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A operacionalização do conceito de sustentabilidade na agricultura 
 

As soluções a serem adotadas em sistemas agrícolas que visem ser sustentáveis devem 
atender diferentes restrições ou perspectivas - como a compatibilidade com as leis 
biofísicas, a identidade cultural, a organização sócio-política, as restrições ambientais, o 
contexto institucional, as variáveis macro-econômicas, a disponibilidade de um know-how 
adequado na área, o conhecimento de processos ecológicos, as variáveis micro-econômicas 
(Giampietro, 1997a). Isto é, a sustentabilidade da agricultura pode ser estudada avaliando 
sistemas agrícolas de acordo com diferentes indicadores "bons" e "maus". Freqüentemente, 
isto implica no uso de indicadores legítimos e contrastantes.  Por exemplo, o que é bom 
para os seres humanos (lucros econômicos muito altos) tende a ser ruim para o ambiente 
(erosão do solo, redução de biodiversidade), o que é bom para um grupo social (baixo preço 
para os consumidores) tende a ser ruim para outros grupos sociais (baixas rendas para 
fazendeiros). Todas estas dificuldades derivam do fato de que os sistemas agrícolas são 
sistemas complexos, que operam em vários níveis hierárquicos (com processos paralelos 
em diferentes escalas espaço-temporais), o que torna impossível uma descrição exaustiva 
deles com um grupo de hipóteses típico de uma única disciplina científica (Hart, 1984; 
Conway, 1987; Lowrance et al.,1987; Ikerd, 1993; Giampietro, 1994a;b; Lobo e Allen, 1995). 

As diversas perspectivas relacionadas aos diferentes atores sociais, assim como as 
restrições determinadas por mecanismos de controle sobre processos que operam em 
níveis hierárquicos diferentes, podem ser analisadas em termos de: (1) características do 
sistema econômico ao qual o sistema agrícola pertence; (2) características do ecossistema 
gerenciado pela produção agrícola; e (3) características da cultura dos agricultores que 
determinam sentimentos e aspirações, as quais, por sua vez, afetam a escolha dos 
proprietários. Portanto, qualquer tentativa de operacionalização do conceito de agricultura 
sustentável tem como base o estabelecimento de pontes entre diferentes descrições dadas 
por diferentes disciplinas científicas (Giampietro e Pastore 1998). Isto significa, também, 
avaliar como lidar com os problemas gerados por processos que ocorrem em diferentes 
escalas. Por exemplo, as descrições econômicas vêem os processos dirigidos por humanos 
através de uma janela de tempo entre 5 a 10 anos, enquanto a descrição de processos 
ecológica ou social requer a adoção de uma escala de tempo maior. 

Este artigo apresenta alguns exemplos de análises biofísicas aplicadas à agricultura italiana 
que evidenciam: (1) a necessidade de usar descrições complementares do processo 
agrícola para entender as restrições econômicas e biofísicas que afetam a sustentabilidade 
dos sistemas agrícolas; (2) a possibilidade de traduzir restrições relacionadas à viabilidade 
econômica da agricultura em restrições biofísicas, como fluxos de matéria e energia no 
sistema agrícola; (3) o uso de ferramentas metodológicas, tais como a contabilidade 
emergética e outros indicadores de serviços ecológicos para avaliar o foot-print ecológico da 
agricultura (a demanda de capital natural que é de fato usada na produção de alimentos). 
Neste sentido, pode-se estudar a relação da demanda de serviços ecológicos na produção 
agrícola com o uso de capital natural disponível na área. Uma grande diferença entre o que 
é de fato usado e o que deveria ser usado para evitar danos irreversíveis para o ambiente é 
o índice da "falta de sustentabilidade biofísica".  
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O artigo é dividido em três partes  

1. A necessidade de complementar a leitura econômica com a leitura biofísica;  

2. A tradução de características sócio-econômicas em restrições biofísicas usando 
fluxos de energia e matéria; 

3. O foot-print da agricultura (carga ambiental e sustentabilidade biofísica). 

   
1. A necessidade de complementar a leitura econômica com leituras biofísicas 

A palavra "dinheiro" vem do latim "moneta", a qual, por sua vez, compartilha sua raiz com 
"monitorare" (monitoramento). Isto quer dizer fluxo de dinheiro - pelo menos isto é o que é 
disponibilizado pelos livros de economia – dando-nos sinais sobre a escassez de recursos e, 
portanto, indicando-nos o que economizar ou o que adquirir em caso de escassez. 
Infelizmente, quando lidamos com o tema sustentabilidade, uma particular escala de tempo, 
na qual o dinheiro faz seu monitoramento, tende a não considerar algumas importantes 
informações.  O conceito de sustentabilidade força-nos a avaliar o que é "bom" e "ruim", não 
só a curto prazo (5-10 anos), mas também a longo prazo (>100 anos). Quando lidamos com 
o segundo tipo de avaliação, o dinheiro parece-nos dar sinais bastante controversos.   

Agora discutiremos brevemente com um exemplo de um tipo de indicações equivocadas que 
podem derivar da agricultura quando se usa uma leitura totalmente econômica.   

A presença contínua de excedentes agrícolas no mercado interno levou o governo italiano, 
no início da década de 90, à implementação de políticas públicas para preservar as terras 
agrícolas. O sinal dado pela economia italiana de mercado estava claro: a habilidade da 
agricultura italiana para produzir alimentos estava excedendo a demanda. Isso induziu o 
governo italiano a pagar aos agricultores para não plantar. Não podemos negar o fato óbvio 
que, dentro da teoria econômica, as importações jogam com um papel crucial na 
determinação de estratégias econômicas. O único ponto que nós queremos deixar claro aqui 
é que a "percepção" do público em geral, seguindo a mensagem básica dada pela mídia, 
era que, na década de 90, a agricultura italiana estava experimentando uma situação de 
excedente de alimentos.   

Nesta seção, apresentamos uma leitura biofísica da situação da agricultura italiana no início 
dos anos noventa, quando esta mensagem de abundância reverberou de diversas formas 
na sociedade italiana. O que nós fizemos para gerar a descrição biofísica apresentada aqui 
foi: (1) identificar e quantificar o fluxo de commodities produzidos, consumidos e 
comercializados na Itália em 1990; (2) calcular a "terra fantasma”, isto é, a terra incorporada 
nos produtos importados menos a terra incorporada nos produtos exportados; e (3) 
comparar a "terra fantasma” com a terra disponível na agricultura italiana naquele ano. Nos 
parágrafos seguintes, comentamos os resultados das cinco tabelas que obtivemos 
procedendo desta maneira. 

Em primeiro lugar, deveria ser notado que a passagem de uma análise econômica para uma 
análise biofísica, em geral, não é nada fácil.  As estatísticas sócio-econômicas sobre o 
consumo, comércio, produção, importação e exportação são dadas em valores monetários 
que resultam numa perda de informações valiosas. 

Freqüentemente, as estatísticas ignoram o consumo indireto (os recursos naturais que são 
incorporados aos insumos usados pelo sistema), por exemplo, a Tabela 1 mostra o padrão 
de consumo dos italianos em 1989.  Deve-se notar imediatamente que o que é informado 
como consumido nas estatísticas nacionais (o que um leitor inocente leria quando olhasse 
estas estatísticas) é apenas a quantidade de alimentos diretamente consumida.  Por 
exemplo, se lêssemos a avaliação do ISTAT (Empresa Estatística Italiana) a respeito do 
consumo de cereais per capita por ano em 1989, encontraríamos um valor de 160 kg 
(basicamente o pão e o macarrão diretamente consumidos pelo italiano) - esta é a coluna 
"Consumo Direto" dado pela Tabela 1. Porém, ao olhar a Tabela 1 - na coluna Total - é fácil 
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notar que o total de quilogramas de cereais consumidos per capita na Itália em 1989 é mais 
do que duas vezes e meio aquela quantia (quase 410 kg/ano). A diferença corresponde aos 
grãos usados como alimento para consumo animal. Porém, a produção animal é apenas 
uma dos muitos usos indiretos de itens alimentares. Uma idéia de diferentes usos indiretos 
de itens alimentares pode ser obtida olhando a análise dada pela Tabela 2. 
 

