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RESUMO 

 

Os estudos sobre metabolismo social permitem evidenciar os modos diferenciados de 

apropriação humana da natureza, pois possuem um papel importante para compreender a 

construção histórica de territorialidades envolvendo relações e intercâmbios específicos entre 

o mundo social e natural.  Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo analisar as 

configurações do metabolismo rural dos sistemas produtivos da região do Upamaroti em 

Santana do Livramento em relação às dinâmicas estabelecidas nas formas de apropriação da 

natureza. Sendo os sistemas produtivos classificados como: pecuária de corte teminação e 

arrendador, pecuária de corte cria/recria e arrendador, pecuária familiar e agricultura 

intensiva. A pesquisa adotou como principal instrumento metodológico a avaliação 

emergética, estabelecendo relação com os modos de apropriação da natureza mediante a 

análise da  constribuição dos fluxos energéticos provenientes dos recursos naturais e da  

economia. Em linhas gerais, os resultados indicam que os sistemas produtivos que tem como 

atividade principal a pecuária, utilizam menos insumos do que o sistema que desenvolve a 

agricultura intensiva, e, consequentemente, também se apropriam da natureza de forma mais 

sustentável. 

 

Palavras-chave: Pampa. Apropriação da natureza. Sustentabilidade. Emergia.  



 
 

ABSTRACT 

 

Studies on social metabolism make it possible to highlight the different modes of human 

appropriation of nature, as they play an important role in understanding the historical 

construction of territorialities involving specific relationships and exchanges between the 

social and natural world. In this sense, this work aims to analyze the configurations of 

rural metabolism of productive systems in the Upamaroti region in Santana do 

Livramento in relation to the dynamics established in the forms of appropriation of nature. 

The productive systems are classified as: temination and lessor beef cattle, rear/rear and 

lessor beef cattle, family cattle and intensive agriculture. The research adopted as its main 

methodological instrument the emergy assessment, establishing a relationship with the 

modes of appropriation of nature through the analysis of the contribution of energy flows 

from natural resources and the economy. In general terms, the results indicate that the 

production systems that have livestock as their main activity, use less inputs than the 

system that develops intensive agriculture, and, consequently, also appropriate nature in a 

more sustainable way. 

 
    Keywords: Pampa Biome. Appropriation of nature. Sustainability. Emergence. 
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1 INTRODUÇÃO 

A partir dos primórdios da existência humana, a apropriação da natureza é o 

principal modo de subsistência do ser humano. Desde o período da pedra lascada a 

natureza é a fonte da alimentação humana. A princípio, a apropriação era uma etapa única 

em que de maneira simplificada, por meio da caça e coleta, se obtinha o necessário à 

subsistência, diferente dos dias atuais em que a apropriação é apenas o início de uma 

cadeia complexa, que passa por processamento, armazenamento e circulação até chegar ao 

consumidor final (TOLEDO, 2008). 

Com a evolução do homem surgiram também outras necessidades, sendo a 

natureza a principal fonte de provisão delas. Portanto, o ser humano deixou de ser nômade 

e buscou fixar moradia, fato que contribui essencialmente para o surgimento da 

agricultura. Segundo Mazoyer e Roudart (2010), o período de transição da predação à 

agricultura é denominado de “revolução agrícola neolítica”. Durante esse período, o 

homem apropriou-se de um recurso ainda não explorado, o solo, e, a partir dele, começou 

a domesticar plantas e animais para suprir suas necessidades alimentícias. 

Em face à crise socioambiental que assola a humanidade e se agrava desde 

princípios da década de 1970, emerge no campo das ciências sociais e ambientais diversas 

correntes do pensamento que passam a questionar o atual modelo civilizatório industrial, 

apontando para a incompatibilidade entre o modelo hegemônico vigente de 

desenvolvimento ancorado no preceito do crescimento econômico e a conservação do 

meio ambiente em um planeta que possuí recursos limitados. São preocupações 

assinaladas quanto à insustentabilidade global no âmbito do sistema capitalista de 

produção-consumo e a necessidade urgente de mudar o atual modelo civilizatório. Nos 

marcos desse debate, ganham escopo e relevância estudos que buscam compreender as 

interações entre sociedade e meio ambiente. Nesse contexto, a perspectiva sobre 

metabolismo social (MS) presente nos trabalhos do biólogo mexicano Victor Manuel 

Toledo evidencia os modos diferenciados de apropriação humana da natureza. 

Especificamente dirigindo-se ao mundo rural, Toledo (2007) refere ao metabolismo rural 

como o conjunto de atos por meio do qual a sociedade de apropria de bens e serviços da 

natureza. Assim, a abordagem do metabolismo social (rural) joga um papel importante 

que permite compreender a construção histórica de territorialidades envolvendo relações e 

intercâmbios específicos entre o mundo social e natural.   
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Segundo Toledo (2013), o metabolismo entre a sociedade e natureza estabelece a 

existência de intercâmbios tangíveis ( apropriação material - matéria, energia, informação) 

e intangível (apropriação intelectual ou simbólica).  Desde essa perspectiva do 

metabolismo social é possível avaliar as várias modalidades de apropriação dos recursos 

naturais. Nesse sentido, no mundo contemporâneo podemos diferenciar, de acordo com 

Toledo (1998, 2013), dois modos arquetípicos de apropriação dos ecossistemas: o modo 

agrícola, tradicional ou camponês, e o modo agroindustrial, ocidental ou moderno.  As 

diferenças estão nas bases culturais-ecológicas, pois, enquanto a agricultura camponesa 

faz uma apropriação de pequena escala, com altos níveis de diversidade biológica dos 

agroecossistemas, autossuficiência, tendo como base o uso de energia renovável,  a 

agricultura industrial/moderna opera na produção em escalas médias e grandes, com baixa 

nível de diversidade biológica, com forte dependência no uso de fontes de energia não 

renováveis e de recursos e tecnologias externas mobilizadas via mercado (PLOEG, 2008; 

TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2015).  

A perspectiva do metabolismo social associado à análise dos modos de 

apropriação da natureza torna-se um eficiente instrumento heurístico que permite 

apreender os processos de transformações da agricultura em territórios específicos, 

identificando a magnitude, ritmos e escalas temporal-espacial dessas transformações. 

Tendo esse prisma como horizonte, o tema de pesquisa do presente estudo versa sobre a 

análise dos modos de apropriação da natureza associados à diferentes sistemas produtivos 

no bioma pampa.  

No Brasil, o bioma pampa compreende apenas o estado do Rio Grande do Sul, 

ocupando uma área de 176.496 km², que representa um percentual de 64% do estado, mais 

especificamente localizado na metade sul. No entanto, nos últimos anos o pampa tem 

passado por transformações notórias devido à ação antrópica. Segundo dados da rede 

MapBiomas (2021), nos últimos 36 anos o pampa perdeu 2,5 milhões de hectares de 

vegetação nativa, o que corresponde por menos da metade (46,1%) do território. Os 

vetores dessas mudanças no uso da terra se devem à silvicultura, ao plantio de pastagens, 

mas, sobretudo, a expansão do cultivo da soja. Entre os anos de 1985 e 2000 a agricultura 

teve um aumento de 1,9 milhão de hectares, passando, respectivamente, de 29,8% para 

39,9% nesse período (MAPBIOMAS, 2021), seguindo uma tendência de crescimento a 

cada ano. Por detrás desses dados que indicam a supressão vertiginosa do bioma pampa 

existe um modelo neoextrativista de desenvolvimento ancorado na miragem de progresso 

e crescimento econômico e  na apropriação irracional dos recursos naturais. As fronteiras 
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do neoextrativismo no bioma pampa não são fluídas, pelo contrário, são cada vez mais 

solidificadas e legitimadas por setores econômicos, sociais, político e tecnocientíficos 

(GOÑI, 2016; AGUIRRE et al., 2020; FERREIRA; NESKE, 2021).  No entanto, embora 

o neoextrativismo no bioma pampa, especialmente orquestrado pelo cultivo da soja, 

procure se impor como modelo hegemônico, nos interstícios dessa estrutura, vivem e 

resistem formas camponesas que se reinventam e constroem formas próprias e 

diferenciadas de organização do trabalho e da vida social, visando garantir sua autonomia 

em relação ao reordenamento espacial imposto pelo agronegócio.  

