 
diminuíram muito. As energias do petróleo e do carvão foram colocadas em circulação, mas 
seu uso tem como efeito reduzir a biodiversidade. Os benefícios começam a ser superados 
pelos prejuízos. 

 

Estoques
Flora, fauna, recursos minerais

População e infraestrutura humana

Tempo
 

Figura 7 - Impacto do crescimento humano e do uso de energias não 
renováveis no estoque de flora, fauna e recursos minerais da Terra. 

 

Frente a um panorama de energia muito limitada e grande número de habitantes, é 
necessário desenvolver sistemas de grande colaboração. Pela primeira vez a sobrevivência 
da espécie humana depende da sobrevivência de outras espécies. O mesmo se pode dizer 
da variedade cultural humana. 

Um novo sistema deve substituir o atual, com menos energia fóssil, um nível de consumo 
energético menor, menor ênfase nas atividades urbanas e agricultura de recursos 
renováveis com grande uso da força de trabalho humana. 
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Perspectivas  

 

Os estudos científicos mostram que o sistema Terra tem limites e que, possivelmente, a 
capacidade de suporte da espécie humana, em bases renováveis, já foi atingida (Pimentel, 
1989).  Resta tomar providências para evitar situações catastróficas no futuro e permitir que 
o ajuste ao Desenvolvimento Sustentável possa ainda ser possível.   

A simulação do comportamento de ecossistemas oferece informações a respeito.  Veja as 
Figuras 8a e 8b , preparadas por H. T. Odum e E. Odum (1988). 

 
Resultados da modelagem e simulação de sistemas 
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Figura 8 - Comportamento de um sistema que aproveita dois tipos de 
fontes de energias: energias renováveis (radiação solar, força de 

gravidade da lua) e  não renováveis (carvão, petróleo, energia nuclear). 

 
Observa-se o crescimento inicial lento da população e seus bens, e depois o 
crescimento exponencial seguido de queda e ajuste. 
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Figura 8b - Comportamento de um sistema que aproveita fontes de 
energia de forma cíclica. Observe a reincorporação de materiais 

dispersos. 

 
A figura anterior (7) mostra apenas um segmento deste gráfico, o qual considera 
períodos de tempo muito maior.  A diferença está na reciclagem, pois ela permite 
novos ciclos de produção lentos e rápidos pulsos de consumo. 

 
 

Sustentabilidade e produção de alimentos 
 

A produção de alimentos depende tanto de recursos ambientais (renováveis e não 
renováveis) quanto de contribuições do setor econômico.  A determinação da 
sustentabilidade  de sistemas de produção de alimentos deve considerar a interação entre 
estes diferentes tipos de recursos dentro de uma perspectiva de ajustes seqüenciais, 
visando atingir um sistema homeostático dinâmico (com pulsos de produção e consumo).  
Trata -se de um desafio conceitual novo e relevante.  

 

Mal funcionamento dos sistemas agro-industriais 
 

animais

solo
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nutrientes

mercado

pedras
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superficial
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Figura 9 -  Sistema agrícola natural com reciclagem e muitas 

interações.  Observe o vínculo entre as plantas e as rochas na 
formação de solo, veja a atuação dos decompositores na 

reciclagem de nutrientes.  A produção destina -se basicamente ao 
uso local. 
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Figura 9b -  Sistema agrícola intensivo no uso de energia, com 
grande lixiviação de solo, perda de nutrientes, uso de insumos 

agrícolas derivados do petróleo, problemas de resíduos tóxicos.  O 
sistema não apresenta laços de retroalimentação positivos, apenas 

exploração dos recursos. 

 

Os sistemas rurais e urbanos fazem parte de uma mesma realidade.  O estudo da evolução 
dos sistemas agrícolas evidencia situações de mal funcionamento dos ecossistemas rurais 
que acarretam em problemas urbanos e vice-versa ( Figuras 9a/9b).  Quando são estudados 
os diagramas energéticos dos sistemas de produção rural, estes problemas aparecem: 
expulsão dos habitantes do meio rural, redução drástica das florestas que compunham a 
paisagem rural, perda do solo por erosão, falta de reposição de nutrientes, lixiviação de 
fertilizantes e pesticidas, uso intensivo de produtos derivados do petróleo. 

Quando são estudados os sistemas energéticos urbanos, aparecem os fatores de p ressão 
interna derivados do desajuste ambiental : densidade energética muito alta, ruído, poeira, 
poluição, congestionamentos de todo tipo, confusão visual, alienação cultural, custos 
crescentes dos serviços sociais, alto custo de tratamento de resíduos, falta de 
oportunidades de trabalho. 

Cabe então pesquisar como funcionam os sistemas agrícolas e pecuários das realidades 
locais para quantificar os fluxos, calcular índices e fazer diagnóstico da situação, tanto de 
sistemas da agricultura intensiva pelo uso de insumos derivados do petróleo quanto de 
sistemas de agricultura orgânica ou ecológica. 

 

Propostas  
 

Em vários países do mundo ocorrem experiências interessantes de Agro-ecologia, as quais 
podem servir de modelo para projetar os sistemas de produção característicos do 
Desenvolvimento Sustentável.  Entre eles se destacam: 

• Agricultura Natural; 

• Agricultura Biodinâmica; 

• Agricultura Orgânica; 

• Agricultura Menonita; 

• Agricultura de subsistência; 
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• Experiências agrícolas baseadas em modelos autóctones; 

• Experiências agrícolas baseadas em modelos asiáticos; 

• Experiências de reforma agrária com uso de técnicas agroecológicas. 

 

Cada uma delas apresenta virtudes e caraterísticas diferentes.  Alguns destes modelos se 
complementam.  A pesquisa sistêmica deste tipo de agricultura é fundamental para apoiar 
os trabalhos de Planejamento Regional, um dos poucos espaços abertos para as atividades 
voltadas ao Desenvolvimento Sustentável. 

 
Importância para os países da América Latina. 

Os resultados das análises dos sistemas de produção de alimentos e bens industriais  
mostram que a maioria dos sistemas são insustentáveis na América Latina. 

Sendo assim, pode-se concluir que é necessária uma grande mudança tecnológica e 
organizacional para poder atender às prioridades do Desenvolvimento Sustentável.    

É pertinente estudar tanto casos reais quanto realizar modelagens e simulações teóricas, 
repassando os resultados das pesquisas às comunidades para que possam modificar sua 
compreensão dos problemas e sua estrutura sistêmica. 

Toda ciência que evolui no sentido de descrever o funcionamento dos ecossistemas que 
dão suporte à vida humana interessa às comunidades envolvidas.  

Os conhecimentos da Engenharia Ecológica permitem oferecer aos interessados uma 
perspectiva de desenvolvimento econômico diferente e colocam a necessidade de discutir 
temas que interessam à região, ta is como: 

• Inter-relação entre capacidade de suporte do meio e qualidade de vida; 

• A questão da transferência líquida de recursos (combustíveis e matérias-primas) de 
alto valor energético e recursos monetários dos países da região para os países 
centrais; 

• Influência do modo de organização na sustentabilidade biológica. 

Dada a carência de recursos capacitados neste novo campo científico, os resultados da 
pesquisa devem ser repassados a outros países da América Latina.  
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