 
Tabela 1 - Consumo de Alimentos na Itália, 1989 (kg/ano per capita). 

 
 

Item 
 

Direto (a) 
 

Indireto 
 

Total 
% 

Calorias 
na dieta 

% 
Proteínas 
na dieta 

           
Cereais 

(b)
 162.5  246.3  408.8  32.0  32.0  

Raízes & tubérculos   40.3    17.1    57.4    2.0    1.5  
Beterrabas     0.0  296.5  296.5  Veja açúcar 0.0  
Leguminosas     4.2  4.7  8.9  1.0  2.0  
Castanhas 

(c)
     4.6    4.6  <1  0.0  

Óleos vegetais     2.3  159.1  161.4  Veja óleos 0.0  
Vegetais   179.4   55.7  235.1  3.0  2.0  
Frutas  126.0   142.4  268.4  4.0  0.0  
Bebidas alcoólicas (c) 98.7    98.7  5.0  0.0  
Carnes (c) 81.3    81.3  11.0  26.0  
Resíduos 

(c)
 3.8    3.8  <1  2.0  

Leite 
(d)

 85.0  185.9  270.9  9.0  18.0  
Ovos 

(c)
 11.5    11.5  1.0  3.0  

Gordura animal 
(c,e)

 9.3    9.3  4.0  0.0  
Óleo (c)

 21.7    21.7  15.0  0.0  
Açúcar 

(c)
 29.9    29.9  1.0  0.0  

 
Dados da FAO, 1990 e ISTAT, 1990. Veja o texto para detalhes nos cálculos.   
a) O consumo direto se refere ao alimento consumido por seres humanos. O consumo indireto 
é calculado como a diferença entre a utilização doméstica total, incluindo a importação líquida, 
menos o consumo direto; considera principalmente alimentos de animais, processos industriais, 
sementes e outros usos; b) a porcentagem de calorias e proteínas em cereais se refere à 
fração consumida pelos seres humanos; c) a avaliação do consumo direto também inclui usos 
indiretos; d) as porcentagens de calorias e proteínas referentes ao leite e aos produtos lácteos; 
a manteiga não é incluída (veja gordura animal); e) 50% manteiga, 50% outras gorduras 
animais.   

 
Estas avaliações são derivadas das tabelas de balanço alimentar publicadas pela  FAO (que 
mostram dados ao nível nacional). É útil checar a informação da FAO em relação a outras 
fontes de dados de estatísticas nacionais (e que são freqüentemente organizadas de um 
modo diferente). Por exemplo, na Tabela 2 usamos o ISTAT (1990) integrado com 
indicações da FAO. Neste momento é possível ver, preferencialmente, "em termos 
biofísicos” do que em termos de fluxos de valor, o que está entrando dentro do setor 
agrícola de um país em um ano particular (por exemplo, na Itália em 1989). Os fluxos 
biofísicos de Produção, Importações e Exportações por tipos de alimentos estão claramente 
separados e indicados na Tabela 3. Desta maneira podemos ter uma idéia de quanto e do 
que é consumido domesticamente, e do que é, nos dias de hoje, produzido pela agricultura 
italiana, e qual é a fração que é exportada e qual é a dependência em importações.   

Os dados referentes à produção interna podem ser usados para conectar estes fluxos com a 
demanda por terra arável usada para gerá-los. Tal avaliação (o que é produzido e o perfil de 
uso de terra na Itália em 1989) é dada na Tabela 4. Neste ponto, nós temos todos os dados 
exigidos para fazer uma avaliação do comércio líquido de "terra fantasma” relacionado à 
agricultura italiana no começo dos anos noventa. Tal análise é dada na Tabela 5. 
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Considerando todas as categorias de diferentes itens alimentares, o que foi importado e o 
que foi exportado, podemos determinar que cada italiano, em 1989, usou 0.32 hectares de 
terra arável (dentro ou fora da Itália) para atendimento de seu consumo. Este valor é 
precisamente duas vezes a quantia de terra arável per capita disponível na Itália em 1989, 
ou seja, 0.16 hectares. 

 
 

Tabela 2 - Consumo indireto de alimentos na Itália, inclusive importações, 1989 (kg/ano per 
capita) (*). 

 
Item Principais usos Composição kg/ano per 

capita 
     Cereais Alimentação animal, 87% Milho 122.2  
  Cevada 43.5  
  Trigo 40.4  
  Aveia 7.3  
  Arroz & Malte 0.5  
  Subtotal 213.9  
     
Raízes & tubérculos Alimentação animal, 100%  17.1  
     
Leguminosas Alimentação animal, 90%  4.2  
     Óleos vegetais Alimentação animal, 57% Tortas importadas  62.5  
  Tortas produzidas  28.1  
  Subtotal 90.6  
 Ind. alimentos, 43% Usado para óleo vegetal 26.5  
  Usado para azeite de oliva  42.4  
  Subtotal 68.4  
     
Vegetais 

(a)
 Alimentação animal, 15%   8.4  

 Perdas, 85%  47.3  
     Frutas  Ind. alimentos, 86% Vinhos e conservas 121.6  
 Perdas, 14%  20.4  
     
Leite Alimentação animal, 20%  37.2  
 Ind. alimentos, 80% Produtos lácteos 148.7  

 
(*) Dados de FAO, 1990 e ISTAT, 1990. Veja o texto para detalhes. 
a) Vegetais transformados na indústria de alimentos têm sido incluídos no consumo direto (Tabela 1). 
   

 
Tabela 3 – Balanço de alimentos (*). 

 
Item  

Produzido 
 

Importado 
 

Exportado 
Mercado 
líquido 

Consumo 
doméstico 

Consumo 
per capita 

        ton. milhões  ton. milhões  ton. milhões  ton. milhões  ton. milhões  kg/capita 
             Cereais 17.1  7.6  1.4  6.2  23.3  408.8  
Raízes & tubérculos 2.5  0.8  0.0  0.8  3.3  57.4  
Beterrabas 16.9  0.0  0.0  0.0  16.9  296.5  
Leguminosas 0.2  0.3  0.0  0.3  0.5  8.9  
Castanhas 0.3  0.0  0.0  0.0  0.3  4.6  
Óleos vegetais  5.0  4.2  0.0  4.2  9.2  161.4  
Vegetais  14.4  0.8  1.8  1.0  13.4  235.1  
Frutas  10.0  1.1  2.1  1.0  9.0  157.9  
Uvas para vinho (a) 8.0  0.1  1.8  1.7  6.3  110.5  
Carne bovina (b) 0.9  1.0    1.0  1.9  33.3  
Carne suína (c) 1.2  0.6  0.2  0.4  1.6  28.6  
Granja de aves  1.1  0.0    0.0  1.1  20.1  
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Carne - cabra ovelha 0.0  0.1    0.1  0.1  1.2  
Outras carnes 0.2  0.2    0.2  0.4  6.5  
Leite direto e indireto(d)

 10.0  6.0  0.6  5.4  15.4  270.9  
Ovos 0.6  0.1  0.0  0.1  0.7  11.8  
 
(*) dados da FAO, 1990 e ISTAT, 1990.   
a) Importações e exportações de vinho são expressas em equivalentes de uva; b) 50% de 
importações como animais vivos, 50% como carne; c) 17% de importações como animais vivos, 83% 
como carne; as exportações também incluem quantias menores de outras carnes; d) 50% de 
importações como leite (leite em pó, concentrado e evaporado), 50% como leite equivalente em 
produtos lácteos. 
 
 
 

Tabela 4 - Padrão atual do uso de terra arável.  
 

 
Uso 

 
(x 1000 ha) 

Porcentagem de 
terra arável % 

Cobertura do 
consumo 

doméstico % 
       Cereais 4500  50.0  73.4  
Forragem 2400  26.7    
Óleos vegetais (não 
inclui óleo de olivas) 

580  6.4  37.3  

Vegetais  440  4.9  107.5  
Culturas intermediárias 
em pousio 

430  4.8    

Beterrabas 270  3.0  100.0  
Leguminosas 160  1.8  40.0  
Raízes e tubérculos 120  1.3  75.8  
Terras não cultivadas  100  1.1    
       Total da terra arável 9000  100.0    

 
 

Tabela 5 - Equilíbrio do uso de terra arável na produção de alimentos (*). 
 