O município de Santana do Livramento, onde se encontra a região em estudo, 

possui grande presença de áreas de vegetação nativa. Isso ocorre por alguns motivos, 

dentre eles, a formação do solo, que podem ser denominados como “campos de areia” que 

são propícios para a agricultura e possuem presença relevante do cultivo de soja, e os 

“campos de pedra” “ não agricultáveis”, que por esse motivo são utilizados para pastoreio 

na atividade de pecuária, preservando assim a vegetação nativa. Outro aspecto que pode 

ser levado em consideração em questão da conservação da vegetação campestre natural é 

a existência de uma UC a Área de Proteção Ambiental do Ibirapuitã. Desta forma, 

considerando entre intercruzamento entre o “tradicional” e o “moderno”, entre o modo 

camponês e o agroindustrial, o trabalho aborda os modos de apropriação da natureza 

existentes na região do Upamaroti, distrito pertencente à zona rural do município de 

Santana do Livramento. Esta região vem sofrendo transformações em suas atividades 

produtivas, como por exemplo, a substituição da pecuária pelas lavouras, especialmente o 

cultivo de soja, tendo como resultado, ameaça a biodiversidade e impacto negativo na 

prestação de serviços ecossistêmicos. 

Diante dessa problemática, esse estudo pretende responder a seguintes questão de 

pesquisa: de que maneira os diferentes sistemas produtivos da região do Upamaroti em 

Santana do Livramento se apropriam do ecossistema do bioma Pampa e como configuram 

processos  difereciados de metabolismo rural?  

De acordo com o problema de pesquisa, o estudo tem como objetivo geral 

analisar as configurações do metabolismo rural dos sistemas produtivos do Upamaroti em 

relação às dinâmicas estabelecidas nas formas de apropriação da natureza. Para tal foram 

designados os seguintes objetivos específicos: 

1. Descrever as mudanças ocorridas nos modos de se apropriar da natureza de 

acordo  com a evolução dos sistemas agrários no local de estudo; 

2. Identificar a tipologia dos sistemas produtivos de acordo com a comparação 
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dos  índices econômicos, obtidos por meio de dados coletados; 

3. Contabilizar a utilização de recursos provenientes da natureza e os 

materiais e serviços adquiridos do mercado com a utilização da análise 

emergética; 

 

O presente estudo se justifica pela importância de analisar os impactos causados 

pela modificação nos modos de se apropriar da natureza. Com o passar dos anos as 

atividades produtivas se tornaram mais complexas, essas mudanças ocorreram a partir de 

um marco histórico na modernização da agricultura: a revolução verde. Desde então as 

máquinas e implementos agrícolas tornaram a agricultura artificial, em relação a 

naturalidade em que está atividade era estabelecida entre o homem e a natureza. 

Contudo existe a uma necessidade em produzir trabalhos científicos no âmbito do 

desenvolvimento rural sustentável em detrimento a ênfase que as mídias e o agronegócio 

dão ao desenvolvimento rural como desenvolvimento financeiro, negligenciando o fato de 

que a verdadeira riqueza vem do trabalho realizado pela natureza que além de prover os 

alimentos, água e ar puro, presta toda uma complexidade em serviços que garantem a 

sobrevivência não só dos seres humanos, mas de todas as espécies de seres vivos, tanto 

animal quanto vegetal. No entanto, todo esse trabalho complexo está em desequilíbrio 

pelos modos de apropriação das atividades produtivas modernas. 

O trabalho está organizado em cinco seções, sendo a primeira a introdução. A 

segunda seção trata da revisão bibliográfica, onde é apresentado os principais aportes 

orientadores do trabalho relacionado ao debate a respeito metabolismo social e  modos de 

apropriação da natureza e seus desdobramentos. A seguir, a terceira seção, aborda os 

aspectos metodológicos da pesquisa. Já a quarta seção encontra-se o capítulo de 

resultados, onde é se discorre análises sobre as mudanças histórico-espacial dos modos de 

apropriação e uso do território, tendo como referência a abordagem conceitual-analítica 

dos sistemas agrários. Também neste capítulo estão os resultados da análise emergética de 

diferentes sistemas produtivos, constituindo-se, assim, na principal escala de mensuração 

do processo de apropriação na natureza.  
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2 MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1 MODOS DE APROPRIAÇÃO E USO DA NATUREZA 

 

Segundo Toledo (2008, p. 1), um dos principais autores no âmbito dessa abordagem, 

o conceito de modos de apropriação da natureza refere-se a “um processo econômico e 

ecológico, identificado como uso, aproveitamento, usufruto, exploração, ou manejo dos 

recursos naturais, ecossistemas, ambientes e paisagens”. As sociedades humanas não 

existem em um vazio ecológico, pois coexistem e se relacionam com a natureza, e o 

conjunto de ações realizadas pela sociedade para a apropriação da natureza é definido como 

metabolismo social (TOLEDO, 2013). O conceito de metabolismo social é utilizado por 

Victor Toledo como base para a interpretação da apropriação da natureza, sendo essa a 

primeira etapa do metabolismo que é constituído por: apropriação, circulação, 

transformação, consumo e excreção (Figura 1). 

Portanto, esse processo se inicia pela apropriação, onde a sociedade transporta os 

recursos da natureza para o meio social (INPUT), logo após esse recurso é transformado de 

matéria bruta em matéria processada, em seguida é circulada para que possa chegar ao 

consumidor final, e a partir do consumo é gerada a excreção (OUTPUT), que é absorvida 

pela natureza (TOLEDO, 2008). 

Figura 1- Os principais processos entre a sociedade e a natureza. 
 

Fonte: (TOLEDO, 2008).
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Para Toledo (2008), a apropriação da natureza pode ocorrer de três diferentes 

formas e cada uma impacta o ecossistema de um modo específico. No primeiro caso a 

apropriação não causa danos substanciais na estrutura e dinâmica do ecossistema, que é o 

caso de algumas atividades como pesca, coleta, pastoreio, algumas formas de extração e 

pecuária em pastagem nativa. No segundo caso de apropriação, o ser humano causa danos 

ao ambiente em que se apropria, algumas atividades que representam esse tipo de 

apropriação são agricultura, pecuária, silvicultura e aquicultura. E na terceira forma, a 

sociedade não se apropria dos recursos do ecossistema, mas se utiliza do seu espaço para 

preservação da biodiversidade, que é o caso das unidades de conservação ambiental 

(TOLEDO, 2008). 

Cada modo de apropriação da natureza possui um meio ambiente específico, a 

primeira forma é caracterizada como meio ambiente utilizado (MAU), de maneira que a 

apropriação praticada neste ambiente não altera sua capacidade de se recompor, como 

considera Toledo, nesse caso a natureza é manejada. Diferentemente, o meio ambiente 

transformado (MAT), como é caracterizada a segunda forma de apropriação da natureza, o 

ecossistema nesse caso perde a capacidade de se recompor e requer energia humana, 

animal e fóssil para se manter e é considerada por Toledo uma “natureza domesticada”. O 

terceiro é o meio ambiente conservado (MAC): a finalidade deste ambiente é a sua 

utilização para a proteção de espécies animais e vegetais, como também os serviços 

ecossistêmicos. 

Ainda, existe um quarto ambiente denominado meio ambiente social (MAS), este 

representa toda a sociedade, tendo como característica o intercâmbio com os demais 

ambientes (TOLEDO, 2008). Esse intercâmbio se dá por fluxos de matéria, energia e 

serviços (Figura 2). 

E por fim, a divisão dos de energia endossomática, que são de nível individual e 

extraem da natureza oxigênio, água e biomassa e excretam calor, água, dióxido de carbono, 

substâncias minerais e orgânicas; e dos de energia exossomática, de nível social, extrai 

energia da natureza e devolve toda uma gama de resíduos (TOLEDO, 2008). 
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Figura 2- Fluxos de matéria, energia, serviços e monetário. 

 

 
Fonte: Gonzáles de Molina e Toledo (2011). 

A Figura 2 representa os ambientes de baixo para cima, MAC, MAU, MAT, setor 

rural e setor urbano-industrial. E, para representar os fluxos, a linha contínua é de fluxos de 

matéria e energia; a linha tracejada representa o fluxo de serviços; e a pontilhada, o 

monetário. Sendo assim, todos os meios ambientes fornecem serviços ecossistêmicos à 

sociedade, e MAU e MAT fornecem materiais e energia. Os fluxos monetários ocorrem 

entre ambiente rural e urbano e a sociedade devolve à natureza gases, substâncias, materiais 

e energia. 