Item Usado em 
produção 
doméstica 

Necessidade 
para produzir 
alim. Import.  

Usado para 
produzir alim. 

exportados 

Uso líquido para 
cons. doméstico 

Demanda de 
terra 

per capita 
      
 (x 1000 ha) (x 1000 ha) (x 1000 ha) (x 1000 ha) (ha per 

capita) 
 A B C A+B-C  

Cereais 4500  1674   6174  0.11 
Forragem 2400     2400  0.04 
Óleos vegetais (não 
inclui óleo de oliva) 

 
580 

  
1400 

   
1980 

  
0.03 

Vegetais  440    24.3 416  0.01 
Culturas em pousio  430     430  0.01 
Beterraba 270     270  0.00 
Leguminosas 160  234   394  0.01 
Raízes e tubérculos 120  41   161  0.00 
     Subtotal 12225  0.21 

Terra arável adicional equivalente à necessitada nos produtos animais importados: 

 
 Importação 

líquida 
Alim.  animal  

Cereais 
equivalentes 

Total de cereais 
necessários 

Terra requerida Demanda de  
terra 

per capita 
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 Milhões de ton kg/kg carne Milhões de ton. (1000 ha) (ha per 
capita) 

Carne bovina (a) 1.0 13.3  13.3  3591.7 0.06 
Carne de Porco (b) 0.4 6.9  2.8  745.3 0.01 
Granja (Aves) 0.0 4.0  0.0  0.0 0.00 
Carne (cabra e ovelha) 0.1 17.2  1.7  464 0.01 
Leite direto e indireto (c) 5.4 0.9  5.1  1370 0.02 
Ovos 0.1 2.8  0.3  75.6 0.00 
    Subtotal  6247.9 0.11 
   TOTAL 18472.5  0.32 
       
Terra arável atual    9000.0  0.16 
       
 
(*) Dados de FAO, 1990 e ISTAT, 1990 
a) 50% de importações como animais vivos, 50% como carne; b) 17% de importações como animais 
vivos, 83% como carne; c) 50% de importações como leite (leite em pó, leite concentrado, leite 
evaporado), 50% como leite equivalente em produtos lácteos.   
 

 

Talvez estas informações pudessem ter revertido a decisão tomada em 1990 pelo governo 
italiano de implementar políticas públicas para aumentar a quantidade de áreas rurais sob 
estado de preservação.  

A Itália está agora dentro da Comunidade Européia e pertencer a esta comunidade de 
comércio permite a ela se beneficiar de certas vantagens comparativas. Contudo, 
permanece ainda a imagem falsa de uma agricultura italiana afetada por excesso de 
produção que foi transferida à população italiana que, com suas opiniões, medos, 
sentimentos, pode afetar dramaticamente as decisões políticas futuras. Vende-se facilmente 
a idéia de uma redução adicional na terra arável e, como conseqüência, uma diminuição 
adicional das comunidades rurais. O assunto de uma redução adicional no grau de auto-
suficiência do país nem mesmo foi levantado. Embora, de acordo com o padrão de tipos de 
alimentos consumidos na dieta do italiano e as técnicas de produção adotadas na Itália em 
1989, a terra arável naquele ano, até mesmo depois de suspender todas as exportações, 
poderia ter promovido só 50% do consumo doméstico.   

 

2. Traduzindo restrições econômicas em termos biofísicos 

2.1 Pressão bio-econômica e características sócio-econômicas 

Em toda sociedade humana há uma "pressão bio-econômica” gerada ao nível hierárquico 
dos indivíduos, a qual é direcionada para a melhoria do padrão de vida material da 
sociedade (Giampietro, 1997a.; 1997b). O termo "pressão bio-econômica” enfoca o fato de 
que as mudanças em variáveis sócio-econômicas (salários, carga horária por trabalhador, 
expectativa de vida, porcentagem de mão-de-obra no setor de serviço) têm um efeito 
biofísico direto no processamento do fluxo de matéria e energia no processo econômico. De 
fato, o desenvolvimento econômico é descrito por mudanças no grupo de variáveis acima 
mencionadas e resulta em uma dramática aceleração dos fluxos de energia e materiais na 
economia (produzindo e consumindo mais bens e serviços per capita).  

O vínculo direto entre as variáveis econômicas e biofísicas é determinado pela necessidade 
de manter, nos diferentes setores econômicos, uma congruência entre demanda e 
fornecimento de energia e demanda e fornecimento de tempo humano (Giampietro, 1997b; 
Giampietro et al., 1997). Neste contexto, o desenvolvimento significa: (a) um grande 
aumento no nível de energia consumida pela sociedade (por exemplo, o nível de consumo 
de energia exossomática per capita vai de 5 GJ/ano em sociedades pré-industriais até 300 
GJ/ano como nos Estados Unidos, Giampietro et al., 1997; esta energia se refere à energia 
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dos insumos convertidos em energia útil sob o controle humano, mas fora dos corpos 
humanos.); (b) uma dramática diminuição da quantidade de tempo de trabalho alocada nos 
setores produtivos da economia, de aproximadamente 10% do tempo humano total até 
menos que 5% do tempo humano total (Giampietro et al, 1997). Tal redução é devida a um 
aumento no nível de educação, um envelhecimento progressivo da população, cargas 
horárias mais leves para a força de trabalho, e um aumento da força de trabalho (até 60%) 
que é absorvida pelos setores de serviço da economia.  

A combinação destas mudanças implica, nas sociedades modernas, que uma fração cada 
vez menor do tempo total humano é usada para operar os setores produtivos da economia 
(por exemplo, produção de alimentos, energia e mineração, manufaturas). No entanto, o 
fluxo de produto destes setores aumenta dramaticamente, conforme mostra uma avaliação 
de 107 países com 90% da população mundial feita por Giampietro et al. (1997).  

Isto indica que mais recursos per capita são utilizados e mais resíduos per capita são 
descartados nos ecossistemas onde se encontram as sociedades humanas. A quantidade 
de recursos naturais requeridos per capita (usados para se ter os insumos necessários e 
para se absorver resíduos) é chamada freqüentemente de “pegada” (foot-print) ecológica de 
uma sociedade.  A combinação do tamanho da população e o foot-print ecológico definem o 
nível de carga ambiental gerada por uma sociedade na qual pode ser relacionada à 
exploração e perturbação dos ecossistemas naturais (estes conceitos serão discutidos na 
última seção deste artigo). 

No nível hierárquico de ecossistemas, qualquer crescimento no nível da “pegada” ecológica 
per capita gera uma pressão oposta que tende a conter uma expansão indefinida da 
atividade social. De fato, um crescimento contínuo da atividade econômica implicaria na 
necessidade de (1) maior taxa de extração de recursos em uma área de extração menor; e 
(2) deposição de resíduos cada vez maiores em escoadouros cada vez mais cheios. 

A sociedade pode tentar se ajustar a estas situações de impacto negativo ao ambiente 
através da mudança de sua tecnologia. Por exemplo, pode-se fazer uma composição entre 
qualidade e quantidade decrescentes de certos recursos, e tentar controlar a poluição para 
esses resíduos despejados em aterros saturados. Porém, tal resposta humana tem um 
custo biofísico (investimentos maiores de energia, matéria e tempo humano têm que ser 
alocados às atividades em que antes não eram necessárias). Um crescimento contínuo de 
carga ambiental pode transformar recursos livres, como ar limpo e água, em recursos 
“caros" em termos biofísicos (requerendo energia e investimentos tecnológicos para torná-
los disponíveis).  

A sustentabilidade do desenvolvimento econômico dependerá eventualmente da diferença 
entre as duas razões de mudança: 

(1) a razão a qual inovações técnicas geram espaço para expansão da escala do 
processo econômico;  

(2) a avaliação atual da expansão da escala do processo sócio-econômico que é 
determinado pelo produto: população versus “pegada” ecológica per capita.   