 

2.2 ESTILOS DE AGRICULTURA E MODOS DE APROPRIAÇÃO DA NATUREZA 

 
De acordo com Toledo (2002), a modernização do rural ocorre com a transformação 

do campesinato em um modelo agroindustrial. Para que se possa distinguir esses dois 
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modelos, é necessária a análise de alguns critérios descritos pelo autor como: energia, 

escala, autossuficiência, força de trabalho, diversidade produtiva, produtividade ecológica, 

produtividade do trabalho, conhecimentos e cosmovisão (Figura 3). 

 

Figura 3- Características do processo de apropriação-produção, realizado pela unidade de 

produção P. Utilizados para diferenciar os modos de apropriação da natureza. 

 
Fonte: (TOLEDO, 2002). 

 

Conforme Toledo (2002), cada característica tem a capacidade de diferenciar os 

diversos modos de apropriação, a começar pela energia, que no modo campesino é utilizada 

durante a produção e, basicamente, a energia solar e o modo agroindustrial utilizam em 

maior quantidade os combustíveis fósseis. A escala de produção em relação ao modo 

campesino é pequena, já a agricultura moderna se caracteriza por produzir em larga escala. 

Autossuficiência é uma característica do campesinato, pois os campesinos produzem 

a grande maioria do que é consumido na unidade de produção, diferentemente do modo de 

produção agroindustrial que possui uma relação forte com o mercado, pois é para onde 

destina sua produção e onde adquire o necessário para o autoconsumo.  A força de trabalho 

do modo campesino vem da própria família, por esse motivo é denominada como agricultura 

familiar, diferente da agricultura moderna que, pela escala produtiva, demanda mão-de-obra. 

A diversidade produtiva é uma característica do campesinato que justifica sua 

autossuficiência e a protege do risco de depender de poucas atividades produtivas, que é o 

caso do modo agroindustrial, pois se uma atividade é prejudicada por uma causalidade 

climática, ou até mesmo pela oscilação de preços no mercado, não se tem outra opção a 

recorrer. 

Enquanto a produtividade ecológica enérgica está ligada ao manejo dos recursos 
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naturais pela atividade produtiva. Nesse quesito o modo campesino é que tem o melhor 

desempenho, pois utiliza poucos recursos financeiros e seu manejo é diversificado, ou seja, 

não especializado, sendo o oposto do modelo agroindustrial. Já na produtividade do 

trabalho se destaca o modo agroindustrial por dispor de mais recursos do que o modo 

campesino, como força de trabalho, terras em abundância e recursos financeiros. 

Uma característica forte do campesinato é o conhecimento passado pelas antigas 

gerações, um saber prático e não teórico, o que não ocorre no modelo agroindustrial, onde 

o conhecimento vem da teoria, adquirida nas formações profissionais ou por meio de 

assistência técnica. Outra característica é a cosmovisão, que nada mais é do que a visão 

que os produtores    têm de si em relação à natureza, no caso do modo campesino, o produtor 

se enxerga como parte da natureza, ao contrário do modo agroindustrial onde o produtor 

se vê como dominador               dela. 

Já a definição de modos de apropriação da natureza, para Silva (2007), está 

atrelada ao vínculo do modo de vida com o modo de produção. Todavia, há um contraste 

entre os modos de uso dos recursos da natureza pelos sistemas modernos de produção e a 

cultura tradicional campesina em virtude da distinção de seus modos de vida e produção. 

Para que se possa compreender os atributos do modo de apropriação desses 

diferentes sistemas de produção é necessário que se faça uma análise de suas 

especificidades a fim de identificar seus contrastes. Em princípio o modo de produção 

campesina é caracterizado primeiramente pela autossuficiência, devido ao fato de os 

campesinos não terem dependência de mercados externos para produzirem, e a sua 

interação com o mercado está no fluxo de saída, pois o produtor reproduz os insumos 

necessários para o processo produtivo (Figura 4). Conforme Neske et al. (2012), em um 

estudo realizado com os pecuaristas familiares na região do Alto Camaquã, localizada na 

metade sul do Rio Grande do Sul, constatou-se que o capital ecológico favorece a 

construção da autonomia desses pequenos produtores. A segunda característica do 

campesinato é a força de trabalho basicamente familiar: além da força humana, utiliza 

também a força de trabalho animal (PLOEG, 1993). 

O terceiro aspecto que caracteriza esse sistema de produção é o processo produtivo 

de coprodução, sendo assim, o destino principal da produção é atender às necessidades de 

subsistência da família e garantia de (re)produção (guardar sementes, selecionar o plantel 

para a reprodução do rebanho e adubação da terra com excremento dos animais) e, por 

fim, comercializando os excedentes, tendo a produção respectivamente como valor de uso 

e mercantil (PLOEG, 1993; 2009). 
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A quarta característica do campesinato para Ploeg (1993) é a questão fundiária, 

onde os campesinos são pequenos proprietários de terra, e sendo os camponeses a maioria 

em relação à totalidade da população agrícola mundial, porém, com menor concentração 

de terra (PLOEG, 2009). Sobretudo sua contribuição para a produção de alimentos é 

essencial e indispensável. 

O quinto e último aspecto que caracteriza o campesinato é a pluriatividade e 

multifuncionalidade, fatores que garantem a sobrevivência do pequeno produtor no 

campo, já que muitas atividades são subordinadas a componentes abióticos (chuva, calor, 

frio, entre outros), portanto, a diversidade produtiva fornece proteção ao campesino. 

 
Figura 4 - Estilo de reprodução relativamente autônomo e historicamente garantido. 

 
Fonte: (PLOEG, 1993). 

 

 

Em contraste com o modelo de apropriação camponês, Ploeg (2009) destaca dois 

sistemas de produção que compreendem a agricultura moderna, são eles: a agricultura 

capitalista e a agricultura empresarial (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Figura 5 - A diferenciação da agricultura mundial. 

 

                  Fonte: (PLOEG, 2009). 

 
 

A agricultura capitalista tem como centralidade a relação salário-trabalho e a 

agricultura empresarial é alinhada à lógica dos mercados. Segundo Ploeg (2008, p.35) 

[...] Esses modelos pressupõem que o empresário agrícola desenvolve uma 

empresa agrícola que está significativamente, se não completamente, integrada em 

mercados de insumos como de produtos. Ou seja, o grau de mercantilização é 

elevado. [...]. A empresa agrícola é completamente especializada e orientada para 

as atividades mais rentáveis através de escolhas estratégicas, com outras atividades 

externalizadas. 

 

Assim sendo, pode-se concluir que a agricultura moderna possui uma dependência 

externa, ou seja, dos mercados para que possa obter os insumos necessários para a realização 

da atividade produtiva. Conforme Petersen et al. (2017), isso significa uma necessidade de 

mobilização de instrumentos, objetos e forças de trabalho na qualidade de mercadorias. 

Portanto, os fluxos de mercado são de entrada e saída (Figura 6). 

 

Figura 6 - Estilo de reprodução dependente do mercado. 

 

Fonte: (PLOEG, 1993). 
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A força de trabalho da agricultura capitalista e empresarial, ao contrário da 

camponesa, que é basicamente familiar, na grande maioria das vezes é contratada e conta 

também com o maquinário agrícola, que tem funções antes ocupada pelo homem, como 

plantar e colher. A modernização da agricultura trouxe consigo uma maior capacidade 

produtiva e o intuito das produções em larga escala é a lucratividade. Sendo assim, a 

agricultura nos moldes da modernidade não se caracterizada como pluriatividade, mas sim 

monocultivos que necessitam de grandes extensões de terra e, por esse motivo, grande parte 

da posse da terra está na mão de poucos produtores, resultando nos latifúndios. 

 

Tabela 1- Características dos diferentes modos de apropriação. 

CAMPESINATO MODERNIZAÇÃO 

Autossuficiência Dependência do mercado 

Força de trabalho familiar Força de trabalho contratada 

Autoabastecimento e venda de excedentes Lucro 

Pequenos Proprietários Latifundiários 

Pluriatividade Monocultivo 

Fonte: Autora (2021). 

 

2.1.1 Agricultura familiar como modo de produção campesino 

 
O contexto histórico do termo agricultura familiar vem do período de ditadura militar 

no Brasil (1964-1985), onde o campesinato foi reprimido pelo governo e pouco levado em 

consideração. Por esse motivo, o termo campesino foi deixado e substituído por outros como 

pequeno produtor, trabalhador rural e agricultor familiar, tendo destaque este último termo 

por mais recentemente ser adotado pelas políticas públicas voltadas ao produtor não-patronal 

(SILVA, 2007). A agricultura familiar ressurgiu primeiramente nos debates do Brasil devido 

à Via Campesina, movimento internacional que surgiu em contraponto da agricultura 

capitalista e que defende a hegemonia alimentar. 

As características que definem um produtor como agricultor familiar são: a) possuir 

área de até quatro módulos fiscais; b) mão de obra da própria família; c) percentual mínimo 

de renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento; d) 

gerenciamento do estabelecimento ou empreendimento pela própria família. Essa 

caracterização está prevista na Lei nº 11.326/2004 da legislação brasileira, que regulamenta 
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o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). 

O PRONAF é uma política pública voltada para a agricultura familiar que surgiu em 

1995 após uma série de estudos em conjunto com a Organização das Nações Unidas (ONU) 

(FERNANDES, 2013). Contudo, no Brasil, o conceito da agricultura familiar está muito 

vinculado às características dadas pelo PRONAF, porém, as denominações de agricultura 

familiar vão muito além de aspectos produtivos, pois englobam também os aspectos 

socioecológicos do campesinato que atribuem particularidades que a diferenciam da 

agricultura convencional. 

O modo de apropriação da agricultura familiar está enraizado no “saber fazer” 

passado de geração em geração. A relação do homem com a natureza é de pertencimento, 

ser agricultor familiar faz parte da identidade do produtor, e seus saberes vêm de uma 

bagagem acumulada pelos saberes de seus antepassados, e essa relação favorece a 

sustentabilidade do ecossistema. Em contraponto a agricultura convencional não se 

reconhece como parte da natureza, mas sim como dominadora dela, extrai os recursos que 

necessita sem a consciência de que sua forma de apropriação pode prejudicar a 

renovabilidade do ecossistema por não levar em conta seus limites. 

Alguns povos tradicionais também são considerados como agricultores familiares, 

são eles: os silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores artesanais, povos 

indígenas, integrantes remanescentes de quilombos rurais, que se encaixam nessa 

denominação pelo seu modo de apropriação da natureza semelhante, pois valoriza e preserva 

o patrimônio ecológico. 

A existência dessa categoria de agricultores é de tamanha importância não só pelo 

fato de serem os responsáveis pela produção dos alimentos que chegam a nossas mesas, mas 

também pelos aspectos sociais de sustentabilidade e conservação que sua atividade promove. 

 

2.1.2 Serviços ecossistêmicos e a produção agropecuária 

 
De acordo com o Marco Referencial dos Serviços ecossistêmicos, publicado pela 

EMBRAPA em 2019, os serviços ecossistêmicos representam toda a contribuição 

proveniente da natureza ao ser humano. Desta forma, para melhor identificá-los, podem 

ser classificados em diferentes funções como: regulação (regulação do clima para 

manutenção da vida na terra); provisão (alimentos, solo, água, madeira); culturais 

(paisagens, recreação e contemplação da natureza) e suporte (ciclagem de nutrientes, 

formação do solo e fotossíntese). 

As atividades agropastoris podem contribuir ou desestabilizar a manutenção dos 
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serviços do ecossistema a depender da forma em que os recursos naturais (pastagens, solo, 

recursos hídricos, paisagem) são manejados. O modo de apropriação característico da 

agricultura e pecuária familiar colabora para a preservação destes serviços, pois, atua de 

forma harmônica com a natureza. 

Conforme Netto e Verdum (2021), em sua pesquisa sobre a importância dos 

serviços ecossistêmicos na dinâmica da conservação do Pampa, constataram os serviços 

ecossistêmicos na prática da pecuária em Santana do Livramento, sendo eles: 

Entre os serviços de provisão destacam-se: a provisão de matéria-prima (couro, 

lã), os alimentos (leite, carne) e a provisão de água. Nos serviços de regulação 

se destacam: a regulação climática, a regulação hídrica, a purificação da água, a 

polinização, o controle de doenças e pragas. E ainda, nos serviços culturais, [...] 

a recreação e o ecoturismo na perspectiva dos aspectos estéticos, de inspiração, 

de identidade do lugar e de herança cultural, que ultrapassam os limites dos 

aspectos meramente financeiros. (NETTO; VERDUM, 2021, parágrafo 61) 

 

A identificação dos serviços ecossistêmicos auxilia na atribuição de valor ao 

trabalho realizado pela natureza, bem como a análise emergética, que será abordada a 

seguir, no entanto esta última atribui valor à natureza de forma quantitativa de acordo com 

a energia produzida pela natureza. 

 

2.1.3 Análise emergética e a avaliação dos agroecossistemas 

 
A economia neoclássica precifica um produto levando em consideração alguns 

fatores, sendo eles: o custo de matéria-prima, o custo de mão de obra, o lucro, a oferta e a 

demanda deste produto, porém, um importante fator é deixado de lado, que seria o 

trabalho realizado pela natureza (ORTEGA, 2003). Para exemplificar, alguns dos serviços 

prestados pela natureza são: fornecimento de água, absorção de CO² pela fotossíntese, 

formação do solo, polinização das plantas, ciclagem de nutrientes, entre outros inúmeros 

serviços ecossistêmicos que existem. 

Odum (1996a) intitula todos esses serviços que não são contabilizados pela 

economia convencional de “riqueza real”. Para isso, desenvolveu a metodologia 

emergética, ferramenta que mede todas as contribuições em termos equivalentes 

(emergia). Portanto, o valor em emergia está no trabalho feito pela natureza para dispor 

um bem ou serviço. 

A emergia está muito correlacionada com a energia, porém seus conceitos não 

devem ser confundidos, o “m” de emergia vem de “memória de energia”, ou seja, a 

emergia é toda energia incorporada em uma cadeia de produção. Odum (1996b) descreve 
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o conceito de emergia como “a energia disponível de um tipo que foi previamente 

utilizada direta e indiretamente para tornar disponível um produto ou serviço”, e já a 

energia “é a capacidade de um recurso de realizar trabalho em um processo de 

transformação”. 

Contudo, a metodologia emergética serve como uma ferramenta da contabilidade 

ambiental, e a unidade que a representa são os enjoules solares, representado pela sigla 

sej. Essa abordagem funciona como uma forma de avaliar o ecossistema econômico, 

designando valor a um produto ou serviço pelas transformações de energia que ocorrem 

no seu processo, ou seja, quantificando o esforço realizado pela natureza em cada etapa. 

Essa abordagem analisa o lado do doador (a natureza), enquanto a economia 

convencional tem uma percepção do receptor e por sua disposição a pagar pelo bem ou 

serviço. Por conseguinte, a emergia é baseada em unidades biofísicas, sendo assim, não 

considera os agentes monetários. 

A metodologia emergética considera uma hierarquia e qualidade de emergia, 

que podemos verificar na Figura 7: 

 

Figura 7 - Hierarquia e qualidade de emergia. 

Fonte: ORTEGA (2003). 
 

Como pode-se observar na figura acima, a cada etapa do processo de produção há 

uma diminuição de energia e, consequentemente, um aumento da qualidade dessa energia, 

pois a cada etapa ela se concentra. A hierarquia respeita uma ordem decrescente de 

energia, no exemplo dado pela figura 7 o processo inicia na radiação solar, passa pela 

fotossíntese, logo em seguida para a transformação de matéria orgânica, em seguida à 

transformação da matéria em combustível fóssil, após à eletricidade e, por fim, os recursos 

utilizados como comida, roupas e moradia para a transformação em um joule de trabalho 

humano. Em resumo, para a produção de 1 joule de energia de trabalho humano são 

necessários 20.000.000 de joules de energia solar. 

O valor unitário de emergia (UEV) é a quantidade de emergia para disponibilizar 

uma determinada quantidade de produto, que podem ser volume (sej/ m³), massa (sej/ kg), 
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monetário (sej/$), trabalho (sej/H labor) e transformidade (sej/joule). 