Quando a carga ambiental gerada pela atividade do sistema sócio-econômico exceder o 
nível crítico (quando isto não for mais compatível com a estabilidade dos processos 
ecológicos) a sociedade colidirá contra as restrições biofísicas. Este patamar crítico 
dependerá: (a) do grau de alteração de padrões naturais de fluxo de matéria e energia 
induzido pela atividade humana nos ecossistemas explorados; (b) da natureza do 
ecossistema modificado; e (c) da escala do processo econômico (fluxos de insumos e 
produtos) comparado aos recursos naturais (o tamanho de estoques disponíveis e 
escoadouros). 
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2.2 Efeitos das mudanças na estrutura sócio-econômica da agricultura 

Os desenvolvimentos sociais e tecnológicos geram/dependem de um enorme aumento da 
produtividade do trabalho nos setores produtivos da sociedade (minas e energia, produção 
de alimentos e matérias-primas). Quais as implicações decorrentes deste fato? 

Em uma sociedade rica, os setores produtivos da economia podem não só gerar uma 
provisão adequada de bens para a sociedade, mas também fazer isso enquanto estão 
absorvendo apenas uma fração desprezível do tempo de trabalho. Isto, por sua vez, 
significa que o grau de perturbação de ecossistemas para a produção de alimentos está 
associado a aumentos na pressão demográfica (a necessidade de produzir mais por 
hectare), mas também ligado ao nível de desenvolvimento econômico da sociedade dentro 
da qual a produção de alimentos se realiza (a necessidade de produzir mais por hora de 
trabalho). De fato, a um determinado nível de pressão demográfica, a necessidade de 
produzir alimentos a um nível alto de produtividade de trabalho implica em mais perturbação 
nos ecossistemas gerenciados. Assim, para adquirir níveis de produtividade do trabalho na 
ordem de centenas de quilogramas de grãos por hora, os agricultores devem depender 
pesadamente de insumos industriais e mudar de um fluxo cíclico de nutrientes para um fluxo 
linear, de policulturas para monoculturas, da dependência em um grande grupo de 
variedades tradicionais para poucos tipos de sementes selecionadas (Giampietro, 1997a; 
1997c).    

Os dois principais fatores que afetam as técnicas de produção de alimentos são: 

(1) Densidade da população ou pressão demográfica; pressão demográfica alta implica 
que só uma quantia pequena de terra cultivável está disponível per capita.  Isto, por 
sua vez, se traduz na tendência a adotar técnicas de produção com uma alta 
produtividade por unidade de terra.   

(2) Nível de desenvolvimento tecnológico da sociedade ou pressão sócio-econômica; 
uma pressão sócio-econômica alta significa que uma pequena fração da oferta de 
trabalho está disponível para segurança alimentar. Isto, por sua vez, se traduz em 
uma tendência a adotar técnicas de produção com alta produtividade de trabalho.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 - Porcentagens da força de 
trabalho e do Produto Interno Bruto 
(GDP) na agricultura versus GDP 
(US$) per capita/ano usando dados 
de 1991 (Giampietro, 1997b) . 
 
 
 
 

 
 
Pode ser quantificada a pressão demográfica em termos de terra cultivável disponível per 
capita, considerando que a pressão sócio-econômica é quantificada freqüentemente por 
qualquer um dos indicadores seguintes: (a) ganho médio per capita; (b) consumo médio de 
energia per capita (Giampietro, 1997a). 

 

 
 

% trabalho na agricultura 
 

% GDP na agricultura 
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Um aumento na pressão sócio-econômica resulta em uma redução dramática da mão-de-
obra alocada na agricultura. Uma análise de corte transversal sobre uma amostra 
significante de países (Figura 1) mostra que a fração da força de trabalho presente na 
agricultura é inversamente proporcional ao Produto Interno Bruto (GDP) per capita. Países 
com um GDP per capita maior que US$ 10,000/ano têm menos que 7% da força de trabalho 
na agricultura, e os países mais ricos têm pouco menos que 2%.   

O efeito combinado das pressões demográficas e sócio-econômicas reflete-se no grau da 
perturbação dos agro-ecossistemas (redução da biodiversidade, erosão de solo, poluição, 
perda dos reservatórios de águas subterrâneas, custo biofísico mais alto dos alimentos em 
termos de insumos de energia). Uma demanda maior de insumos energéticos significa uma 
dependência crescente da segurança alimentar em termos de estoques de energia fóssil em 
esgotamento (Giampietro, 1997a; Conforti e Giampietro, 1997). O efeito da pressão 
demográfica e sócio-econômica na escolha de técnicas agrícolas pode ser comparado. Veja 
o significado dos acrônimos e abreviações usadas no texto no Quadro A: 

 

Quadro A.               Acrônimos e abreviações usadas no texto 

  PAPD Produtividade agrícola devido à pressão demográfica. Nível de produtividade da terra 
(Produção de energia alimentar por hectare) requerido para alcançar a auto-suficiência. 

 

PA ha Produtividade agrícola da terra. Nível de produtividade da terra (produção de energia 
alimentar por hectare) atualmente encontrada num país. 

 

  PAPSE Produtividade agrícola devida à pressão sócio-econômica. Nível de produtividade de 
trabalho (Produção de energia alimentar por hora de trabalho) requerido para alcançar 
a auto-suficiência. 

 

PA hora Produtividade agrícola por hora de trabalho. Nível de produtividade do trabalho (fluxo 
de energia alimentar por hora de trabalho oferecida no setor agrícola) atualmente 
encontrada num país. 

 

 

A Figura 2 mostra (a) níveis de produtividade da terra requeridos para a auto-suficiência em 
relação à disponibilidade atual de terra arável (PAPD) versus níveis atuais da produtividade 
de terra (PA ha) e (b) níveis de produtividade do trabalho requeridos para a auto-suficiência 
em relação a atual oferta de trabalho na agricultura (PAPSE) versus níveis atuais de 
produtividade do trabalho (PA hr). 

Nesta comparação é possível verificar a existência de um vínculo direto entre: (1) 
características de um sistema sócio-econômico - determinando os valores de PAPD e 
PAPSE; e (2) características de técnicas de produção agrícola adotada em uma sociedade 
definida - determinando os valores de PA ha e PA hora (Giampietro, 1997a).  

De acordo com estas descobertas, alguém pode esperar que o desenvolvimento econômico 
geral do planeta (aumento dramático na pressão sócio-econômica em muitos países em 
desenvolvimento) determinará uma tendência de aumento contínuo nas produtividades do 
trabalho e da terra na agricultura mundial. Quais são as implicações desta tendência em 
termos de sustentabilidade na agricultura? 
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Figura 2 - O efeito da pressão 
demográfica e sócio-econômica na 
produtividade agrícola - dados 1991.  

 

 

A agricultura pode ser definida como 
uma atividade humana que explora os 
recursos e processos naturais para 
obtenção de alimentos e outros 
produtos considerados úteis pela 
sociedade. O verbo “explorar” sugere 
que alguém está lidando com uma 
alteração de padrões naturais o qual é 
uma perturbação. De fato, dentro de 
uma área definida, os seres humanos 
alteram a distribuição natural de 
ambas as populações de animais e de 
plantas em ordem seletiva para 
alimentar (ou reduzir) a densidade de 
certos fluxos de biomassa que eles 
consideram mais (ou menos) úteis 
para o sistema sócio-econômico. 
Seguindo o esquema da estrutura de 
ecossistema proposto por Odum 
(1983), um ecossistema natural pode 
ser visto como uma rede de fluxos de 
matéria e de energia nos quais os 
nutrientes são reciclados dentro do 
sistema e a energia solar é usada para 
sustentar este ciclo (Fig. 3a).  

A auto-organização do ecossistema é 
proporcional à velocidade de seus 
ciclos de materiais (em ecossistemas 

terrestres isto também tem a ver com a disponibilidade e circulação de água).  