A metodologia emergética está dividida em três etapas, a primeira é constituída 

pelos diagramas (Figura 8). 

 

Figura 8- Diagrama de fluxos de emergia de um sistema de produção genérico. 

 

 

Fonte: Ortega (2003). 

 

Os diagramas servem para organizar os fluxos produtivos; da entrada e utilização 

de recursos, materiais e serviços; do processamento; da troca desse produto com o 

mercado em troca da remuneração até o descarte de matéria e energia (Figura 8). 

Para uma melhor compreensão dos diagramas é necessário ter conhecimento do 

significado dos símbolos de energia utilizados pela metodologia. Ortega (2005), portanto, 

os caracteriza da seguinte forma: 

 

 

Fonte de energia externa - Um recurso externo que fornece energia. 

 

 

 

Reserva Energética - Guarda certa quantidade de energia em potencial. 
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Sistema ou Subsistema - Unidade de consumo e produção. 

 

 

 

 

 

 
Produtor - Unidade autocatalítica que transforma energia de baixa 

qualidade em alta qualidade. 

 

 

Consumidor -  Unidade que aproveita a biomassa produzida em 

etapas anteriores da cadeia trófica e gera um fluxo de energia de alta 

qualidade. 

 

 

 

 
Interação - Transformação de energia potencial que exige a participação 

de várias formas de energia (ORTEGA, 2005). 

 

 
 

Interruptor - Um controlador que permite que ocorra um fluxo ou um 

processo a partir de uma combinação de sinais obtidos por sensores. 

 

 

 

 

 
 

Trasação - Venda de bens ou serviços em troca de pagamento 

em dinheiro. 
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Sumidouro de energia - Degradação e disperção da energia potencial  

empregado no processo. 

 

Figura 9 - Diagrama resumido de fluxos de energia agregados. 

 

Fonte: Ortega (2003). 

 

 

Interpretando o diagrama dos fluxos de energia acima, R1 representa os recursos 

renováveis diretos e R2 os recursos renováveis da biosfera e da região, exemplos de 

recursos renováveis seriam a luz solar, os ventos, a água e a vegetação. Já a sigla N 

representa os recursos não-renováveis, e como o próprio nome já diz: são aqueles recursos 

que não são reutilizáveis, que é o caso dos combustíveis fósseis. A sigla F1 é a soma de 

materiais e serviços renováveis, e F2 materiais e serviços não-renováveis. A soma desses 

recursos mais o capital biológico pertencente ao ecossistema natural resultam nos 

produtos que são vendidos para a sociedade e descarte de matéria e energia. As linhas 

tracejadas representam os fluxos de dinheiro, as entradas são o retorno financeiro pelos 

produtos vendidos e o trabalho realizado pela natureza, nas saídas estão os gastos com 

insumos de produção e serviços terceirizados e em multas. Outras siglas importantes são I, 

que são todos os recursos tanto renováveis, quanto não-renováveis e Y, que é a soma dos 

recursos renováveis e não- renováveis com materiais e serviços. 
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A segunda etapa desta ferramenta é a tabela de cálculo de fluxos, em que cada 

linha representa uma contribuição de entrada no sistema para serem calculadas suas 

transformidades e seus fluxos de emergia (Tabela 2). 

 
Tabela 2 - Esquema de organização de uma tabela de cálculo dos fluxos de emergia. 
 

Fonte: Ortega (2003). 

 
 

Coluna 1- fornece a nota de pé de página onde se dão os detalhes do cálculo 

(ORTEGA, 2003). 

 
Coluna 2- contém os nomes das diversas entradas do sistema (ORTEGA,2003). 

 
 

Coluna 3- São os inputs nas unidades de matéria, energia ou dinheiro (ORTEGA,2003). 

 
 

Coluna 4- Estão as unidades de cada fluxo de entrada, gramas ou quilogramas, joules ou $. 

 
 

Coluna 5- O cálculo da transformidade é emergia por energia (emergia/energia). Sendo que 

emergia é tudo que foi gasto e energia tudo que foi produzido (ORTEGA,2003). 

Coluna 6- Fluxos de emergia, obtidos multiplicando os fluxos de entrada (coluna 3) pelos 

valores de emergia por unidade (coluna 5). O valor obtido corresponde ao fluxo de 

emergia ou potencial emergético, que é expresso em enjoules solares por ano (sej). No 

caso dos serviços, colocam-se em unidades de dinheiro/área/tempo. O dinheiro é 

convertido em dólares segundo a taxa de câmbio em dólares do país, depois é multiplicado 

pela razão emergia/dinheiro [sej/$] da economia do país para o ano (ORTEGA, 2003). 

Segundo Ortega (2003) terceira etapa da metodologia emergética consiste na 

obtenção dos indices emergéticos. 
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3. METODOLOGIA 

 3.1 LOCAL DE ESTUDO 

 
O estudo foi realizado na região conhecida como distrito do Upamaroti, localizada no 

município de Santana do Livramento, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul (Figura 10). 

 

                    Figura 10 - Divisão de distritos no município de Santana do Livramento. 
                                   

 
Fonte: INCRA (2017). 

 

A aptidão da pecuária no bioma deve-se à abundância de vegetação gramínea e ao 

clima temperado, com temperaturas médias que variam entre 13ºC e 17ºC (EMBRAPA, 

2010). Entretanto, a agricultura vem ganhando força no decorrer dos anos, no caso de 

Santana do Livramento, os cultivos que mais vêm crescendo são a soja, o arroz e o milho. 

Podemos destacar também algumas atividades que vêm aumentando, como a silvicultura, 

muito presente no lado uruguaio do Pampa, e migrando nos últimos anos para o lado 

brasileiro.  

As vinícolas e os olivais também marcam presença no território santanense. 

Algumas associações fortalecem e destacam algumas atividades especificas como a 

associação santanense dos apicultores (ASA), e a Cooperativa Regional dos Assentados 

da Fronteira Oeste (COOPERFORTE) que trabalha com produção de leite. 

Quanto à abordagem, a pesquisa caracterizada de como quali-quantitativa, fazendo 

assim, uma complementação de dados quantitativos e qualitativos. Em relação aos 
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procedimentos técnicos para a coleta de dados, utilizou-se  a pesquisa bibliográfica e 

documental, sobretudo, para reconstituir as diferentes fases que retratam a evolução e 

diferenciação no tempo e espaço dos modos de apropriação da natureza, o que está retratado 

na seção de resultados 4.1. Foram realiadas  entrevistas em outubro de 2020, aplicadas por 

meio de roteiro de semi-estrutuado. Os critérios utilizados para a escolha dos produtores  

foram com base nas atividades produtivas mais representativas da região do Upamaroti, 

seguindo uma pré tipologia a partir das pesquisas exploratóras baseadas em dados 

secundários. Nesse sentido, foram selecionados 4 produtores da região (Figura 11), com 

sistemas produtivos diferenciados. A confirmação final da tipologia ocorreu após a 

realização das entrevistas e análise dos dados. Sendo assim, os sistemas de produção 

analisados foram: SP1 – Pecuária de corte terminação e arrendador; SP2 – Pecuária de corte 

cria/recria e arrendador; SP3 – Pecuária familiar; SP4 – Agricultura intensiva. Os dados 

quantitativos coletados por meios das entrevistas foram tabulados e analisados no programa 

Microsoft Excel 2013.  

Figura 11 - Localização das UPAS no Upamaroti. 

 
 

      Fonte: (UTM GEO MAP, 2020). 

 

 

O Pampa gaúcho é associado historicamente à prática da pecuária, o que não é diferente 

na região do Upamaroti, no entanto, nos últimos anos as lavouras vêm ganhando espaço no 

cenário produtivo local. Assim, os sistemas de produção analisados são: SP1: Por esse 

motivo, é bastante comum nesta região que os produtores arrendem parte das terras aos 

“granjeiros”, produtores de soja, arroz e milho - é o que iremos observar nos sistemas de 

produção 1 e 2. No sistema de produção 3, iremos observar as dinâmicas da pecuária 
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extensiva. E, para que se possa observar os contrastes dos modos de apropriação da 

natureza,  no sistema de produção 4 é caracterizado pela agricultura intensiva. 

 

3.2 ANÁLISE EMERGÉTICA 

 

A abordagem metodológica utilizada para identificar a dinâmica da interação entre 

os modos de apropriação na natureza foi através da análise emergética (ODUM, 1996; 

ORTEGA, 2003). Essa métrica, que atua no âmbito da contabilidade ambiental, 

possibilita com que se possa chegar a alguns indicadores que favorecem a resolução da 

problemática desta pesquisa. 

O primeiro passo consiste na caracterização socioprodutiva, em que são 

identificadas as especificidades de cada sistema produtivo. A seguir, o segundo passo 

compreende a análise do desempenho econômico dos sistemas produtivos utilizando o 

excel como ferramenta para tabulação dos dados, portanto, para melhor compreender os 

índices será necessário o conhecimento de alguns indicadores econômicos, exibidos em 

sequência: 

 Produto Bruto (PB): É o conjunto de toda a produção agrícola gerada no 

estabelecimento durante o ano, tanto a comercializada, quanto a consumida e 

estocada. 

 Consumo Intermediário (CI): É o conjunto de insumos e serviços 

terceirizados necessários para a atividade produtiva. Integram o CI, 

alimentação dos animais, vacinas, serviços veterinários, sementes, pesticidas, 

adubos, manutenção de equipamentos e instalações, etc. 

 Valor Agregado Bruto (VAB): Corresponde ao valor obtido através da 

operação VAB=PB-CI, ou seja, o produto bruto subtraído o valor dos insumos 

e serviços terceirizados. 

 Valor Agregado Liquido (VAL): Se obtém através da operação VAL= VAB- 

Dep, portanto, corresponde ao valor agregado bruto subtraído a depreciação de 

benfeitorias, maquinas e equipamentos. 

 Distribuição do Valor Agregado (DVA): Corresponde à distribuição do valor 

agregado líquido dentro da superfície agrária útil, a equação para obter esse 

indicador é representada por DVA= VAL/SAU. 

 Renda Agrícola (RA): É toda a renda obtida por meio das atividades 

agrícolas, realizadas dentro da propriedade. 
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 Renda Não Agrícola (RÑA): É toda renda obtida fora das atividades agrícolas 

da propriedade, que poderia ser o caso da venda de mão-de-obra, pensões e 

aposentadorias. 

 Renda Total (RT): É a soma de todas as rendas da propriedade, agrícolas e 

não agrícolas, representada pela operação RT=RA+RÑA. 

 Financiamento Custeio: Descreve o valor financiado pelo produtor para o 

custeio da produção agrícola. 

 Externalização Total: Corresponde à porcentagem de insumos externos 

utilizados para a produção, e para chegar a esse indicador utiliza-se a fórmula 

CI/PB. 

 Capital imobilizado Total: Representa o inventário de terra, animais e 

equipamentos que possui o proprietário. 

 
Após a obtenção dos indicadores econômicos, o terceiro passo é a análise 

emergética individual dos sistemas de produção, em que, por meio do diagrama, iremos 

analisar a composição do sistema produtivo entre materiais, serviços, recursos renováveis 

e não renováveis, com suas devidas porcentagens, que serão expressas também por 

gráfico, para melhor visualização. Dentro da análise individual também encontraremos os 

valores que representam a energia, a emergia e a transformidade de cada sistema. E o 

quarto e último passo dessa métrica é fazer uma análise global comparando os modos de 

apropriação das diferentes unidades produtivas, como também observar os resultados 

obtidos dos índices emergéticos de razão de rendimento, razão de investimento, 

renovabilidade e intercâmbio emergético. 

Por sua vez os índices emergéticos possuem cada um sua fórmula e 

representação, como poderemos observar a seguir: 

a) Transformidade (Y/J): A transformidade é obtida dividindo a emergia requerida 

entre a energia do produto ou serviço, representado pela sigla TR. 

b) Renovabilidade (R/Y*100): A renovabilidade se obtém da divisão dos recursos 

pela emergia total. Este índice é utilizado para medir o quanto o sistema de 

produção é sustentável. É representado pela letra R. 

c) Razão de Rendimento (Y/F): É a emergia total pelo retorno econômico. Serve 

para indicar quanto do trabalho da natureza retorna ao setor econômico. É 

representado pela sigla EYR. 
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d) Razão em Investimento (F/I): É a razão do investimento feito em materiais e 

serviços terceirizados em relação à contribuição feita pela natureza gratuitamente. 

É representado pela sigla EIR. 

e) Razão de troca em Emergia (Y/[US$ * sej/US$]): A razão de troca em emergia 

é obtida através da multiplicação da emergia total pelo valor recebido pelo produto 

que foi multiplicado por emdolar (unidade monetária emergética que se obtém 

pela multiplicação da emergia por dinheiro). Esse índice representa a relação da 

emergia recebida pela emergia fornecida na transação econômica e é representada 

pela sigla EER. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 MUDANÇAS AGRÁRIAS EM SANTANA DO LIVRAMENTO 

 
O Bioma Pampa, por ser caracterizado pela vegetação rasteira, torna-se propício 

para as atividades de pecuária e agricultura. Por conseguinte, essas atividades, com destaque 

para a pecuária extensiva, não fazem parte apenas do âmbito socioeconômico do Pampa 

gaúcho, mas também constitui sua identidade histórica e cultural. 

De acordo com Moreira (2019), a pecuária praticada em campo nativo de forma 

sustentável colabora com a ciclagem de nutrientes do ecossistema e contribui para a 

manutenção das paisagens agrícolas. Em síntese, estudos mostram a riqueza da 

biodiversidade existente na vegetação do bioma Pampa, possuindo mais de 400 espécies de 

gramíneas, portanto, a importância da pecuária extensiva mostra-se pelo auxílio na 

conservação dessas paisagens naturais e na preservação da biodiversidade do bioma. 

Porém, os reflexos da modernização da agricultura e da demanda de exportação de 

commodities agrícolas tem modificado esse cenário, como também a maneira de se apropriar 

da natureza. Segundo o IBGE (2010), o Pampa é o segundo bioma mais devastado do Brasil,  

perdendo apenas para a Mata Atlântica, que ocupa o primeiro lugar. Os monocultivos são 

um dos principais responsáveis pela diminuição da vegetação natural do Pampa, que vem 

sendo substituída pelas lavouras de soja, arroz e a silvicultura. 

Por trás desta modificação de cenários está a mudança dos sistemas agrários que vão 

desde a ocupação dos charruas passando para constituição das estâncias, pela distribuição 

das sesmarias e as charqueadas, todos eles com sua forma específica de ocupação e 

apropriação do espaço em que estão inseridos, porém, é a partir da modernização da 

agricultura, resultante da revolução verde, que ocorrem as mudanças mais significativas, que 

impactam diretamente o sistema de produção pecuária. 

É inevitável falar da pecuária quando se trata dos sistemas agrário e agrícolas do 

local em estudo, pois esta atividade está presente historicamente de modo essencial em 

Santana do Livramento. Outras atividades agropastoris só começaram a se destacar após os 

anos 1960 com o incentivo do governo através de crédito rural com o intuito de modernizar 

os sistemas agrícolas, que seria o caso da produção de arroz. 

O mais recente é o cultivo da soja, que vem crescendo notoriamente desde os anos 

2000, quando ocorreu um aumento no preço das commodities, atraindo muitos pecuaristas a 

incorporar a produção em seus territórios resultando em um processo de “despecuarização” 
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e a “agriculturiazação” do Pampa (MOREIRA,2019). E, para melhor compreender essas 

mudanças agrárias ao decorrer do tempo e perceber os modos de apropriação em cada fase, 

será abordado a seguir, mais detalhadamente, os diferentes sistemas agrários de Santana do 

Livramento. 

 

4.1.1 Sistemas agrários indígenas (antes de 1500) 

 
Antes da chegada dos europeus em 1500, os povos que habitavam o Rio Grande do 

Sul eram os indígenas Charruas e Minuanos. Diferentemente dos povos nativos do restante 

do Brasil que já praticavam a horticultura, os indígenas do sul eram essencialmente nômades 

e se apropriavam da natureza por meio da caça, pesca e coleta. 