A agricultura costuma incrementar apenas aqueles fluxos de matéria e energia na rede que 
os humanos consideram benéficos, assim como eliminar ou reduzir os fluxos que 
consideram prejudiciais aos seus propósitos. Os agricultores amplificam algumas das 
informações genéticas existentes (contidas em populações que representam a biomassa 
utilizável) e reduzem ou eliminam algumas outras informações (contidas em populações que 
representam uma biomassa não desejável). Portanto, a agricultura tem a ver com a 
manipulação direta da biodiversidade. Assim sendo, uma expansão massiva da produção 
agrícola nos ecossistemas naturais remanescentes no mundo provocaria uma dramática 
redução da biodiversidade global.  
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Figura 3 - Representação ecossistêmica 
em termos de fluxos de matéria e 
energia seguindo a metodologia de H.T. 
Odum (Giampietro, 1997c). 
 
a) Ecossistema natural como uma rede 
balanceada de fluxos nos quais os 
nutrientes são reciclados pelo uso da 
energia solar. 
b) Agro-ecossistema propondo uma intensa 
exploração agrícola; fluxos de nutrientes 
são principalmente lineares com severos 
drenos para fora do sistema. 
 
As flechas  que ligam os diferentes 
compartimentos representam os fluxos 
de matéria e energia.  
 
Diferentes formas de compartimentos 
indicam diferentes funções: Q1 são os 
seres autotróficos (por exemplo, plantas 
fixando energia solar); Q2, Q3, Q4 e Q5 
são os seres heterotróficos (tal como 
herbívoros e carnívoros dependendo da 
produção primária de Q1; Q6 são os 
seres que se alimentam de detritos, 
aqueles que reciclam os nutrientes 
dentro do ecossistema, os 
decompositores). 

 

 

 

As alterações tecnológicas no meio rural podem trazer sérias conseqüências para a 
estrutura de um ecossistema (Fig. 3b) dependendo da quantidade de biomassa colhida. Por 
exemplo, para aumentar a quantidade de biomassa retirada do agro-ecossistema por 
unidade de área (kg/ha/ano) é necessário competir com outras espécies ("pestes"), 
complementar o ecossistema (por fertilização e irrigação) e aumentar as taxas fisiológicas 
de reciclagem de nutrientes e água quando estes se tornam limitantes. Isto demandará: (a) 
seleção de espécies agrícolas com um bom desempenho sob condições de gerenciamento 
humano (erosão da diversidade agrícola dentro das espécies cultiváveis); e (b) adoção de 
monoculturas para sincronizar as operações no campo (substituição da energia humana 
pela máquina). Quando a produção agrícola (kg/ha/hora) torna-se muito intensa, as técnicas 
de produção são forçadas a ignorar o mecanismo funcional dos ecossistemas naturais, que 
é a reciclagem de nutrientes dirigida pela energia solar (Giampietro, 1997c).   

A agricultura tradicional de baixos insumos, a qual os humanos cooperam com o sistema 
natural de controle dos fluxos de matéria e energia, está baseada em ciclos de nutrientes e 
interações entre as várias espécies que existem nos agro-ecossistemas.  Esta solução tem 
a vantagem de um baixo requerimento de inputs humanos, mas a desvantagem de uma 
baixa densidade de produção.  
 
Quando a pressão sócio-econômica e/ou demográfica forçar níveis muito altos de produção 
(por exemplo, vários milhares de quilogramas de grão por hectare e/ou centenas de 
quilogramas de grão por hora de trabalho), tal forma de agricultura se tornará inviável. Pois 
a agricultura de altos insumos é, no momento, a única opção disponível para alcançar níveis 
altos de produtividade, tanto por hora quanto por hectare. Uma produção agrícola de alta 
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densidade significa uma redução drástica de biodiversidade no agro-ecossistema 
(monoculturas), altas cargas ambientais (uso de insumos químicos) e uma dependência 
crescente da segurança alimentar em relação aos estoques em declínio (minerais e energia 
fóssil). 
   
2.3 Cenários Futuros para o Desenvolvimento Agrícola 

Podem ser apresentadas tendências gerais na evolução das técnicas de produção de 
alimentos para diferentes tipos de sistemas sócio-econômicos no plano bidimensional: 
produtividade da terra (kg/ha) e produtividade de trabalho (kg/hora), como mostra a Figura 
4. Mostram-se quatro tipos de sistemas sócio-econômicos com diferentes combinações de 
pressões demográficas e sócio-econômicas: 

 

Figura 4 - Posição atual e tendências 
para o trabalho e a produtividade da 
terra no setor agrícola de diferentes 
grupos de países. 

 

Grupo 1: sistemas com baixa pressão 
sócio-econômica e demográfica. Esta 
situação é caracterizada por mais de 
0.5 ha de terra cultivável per capita 
(dependendo do tamanho da 
população) e menos de $US 1000/ano 
de PNB per capita (dependendo do 
desempenho econômico). Este tipo de 
sistema sócio-econômico ocorre em 
vários países africanos, entre os quais 
Burundi. 

Grupo 2: sistemas com baixa pressão 
sócio-econômica e alta pressão 
demográfica como os EUA e Canadá , 
isto é, mais de 0.5 ha de terra arável e mais do que $US 10,000/ano de PNB per capita.  

Grupo 3: sistemas como a China e o Egito, com baixa pressão sócio-econômica e alta 
pressão demográfica – isto é, menos de 0.2 ha de terra arável e menos de $US 1000/ano de 
PNB per capita. 

Grupo 4: sistemas como vários países da Comunidade Européia (Itália) e o Japão, com 
alta pressão sócio-econômica e demográfica – isto é, menos de 0.2 ha de terra arável e 
mais de $US 10 000/ano de PNB per capita.   

De acordo com as tendências existentes de crescimento da população e desenvolvimento 
econômico para estes quatro diferentes tipos de sistemas sócio-econômicos, pode-se 
esperar os seguintes movimentos no gráfico (veja Fig. 4): 

(1) Nas sociedades com baixa pressão demográfica e sócio-econômica (por exemplo, 
alguns países africanos) a população está crescendo mais rapidamente que o PNB 
per capita, o que significa que PAPD crescerá mais rapidamente que PAPSE . Deste 
modo, eles se moverão para uma situação típica da China.   

(2) Nas sociedades com baixa pressão sócio-econômica e alta pressão demográfica (por 
exemplo, Estados Unidos e Canadá) imagina-se que o desenvolvimento econômico 
será mantido (PNB  per capita permanecerá alto) e o crescimento da população será 
relativamente lento, mas estável (fertilidade interna baixa e alta taxa de imigração). No 
gráfico isto significa um movimento lento para valores mais altos de PAPD. 

 

 EUA 
Canada 

  

 Comunidade 
Européia 

Produtividade da terra
(kg ha -1)

 

China 
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(3) Nas sociedades com baixa pressão sócio-econômica e alta pressão demográfica (por 
exemplo, China) tende a haver um bom crescimento econômico (aumento do PNB per 
capita) e manterão ou expandirão sua já enorme população. A nível nacional, um PNB 
per capita crescente resultará numa rápida absorção da força de trabalho, hoje 
envolvida na agricultura (60% na China atualmente), por outros setores de produção e 
serviços da economia. Isto inevitavelmente provocará um forte aumento na 
produtividade do trabalho agrícola (PA hora) para manter a segurança alimentar. 
Conseqüentemente, espera-se um movimento em direção às condições agrícolas 
existentes hoje na Europa Ocidental. 

(4) As sociedades com alta pressão demográfica e sócio-econômica (por exemplo a Itália, 
Japão) não têm nenhuma alternativa sustentável em recursos locais, mas tentam 
manter um alto padrão de vida e um crescimento mínimo da população. Isto significa 
um nível estável e alto de PAPSE  e um lento crescimento de PAPD (principalmente 
devido a uma pressão de imigração forte). Para estas sociedades, tentar reduzir o 
impacto ambiental da produção de alimentos torna-se da maior importância. 

Pode-se notar nas importações de alimentos do mercado internacional uma necessidade 
para os países onde PAPD > PA ha e/ou PAPSE > PA hora, com base na existência de 
excedentes produzidos por países onde a relação entre estes parâmetros é inversa. 

Os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália e a Argentina produzem mais de 80% da 
exportação líquida de cereais no mercado mundial (Instituto de Recurso Mundial, 1992). 
Mas devido à taxa de crescimento da população (inclusive imigração), e a uma preocupação 
crescente com o meio-ambiente (políticas de conservação e desenvolvimento de agricultura 
de baixos insumos), este excedente poderá ser perdido num futuro próximo. Por exemplo, 
os EUA dobrarão sua população em 60 anos (censo norte-americano 1994). Uma 
preocupação geral a respeito da carga ambiental diminuirá a agricultura intensiva em toda 
parte do mundo (uma lenta diminuição, ao nível da fazenda, da taxa de crescimento do Pa 
ha) e poderá também trabalhar contra a produção de excedentes alimentares onde isto for 
possível. 