A relação estabelecida com a natureza pelos indígenas é denominada por Toledo 

(2008), como de nível individual, pois se apropriam da natureza de forma que só extraem 

dela os recursos suficientes para sua sobrevivência, e por este motivo, esse modelo de 

apropriação não possui as outras etapas do metabolismo social com a circulação e 

transformação, e na etapa de excreção devolvem a natureza apenas calor, agua, substâncias 

minerais e orgânicas. 

Particularmente, os nativos que habitavam a região do Pampa, que compreende a 

metade sul do Rio Grande do Sul, o Uruguai e parte da Argentina, eram os Charruas. Os 

principais instrumentos utilizados por eles que caracterizavam seu padrão cultural de caça- 

pesca-coleta eram pontas de flechas, lanças, iscas de ossos e boleadeiras, sendo este último 

instrumento específico desta tribo (KERN, 1998). 

Provenientes das reduções jesuíticas, os animais vindos da Europa, bem como 

bovinos e equinos, se depararam com ótimas condições para seu desenvolvimento e 

reprodução, e logo foram incorporados à cultura dos Charruas. Outros aspectos culturais 

deste povo que são muito marcantes e perduram até os dias de hoje são o chimarrão e o 

churrasco de fogo de chão, podendo ser considerados heranças dos povos indígenas do sul. 

Segundo Kern (1998), muitos grupos indígenas despareceram da história, o que 

também é o caso dos Charruas. Portanto, os povos nativos do Sul começaram primeiramente 

a ser dizimados por outro grupo indígena, neste caso Tupi Guarani, armados pelos jesuítas. 

Porém, o etnocídio dos Charruas ocorreu no período de formação das estâncias, em que se 

inicia um novo sistema agrário. 

 

 

4.1.2 Sistema Agrário Vacaria del Mar/Tropeirismo (1500-1800) 
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O termo “Vacaria del Mar” é utilizado para se referir ao território gaúcho onde 

disseminou-se os animais deixados pelas reduções jesuíticas, os quais se reproduziram 

abundantemente e se espalharam pelo território. Tendo em vista esses acontecimentos, o 

gado antes domesticado tornou-se “xucro” e transitava livremente pelo Pampa gaúcho. 

A presença do gado em abundância na Vacaria del Mar, inicialmente chamou a 

atenção de viajantes da Colônia de Sacramento, Corrientes e Buenos Aires, que tinham 

como fonte de renda a preia do gado, atividade que consiste na extração do couro do animal, 

o qual durante o século XVII era comercializado para a Europa (AGUIAR; MEDEIROS, 

2010). 

A partir deste sistema agrário conseguimos observar uma expansão do socio 

metabolismo, ou seja, diferentemente do sistema agrário indígena, que é caracterizado 

basicamente pela apropriação e excreção, neste sistema agrário já é possível encontrar as 

outras etapas do metabolismo social. 

Inicialmente os indivíduos extraíam o couro dos animais que viviam livres no pampa 

gaúcho (apropriação), porém, no início do século XVIII, com o início da extração de ouro na 

região de Minas, houve uma demanda de carne bovina (consumo). Surge então a figura do 

Tropeiro que possui a função de buscar o gado xucro da Vacaria del Mar para levá-lo à 

região de Minas Gerais (circulação). 

Contudo, o transitar dos tropeiros por essas regiões ocasionou o surgimento de 

povoados e aglomerações pelo percurso (AGUIAR; MEDEIROS, 2010). E o fato da coroa 

portuguesa estar estabelecida na região central do Brasil, atraída pela presença do ouro, 

oportuniza a criação de um mercado interno no país, onde os campos sulinos se encontram 

como subsidiários da atividade mercantil da coroa. Tudo isso contribuiu para uma mudança 

fundiária no pampa gáucho, que passa a ser visto a partir daí como propício para estabelecer 

moradia. 

 

4.1.3 Sistema Agrário Estâncias/Sesmarias (1800-1900) 

 

O termo “sesmar” significa dividir (as terras) em sesmarias, e foi esse o nome 

utilizado às extensões de terra que foram divididas pela coroa portuguesa no território do 

Rio Grande do Sul e entregues a tropeiros e militares. Cada sesmaria media em torno de 

13.000 ha, caracterizando o território em uma região latifundiária, onde poucas pessoas são 

donas de grandes extensões de terra. Com a posse da terra definida surgem, então, as 

estâncias. 
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Na transição do século XVIII para o XIX, ocorre na economia do Brasil a ascensão 

do charque, utilizado inicialmente na alimentação dos escravos, com o potencial econômico 

os estancieiros latifundiários da região da campanha destinavam suas produções de gado 

para as charqueadas da região de Pelotas, que era conduzido a pé, da mesma forma que era 

transportado até a região das Minas (AGUIAR; MEDEIROS, 2010). 

Desta forma a questão fundiária é muito relevante nesse sistema agrário, de maneira 

que determina os modos de apropriação pela forma em que o ser humano interage com a 

natureza. Como pontua Toledo (2008), a natureza existe e se reproduz independente da 

atividade humana, fato que pode ser visualizado nos sistemas agrários anteriores, onde o 

território não era habitado, mas os humanos utilizavam seus recursos, no entanto em 

controvérsia o ser humano necessita da natureza para reproduzir suas atividades. Por este 

motivo as pessoas ao estabelecerem vinculo com a terra passam a impactar as atividades da 

natureza e serem impactados por ela. 

Alguns marcos na história ocorreram durante o período do sistema agrário em 

questão como a independência do Brasil em 1822, que põe fim ao colonialismo e dá início 

ao capitalismo no país. Em 1848 o Uruguai torna-se independente, definindo, assim, o 

território de fronteira entre Brasil e Uruguai, que anteriormente se conhecia como região do 

Prata. 

Para Medeiros e Aguiar (2010), o declínio do charque inicia em 1848 com o fim do 

tráfico negreiro, comprometendo a mão de obra das charqueadas. Em seguida, 1850, com o 

surgimento da lei da terra sessam a distribuição de sesmarias, o que torna a terra escassa. 

De acordo com Fernandes (2012), alguns outros fatos marcaram o final do período 

desse sistema agrário, como o cercamento dos campos, o melhoramento do gado e o fim da 

escravidão. Porém, ainda se encontrava como forma de mão de obra a “escravidão 

disfarçada” com ex-escravos trazidos do Uruguai, com o intuito de trabalhar nos latifúndios 

com a criação de gado. 

 

4.1.4 Sistema Agrário Charqueadas/ Frigoríficos (1900-1970) 

 

O sistema agrário a seguir tem início no começo do século XX com a fundação da 

primeira charqueada no município de Santana do Livramento, que ocorreu no ano de 1903 

com o nome de Charqueada Sant’Ana, possuindo área de 500 hA e 900 trabalhadores 

(FERNANDES, 2012). 

Em 1917, a empresa estadunidense Armour adquire a Charqueada Sant’Ana e a 
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transforma em um frigorifico que exportaria carne para as tropas que lutavam na Segunda 

Guerra Mundial. E, no ano seguinte, a empresa Wilson implanta um frigorifico na cidade. A 

presença dessas empresas provocou mudanças na produção do gado da região, que passou a 

optar mais por raças europeias e se preocupar com o melhoramento genético. 

O escoamento da produção era feito pela malha ferroviária do Uruguai até chegar a 

Montevidéu e depois seguia até seu destino por meio de navegação. As ferrovias só foram 

implementadas em Santana do Livramento décadas depois do Uruguai, no entanto não foram 

utilizadas para transporte pelos frigoríficos por não possuírem ligação com Montevidéu 

(FERNADES, 2012). 

No caso deste sistema agrário as atividades produtivas tem muito mais valor 

mercantil do que valor de uso, tanto o charque quanto a carne não eram produzidos para 

autoabastecimento e sim para exportação. Outro aspecto interessante desse sistema agrário é 

que podemos observar o metabolismo social completo. Utilização da pastagem e água para 

subsistência dos animais (apropriação), exportação do charque e da carne (circulação), abate 

dos animais (transformação), demanda da carne (consumo), e resíduos e dejetos da indústria 

da carne (excreção). Outro destaque deste sistema agrário é a produção de ovinos, que 

alavancou a criação do lanifício Albornoz em 1903, onde a lã era vendida nos mercados de 

Porto Alegre e Montevidéu, porém a partir 1952 ela passa a ser exportada a outros países. 