Ao nível mundial, as pressões demográficas e sócio-econômicas certamente irão crescer, 
forçando os países mais afetados a sustentar sua segurança alimentar com alimentos 
importados, sendo que não haverá opção de importar alimentos de outros lugares. Quando 
os aumentos nas pressões demográfica e sócio-econômica não estão associados a um 
aumento adequado em produtividade da terra e do trabalho, o alimento importado dos ricos 
se baseará na fome dos pobres. 

 

2.4 Custos biofísicos das pressões demográfica e sócio-econômica 

A razão output/input (energia do produto/energia dos insumos) da agricultura é usada 
freqüentemente como um indicador relacionado à sustentabilidade. Este valor considera: (i) 
a produção em termos de energia endossomática; e (ii) as entradas ou insumos em termos 
de energia exossomática (seguindo um procedimento padronizado).  

A exigência de energia fóssil (input) por unidade de produção agrícola pode ser usada como 
indicador de "custo" biofísico do alimento. De fato, isto mede a quantia de energia 
exossomática que a sociedade tem que investir para produzir uma unidade de energia 
alimentar. Usando-se este indicador, podemos estudar as relações entre: (i) custo biofísico 
de produção de alimento; (ii) nível de desenvolvimento sócio-econômico usando como 
indicador a fração da força de trabalho empregada na agricultura; PNB per capita ou 
PAPSE; e (iii) nível de pressão demográfica (usado como o indicador de uma medida de 
recurso agrícola per capita, como terra arável) em uma matriz 2x2, como ilustrado na Fig. 5. 
Para uma análise mais detalhada veja Giampietro (1997a) ; Conforti e Giampietro (1997). 
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Figura 5  Efeito da pressão 
demográfica e sócio-
econômica na taxa 
insumos/produto, em termos 
de energia, na agricultura. 
 
 
Onde a combinação das 
duas pressões é alta/alta, 
como é o caso da Itália, nós 
temos sociedades com os 
mais baixos valores na taxa 
de energia insumos/produto 
na agricultura. Portanto, 
nestas sociedades, tem-se 
o mais alto custo biofísico 
por unidade de alimento 
produzida.   
 

A avaliação da taxa insumos/produto, em termos de energia alimentar, como output e 
energia exossomática para os insumos, torna possível o uso desta razão para gerar um 
indicador de carga ambiental.  De fato, o produto output/ha x input/output avalia a 
quantidade de energia exossomática investida (por hectare e por ano) na alteração da 
organização natural dos ecossistemas (por exemplo: mudar a densidade natural da água e 
fluxos de nutrientes, aplicar força mecânica no solo, aplicar produtos químicos para 
combater pestes e outras espécies competitivas). 

Devido ao fato de que mais de 90% da energia exossomática usada nas sociedades 
desenvolvidas é obtida diminuindo os estoques de energia fóssil, o mesmo indicador (razão 
de energia de input/output) pode ser usado para avaliar a dependência da oferta moderna 
de alimento, em energia fóssil (quanto mais baixa a razão, mais alta é a dependência).   

Devido a esta escolha, a avaliação do stress ambiental (como também o nível de 
dependência de produção de alimento em energia fóssil) seguirá o mesmo padrão de 
correlação com indicadores de desenvolvimento sócio-econômico e pressão demográfica já 
vistos na Fig. 5. A carga ambiental para diferentes combinações de pressões demográficas 
e sócio-econômicas, na mesma matriz 2x2, é proporcional à severidade da combinação de 
pressões sócio-econômica e demográfica como mostrado na Fig. 4. 

 

3. Foot-print da Agricultura, Carga Ambiental, e Sustentabilidade Biofísica 

3.1. Impacto ecológico relacionado à uma dimensão menosprezada 

O uso de um gráfico PA ha - PA hora nos proporciona uma ferramenta para descrever as 
mudanças tecnológicas na agricultura em relação a seu contexto sócio-econômico, porém, 
não dá informações sobre a leitura ecológica do mesmo processo. Neste sentido, precisa-se 
ampliar o número de parâmetros usados na descrição.  

Exemplos de áreas de compatibilidade (intervalos de valores) relativos às características 
sócio-econômicas são dadas na Figura 4. Dentro desta estrutura geral, podemos considerar 
soluções técnicas específicas, as quais podem ser capazes de aumentar a produtividade 
do trabalho e da terra (movendo-se o ponto no gráfico ao canto superior) como uma 
"melhoria" desde o ponto de vista humano. 

Também incluímos em nossa análise uma perspectiva ecológica. Podemos somar um 
terceiro eixo para o plano PAPD - PAPSE com um indicador numérico de Carga Ambiental 
(CA). 
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Figura 6 - Mudanças técnicas previstas em termos de produção/hora (PA hora), 

produção/ha (PA ha) e carga ambiental (CA). 
   
Dois exemplos de possíveis indicadores CA são dados na Figura 6. Este método permite 
uma caracterização biofísica mais rica de três soluções técnicas (1, 2, ou 3). De fato, depois 
de escolher um indicador de Carga Ambiental, podemos verificar não somente a 
compatibilidade sócio-econômica das soluções 1, 2 ou 3 checando suas posições no plano 
PAPD/PAPSE , mas também uma compatibilidade ecológica, comparando em particular o 
CA estabelecido pela adoção de uma certa tecnologia ao valor de carga ambiental crítica 
(CAC) para aquele indicador (isto é CAi < CACi).  

Usando o volume PAPD/PAPSE/CA, o desempenho das três soluções técnicas, 
apresentado na Figura 6, mostra resultados contrastantes: a solução 3 certamente é a 
melhor performance sob uma perspectiva humana (permite um alto Paha/PAhora),  mas, ao 
mesmo tempo, é certamente a pior em termos de carga ambiental. De acordo com o sistema 
de avaliação, a solução 3, estando sobre o patamar de carga ambiental crítica para o 
indicador escolhido de CA, seria vista como não sustentável sob uma perspectiva ecológica. 
Este exemplo ressalta a importância de contar com indicadores de desenvolvimento 
capazes de avaliar o foot-print (pegada ecológica) da agricultura e, portanto, as cargas 
ambientais associadas às técnicas de produção de alimentos. 

3.2 Cargas ambientais e patamares críticos 

O conceito da razão de Carga Ambiental foi introduzido por Mark Brown (1992), dentro da 
Metodologia Emergética de contabilidade ambiental proposta por Howard Odum (Odum, 
1996) como tentativa em mensurar e comparar a escala da interferência humana na auto-
organização dos sistemas naturais que são gerenciados.  

Os diversos índices de Carga Ambiental (discutidos aqui como um grupo) tentam descrever 
a dimensão dos fluxos sob controle humano com aqueles proporcionados pelo ambiente. A 
interferência humana é, portanto, relacionada com os efeitos induzidos nos ecossistemas 
pelos fluxos alterados pelos humanos.  
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Diferentes índices podem ser imaginados, por exemplo, comparando: (i) indicadores que 
avaliam a escala de atividade humana com (ii) indicadores que avaliam a escala de 
atividade do ecossistema, ou, alternativamente, comparando: (i) densidades de fluxos de 
matéria e energia induzidas no agro-ecossistema pela alteração humana com (ii) 
densidades de fluxos de matéria ou energia nos ecossistemas antes da alteração humana. 

Citaremos alguns exemplos de aplicações práticas: 

(1) o fluxo agregado de energia aplicado por humanos em técnicas agrícolas (corrigido 
por fatores de qualidade) por unidade de área (ou volume) comparado ao fluxo 
agregado de energia que flui naturalmente nos ecossistemas por unidade de área (ou 
volume), por exemplo, nesta classe, nós podemos incluir as "avaliações" de Emergia 
propostas por Odum; 

(2) a densidade de fluxos de nutrientes por unidade de agro-ecossistema depois da 
alteração humana comparados à densidade de fluxos de nutrientes antes desta 
alteração - por exemplo: kg de nitrogênio que flui através do solo por metro quadrado 
por ano no sistema modificado comparado ao mesmo fluxo no ecossistema natural; 

(3) o nível de dissipação de energia por kg de biomassa estável antes da alteração 
comparada ao nível de dissipação de energia por kg de biomassa estável depois da 
alteração humana (basicamente isto reflete mudanças induzidas ao nível de evapo-
transpiração/ano por unidade de biomassa estável calculada a média do ano inteiro). 
Um exemplo deste método é determinado por Giampietro et al. (1992). Esta avaliação 
está baseada na razão de que uma rede primária de produtividade muito grande 
(rendimentos em termos de kg/ha/ano), conectada a um baixo valor de biomassa 
estável, pela média no ano inteiro (ainda avaliado em termos de kg/ha/ano), é um sinal 
de uma interferência forte no processo de auto-organização dos ecossistemas 
terrestres.  De fato, o período de crescimento limitado de monoculturas implica em um 
alto nível de produtividade primária líquida (uma quantidade grande de água evapo-
transpirada por área semeada no período) e está relacionado a um valor bastante 
baixo de biomassa estável (as plantações estão no campo por apenas alguns meses). 

Junto a isso, quando a atividade humana gera o esgotamento dos estoques ou o aumento 
de sumidouros de energia, ou qualquer outra forma evidente de degradação de recursos, 
outros indicadores (ou medidas) de insustentabilidade também podem ser adotados.  Por 
exemplo, pelas comparações: (a) da velocidade de perda de solo superficial pela velocidade 
de formação de solo; (b) da velocidade de esgotamento de aqüíferos pela velocidade de 
recarga dos mesmos; (c) da taxa de retirada de um fluxo específico de um input pelo 
tamanho de seu estoque do qual depende o fluxo (estimando o tempo de vida útil do input 
baseado no esgotamento da fonte do mesmo); (d) avaliando a disposição do desperdício 
pelo tamanho dos escoadouros específicos disponíveis (estimando o tempo de vida útil 
esperado do escoadouro). 

Claramente, qualquer escolha de um destes (ou outros) indicadores para (i) quantificar os 
níveis de carga ambiental e (ii) avaliar os diferentes graus de insustentabilidade biofísica, 
tem algumas vantagens e desvantagens, de acordo com as questões colocadas (escala de 
descrição de eventos, por exemplo ao nível de solo, ao nível de campo, ao nível de bacia, 
ao nível da biosfera) e o tipo de sistema agrícola analisado (por exemplo aberto/fechado, 
operando em áreas tropicais ou temperadas). Portanto, de acordo com o agro-ecossistema 
particular sob análise e a meta da investigação, o uso mais razoável desta ferramenta 
teórica é procurar um grupo de indicadores de carga ambiental (em diferentes níveis 
hierárquicos) e/ou a insustentabilidade biofísica que pode efetivamente ser usada para 
descrever efeitos relacionados à adoção de tecnologias no lado ecológico dos processos 
agronômicos. 

Quando se conta com um grupo adequado de indicadores de Carga Ambiental, é bastante 
fácil obter uma definição teórica de Carga Ambiental Crítica (CAC): 
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CAC é aquele nível de Carga Ambiental que não é mais compatível com a estabilidade do 
sistema ecológico no qual a produção agrícola ocorre. 

As Cargas Ambientais críticas podem ser descobertas pelo surgimento de sinais de danos 
irreversíveis para o ecossistema. Em termos práticos, porém, uma definição operacional de 
CAC e uma detecção prática de CAC não são simples. Qualquer definição de CAC, de fato, 
depende de várias características: 

(1) o tipo de ecossistema; por exemplo, os ecossistemas tropicais têm características que 
os fazem mais frágeis, pela simplificação de sua estrutura de controle, do que 
ecossistemas temperados; os ecossistemas árticos recebem um fluxo mais baixo de 
energia no começo, e portanto eles também são frágeis de um modo diferente; 

(2) as características específicas locais; por exemplo, se há inclinação, natureza do solo, 
suprimento de água, etc; 

(3) o tipo de exploração; interferência humana tem que ser definida em termos de 
características qualitativas (por exemplo, o grau de simplificação induzida em 
comunidades bióticos) e intensidade de retirada (por exemplo a quantia de biomassa 
retirada por unidade de área). 

Embora este tópico seja bastante complexo, e toda simplificação tem que ser indicada como 
necessariamente perigosa, é possível pensar em uma determinação de patamares de 
valores de cargas ambientais críticas (a partir de um grupo de indicadores escolhidos) 
comparando os diferentes níveis de carga ambiental com o surgimento de sinais de tensão 
ambiental (por exemplo pelo monitoramento de espécies em particular escolhidas como bio-
indicadores, e monitorando o acúmulo de poluentes) e/ou de insustentabilidade (por 
exemplo avaliando o crescimento da oferta de alimentos baseada no esgotamento de 
estoques de energia fóssil ). 

3.2 Foot-print (pegada) ecológico da agricultura - A leitura Emergética 

A abordagem emergética contabiliza contribuições diretas e indiretas de energia solar 
equivalente ("emergia"), expressando-as em função dos fluxos de produção das fontes 
primárias que dirigem o processo (Odum, 1996). Fazendo isto, provemos uma medida da 
capacidade ambiental exigida para fazer um processo ou um sistema funcionar. Depois de 
estruturar os fluxos avaliados em unidades de emergia (sej, Joules de emergia solar) e 
fatores de qualidade, chamados transformidades (Odum, 1996; Ulgiati e Doura, 1998), estes 
foram aplicadas a cada fluxo. 

A emergia usada e os indicadores de emergia podem ser calculados e usados para prover 
uma melhor descrição e entendimento da dinâmica do sistema sob estudo (Ulgiati et al., 
1995a; Marrom e Ulgiati, 1997). Existem avaliações emergéticas da Itália relativas aos anos 
de 1984, 1989 e 1991 (Himschoot, 1988; Ulgiati et al., 1994; Ulgiati et al., 1995b). As 
tendências da emergia e seus indicadores, originadas nestas análises, são mostradas na 
Tabela 6. Uma contabilidade emergética da agricultura e da pecuária italiana tem sido 
realizada (Ulgiati et al., 1993) e seus principais resultados, atualizados e parcialmente 
modificados, de acordo com Ulgiati e Brown (1998), estão resumidos na Tabela 7.  

Nós não nos prenderemos a detalhes destas análises, os quais o leitor pode ter acesso na 
literatura citada. A emergia total, que atualmente dirige o sistema de produção agrícola 
italiano no ano de 1989, era de 8.46 E22 sej, apenas 6.7% do total da emergia que sustenta 
a economia da Itália, a qual era de 1.26E24 sej no mesmo ano (Tabela 6, item 5). Se nós 
contabilizarmos o setor da pecuária, esta fração cresce para 8.6%. Uma hierarquia entre os 
diferentes plantios pode ser estabelecida de acordo com suas transformidades, indicando 
uma demanda diferenciada de suporte ambiental por unidade de produto, devido a 
diferentes eficiências de conversão (Tabela 7). A fração renovável dos fluxos de emergia 
dirigentes do sistema era, no mesmo ano de 1989, aproximadamente 31% do total da 
produção agrícola (28% se a produção da pecuária também for contabilizada), comparado 
aos 10% renováveis caracterizando a economia como um todo (Tabela 6, artigo 9).   
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Tabela 6 - Índices de Comparação para 1984, 1989 e 1991 Itália. 

 
     
 Fluxo / Índice Itália 1984 Itália 1989 Itália 1991 
  (*) (**) (§) 

Fluxos de Emergia    
1 Recursos renováveis (sej/ano) 1.21E+23 1.21E+23 1.21E+23 
2 Recursos não renováveis locais (sej/ano) 3.00E+23 3.57E+23 5.02E+23 
      Fontes Rurais Dispersas  1.33E+21 4.62E+22 
      Uso concentrado  3.54E+23 4.54E+23 
      Exportado sem uso interno  1.83E+21 1.48E+21 

3 Emergia Importada (sej/ano) 5.37E+23 7.89E+23 1.75E+24 
4 Emergia Total Disponível (sej/ano) 9.58E+23 1.27E+24 2.37E+24 
5 Emergia usada internamente (sej/ano) 9.58E+23 1.26E+24 1.41E+24 
6 Emergia Exportada (sej/ano) 2.36E+23 3.12E+23 8.52E+23 
7 Componentes Econômicos da Emergia Usada (sej/ano) 8.37E+23 1.14E+24 1.29E+24 
     

Razões de Uso da Emergia    
8 Fração do uso derivada de fontes locais 0.44 0.38 0.44 
9 Fração do uso renovável 0.13 0.10 0.09 

10 Fração do uso importada 0.56 0.62 0.56 
11 Fração do uso de energia elétrica 0.143 0.130 0.127 

     
Razão de Pressão Ambiental    

12 Carga Ambiental, ELR 6.91 9.47 10.70 
13 Razão entre inputs de emergia concentrados e difusos  9.36 7.46 
14  Densidade Emergética (sej/m2/ano) 3.18E+12 4.20E+12 4.69E+12 

     
Investimento e outras razões econômicas    

15 Produto Nacional Bruto ($) 3.90E+11 8.66E+11 1.15E+12 
16 Razão de Investimento Emergético, EIR 1.27 1.65 2.81 
17 Razão de Produção Emergética, EYR 1.78 1.61 1.36 
18 Intensidade Energética (energia/PNB, J/$)  7.86E+06 6.06E+06 
19 Intensidade Emergética (Emergia/PNB, sej/$) 2.46E+12 1.46E+12 1.23E+12 
20 Importações/Exportações (Base Emergética) 2.27 2.50 2.05 
21 Importações/Exportações (Base Monetária)  1.03 1.03 

     
Uso per capita    

22 População 5.66E+07 5.67E+07 5.68E+07 
23 Uso de Energia por pessoa (J/pessoa/ano) 9.77E+10 1.10E+11 1.11E+11 
24 Uso de Emergia por pessoa (sej/ano/pessoa) 1.69E+16 2.23E+16 2.49E+16 
25 Razão de Emergia por Energia (sej/J) 1.73E+05 2.04E+05 2.24E+05 
26 Valor Emergético do Trabalho (sej/J) 5.61E+06 7.40E+06 8.26E+06 
27 Índice de Sustentabilidade Emergética, ESI=EYR/ELR 0.26 0.17 0.13 

  
(*) Himschoot, 1988, revisou e parcialmente modificou por Ulgiati, 1996. 
(**) Ulgiati et al., 1994. 
(§) Ulgiati et al., 1995b. 

 
A relação da emergia anual por uso de energia (Tabela 6, artigo 25) era de 2.04E5 sej/J e 
mostra uma tendência crescente no intervalo de tempo sob estudo, indicando que cada joule 
de energia processada dentro do sistema contribuiu para uma quantia crescente de 
emergia.  
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Como a emergia representa a convergência de diferentes tipos de recursos, não só na 
forma de portadores de energia, isto confirma que (i) o crescimento econômico depende de 
uma base maior que o fluxo de energia exossomática, e (ii) o apoio ambiental para o 
sistema é uma condição prévia de energia para o processamento de energia dentro do 
próprio sistema.  

 
Tabela 7 - Índices emergéticos para colheitas selecionadas na agricultura italiana (*). 

 
  Transformidade Razão de Razão  

Item Plantação Solar Carga de Produção EYR/ELR 
  (E4 sej/j) Ambiental Emergética  

      
        

1 Arroz 5.18  2.53  1.44 0.57 
2 Forragem 5.66  1.38  1.82 1.32 
3 Milho 6.03  4.57  1.70 0.37 
4 Açúcar de Beterraba 6.14  5.75  1.41 0.25 
5 Soja 7.65  3.14  1.77 0.56 
6 Girassol 7.72  3.55  1.82 0.51 
7 Colza 8.88  3.49  1.84 0.53 
8 Milho 9.26  2.51  1.44 0.57 
9 Frutas  22.70  10.26  1.11 0.11 
10 Laranjas e limões  25.40  10.74  1.10 0.10 
11 Uvas 31.60  7.06  1.15 0.16 
12 Oliveiras  40.90  4.74  1.23 0.26 
13 Amêndoas 70.50  3.71  1.30 0.35 

        
        14 Produção Total. 9.14  2.91  1.38 0.47 
        15 Itália 20.40  9.47  1.61 0.17 
        

 
(*) Ulgiati et al., 1993, modificado parcialmente. 
 
Devido à baixa relação de emergia/PNB (Tabela 6, item 19), a unidade de dinheiro na Itália 
tem um poder de compra mais baixo em relação aos países menos desenvolvidos que 
exportam recursos primários. Isto se transforma em uma vantagem nas compras para a 
Itália, em termos de fluxos de emergia. De fato, em 1989, a relação de troca 
(importados/exportados) era aproximadamente igual a um, em condições de dinheiro, 
enquanto era 2.50 em unidades de emergia (Tabela 6, item 20): mais emergia foi 
conseguida nas importações (em forma de recursos primários: combustíveis, comida, 
madeira e ração de animal), que a emergia que se exportou na comercializado de bens 
industrializados.  

Como o setor agropecuário italiano representa aproximadamente dois terços de emergia 
importada em insumos não-renováveis (principalmente substratos fósseis como 
combustíveis, fertilizantes e outros insumos fósseis introduzidos, sendo apoiada pela 
produção de ração de gado e trabalho humano), pode deduzir-se facilmente que é a enorme 
vantagem proporcionada pelo comércio na agricultura italiana, cuja base local renovável não 
poderia apoiar a demanda para alimentos de alta qualidade, como por exemplo, carne e 
leite.  Importações de matérias-primas e bens suprem os consumidores italianos da “terra 
fantasma” do “tempo fantasma”, os quais são os suportes necessários ao alto padrão de 
vida.   

A Carga Ambiental média da agricultura italiana, como também de produtos agrícolas 
individuais, pode ser calculada como a relação emergética entre os recursos não renováveis 
(locais e importados) e os recursos locais renováveis (Marrom, et al 1992). A quantia da 
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emergia de não-renováveis externos investida para explorar uma unidade de recursos 
localmente disponíveis é uma medida indireta de equilíbrio ambiental e da perturbação da 
dinâmica local devida aos fluxos de emergia controlados pelos seres humanos.   

Uma medida agregada de rendimento emergético líquido e carga ambiental pode ser 
calculada (Marrom e Ulgiati, 1997) para cada tipo de colheita, como a relação de EYR 
(Relação de Rendimento Líquido de Emergia) para ELR (Relação de Carga Ambiental). Este 
índice EYR/ELR indica a habilidade do processo humano para explorar os recursos locais 
com uma menor pressão externa. Aparecem claramente na Tabela 7 que os valores podem 
mostrar grandes diferenças, devido à natureza dos dados de entrada (erosão de terra, 
técnicas de produção, fertilizantes e demanda de irrigação, etc.) e outras produções.   

A análise de emergia da Itália como também da agricultura italiana confirma vários pontos 
citados nas seções previstas: 

(1) A atual estrutura sócio-econômica da Itália, caracterizada por uma alta pressão 
demográfica e sócio-econômica, só é possível por causa do grande fluxo de 
emergia importada por este país.  A relativa liberdade de muitos tipos de restrições 
biofísicos locais deve-se à atual situação de disponibilidade comercial de certos 
insumos críticos (importação de petróleo e matérias primas).   

(2) Olhando para o processo agrícola, a análise emergética mostra o atrito entre o que 
se precisa e o que está localmente disponível. Fora os combustíveis fósseis, outras 
restrições ao desenvolvimento podem derivar-se da disponibilidade 
decrescente das contribuições ambientais, como a diminuição do solo cultivável, 
da água subterrânea e da biodiversidade.   

O uso apropriado de terras, assim como incentivos à inovação técnica e outras ferramentas 
financeiras relativas às políticas públicas podem ser estabelecidos usando-se os 
índices emergéticos, e outros indicadores, para ajustar a taxa de investimento com os 
recursos localmente disponíveis. 
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