Com o final da Segunda Guerra, a demanda por suprimentos diminui, e de acordo 

com Fernandes (2012), o perfil de produção começa a apresentar mudanças. O frigorífico 

passa a ser entregue aos funcionários em 1958, porém fecha suas portas no ano de 1968. 

Com a indústria local fragilizada, a malha ferroviária possibilita a entrada de produtos 

oriundos de Porto Alegre para abastecer a cidade. 

4.1.5 Sistema Agrário Lavoura/Pecuária modernos (1970- até os dias atuais) 

 
Após o período da Segunda Guerra, o cenário do campo mudou drasticamente em 

todo o mundo com a modernização da agricultura, essa transformação foi intitulada 

Revolução Verde, que iniciou em 1950 nos Estados Unidos e chegou ao Brasil em 1970. O 

processo de modernização do campo deu-se pela introdução de um conjunto de novas 

tecnologias com a finalidade de produzir em larga escala para atender à demanda de 

alimentos pelo aumento da população, porém esse objetivo não foi atingido com a revolução 

verde, pois ainda existem pessoas em situação de fome no mundo. Os resultados desse 

processo são uma agricultura mecanizada, interferindo nas relações de trabalho rural, o 

homem substituído pelo maquinário, como também a dependência de insumos externos 
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(sementes transgênicas, agrotóxicos, adubos, entre outros) e, portanto, se introduz a forma 

de produção como monocultivos. 

A perda de vegetação nativa é um dos principais impactos da modernização dentro 

do bioma pampa, nos últimos 36 anos a redução da formação campestre chega a 2,5 milhões 

de hectares, que agora dão espaço a uma diversidade de monocultivos, entre os principais 

estão silvicultura, cultivos de arroz, soja, milho e as pastagens plantadas. 

Figura 12- Uso da terra no Bioma Pampa em 1985. 

 

Fonte: MapBiomas (2021). 

 

Figura 13- Uso da terra no Bioma Pampa em 2020.

 

Fonte: MapBiomas (2021).
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Nas figuras 12 e 13 podemos comparar as mudanças no bioma pampa decorrentes do 

período de modernização da agricultura, compreendo o ano de 1985 e 2002. O que se pode 

observar é a diminuição das áreas naturais e de florestas representadas, respectivamente, pelas 

cores verde claro e verde escuro e,      consequentemente, o aumento da agricultura, representado 

pela cor rosa. 

Trazendo essa realidade para o local de estudo, conforme Fernandes (2012), podemos 

constatar que o monocultivo do arroz teve início na região planalto do estado e foi 

introduzida na região da campanha logo após, por meio de arrendamento de terras. Neste 

caso, a cultura do arroz não foi introduzida por proprietários da localidade, e sim por 

produtores “externos” que encontram na campanha gaúcha um potencial para rizicultura nas 

regiões de várzea. 

Além do arroz, pode-se encontrar em Santana do Livramento outros cultivos 

temporários como o sorgo, o trigo, o milho e a soja. Porém, é o cultivo da soja cada vez mais 

presente, ocupando os espaços pertencentes outrora pela pecuária extensiva. Segundo dados 

do IBGE (2019), no ano de 2004 Santana do Livramento possuía 4.700 hectares plantados 

de soja, 10 anos depois, em 2014, a quantidade de hectares plantados de soja chegou a 

35.000 e, por fim, em 2019, a área plantada chegou a 55.000 hectares (Figura 14). 

 

Figura 14 - Soja/Grão/Área plantada (Unidade: ha) Santana do Livramento. 

 

 

 

Fonte: IBGE (2019). 
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Já nas culturas permanentes destaca-se a uva com 789 há e um rendimento médio 

de  4.260 kg/há, outro cultivo permanente presente no município de Santana do livramento 

são as oliveiras, que ocupam um espaço de 30 há e rendimento médio de 4.000 kg/há (IBGE 

2019).  A pecuária, por sua vez, por mais que tenha perdido espaço para a agricultura, ainda é 

muito significativa na região, porém, com algumas influências da modernização agrícola, 

como o melhoramento genético do gado, insumos para os animais e a implementação de 

pastagens. Uma alternativa bem recorrente dos pecuaristas da região para se manter na 

atividade, apesar da grande procura pela terra, é ocupar parte de suas propriedades com 

bovinos e ovinos e, outra parte, arrendada para as lavouras. Esta estratégia está presente no 

SP1 e SP2. 

Contudo, a lógica produtiva da agricultura moderna interfere diretamente nos modos 

de apropriação da natureza, pois, a utilização dos recursos naturais, juntamente com os 

implementos agrícolas, gera resíduos e destruição do ecossistema natural. Portanto, o 

apropriador possui uma visão cartesiana e dominadora da natureza, pois os interesses não 

são mais apenas satisfazer suas necessidades, como observamos em alguns dos sistemas 

agrários anteriores, mas o que impera sobre esse sistema agrário é geração de riqueza no 

âmbito econômico, nem que para isso se ponha em risco a biodiversidade e a provisão dos 

serviços ecossistêmicos tão necessários para a sobrevivência humana. 

 

4.2 ANÁLISE EMERGÉTICA DOS SISTEMAS PRODUTIVOS 

 
A análise emergética é uma métrica baseada em unidades biofísicas, que reconhece 

valor ao lado do “doador”, ou seja, reconhece o capital natural como a riqueza real, já que 

em outras abordagens, como a da economia, o capital natural não é valorado (AGOSTINHO, 

2005). 

Para que se possa atribuir valor aos recursos e o trabalho prestado pela natureza, é 

contabilizado os fluxos de energia para chegar até à emergia, que nada mais é que toda a 

energia doada pela natureza incorporada à produção final. 

Ademais, com a análise emergética também será possível identificar o quanto cada 

sistema produtivo se apropria do capital natural (recursos renováveis e não renováveis), e o 

quanto utiliza de recursos externos (materiais e serviços). Bem como, identificaremos 

também os indicadores emergéticos de transformidade, renovabilidade, razão de rendimento, 

razão de investimento e intercâmbio emergético. Para a aplicabilidade dessa metodologia 

foram escolhidos quatro sistemas produtivos (SP), os quais serão apresentados a seguir 
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juntamente de suas caracterizações socioprodutivas. 

  

4.2.1 Caracterização socioprodutiva dos sistemas de produção 

 

O local de estudo pode ser caracterizado por médias e grandes propriedades em sua 

maioria. Foi elaborada uma pré-tipologia, onde buscou-se sistemas de produções distintos 

para que se pudesse comparar seus resultados diante da metodologia utilizada. Sendo assim, 

a tipologia dos sistemas de produção a serem analisados pode ser descrita como: pecuária de 

corte terminação e arrendador; pecuária de corte cria/recria e arrendador; pecuária familiar e 

agricultura intensiva. Por mais que os entrevistados possuam suas especificidades, existem 

algumas semelhanças dentre eles, como a pecuária, que está presente em todos os sistemas 

produtivos, como também há dois SPs que arrendam suas terras para terceiros, que são 

utilizadas para a plantação de lavouras, e apenas um SP trabalha com agricultura intensiva. 

Um aspecto muito notável na região do Upamaroti é a mudança de cenário, que antes 

era muito característica da pecuária, agora vem sendo substituída pelas lavouras de soja, 

arroz e milho. Isso devido ao êxodo rural e alternativa dos pecuaristas de largarem a 

atividade e arrendarem suas terras para os agricultores. Outro aspecto importante a ser 

levado em consideração é que esses agricultores vêm de fora do município, atraídos pela 

oferta de terras propícias para a atividade agrícola na região. 

Para iniciar, o primeiro sistema de produção a ser analisado (SP1) é caracterizado 

pela atividade pecuária de corte no sistema de terminação, que consiste na compra de 

animais de engorde para terminação até o abate (NESKE, 2009). 

Diferentemente dos outros sistemas de produção, neste a pecuária é desenvolvida por 

meio de confinamento, o que caracteriza uma maior demanda de insumos externos em 

relação aos outros produtores. O destino dos animais já terminados são os frigoríficos, além 

dos bovinos o SP1 também possui ovinos da raça Corriedale e comercializa sua lã. A área 

destinada para a pecuária corresponde a 245 hectares, sendo o somatório da área de 

pastagem nativa (25 ha) com área de pastagem cultivada (220 ha) de trigo e aveia, que 

sucede a lavoura de soja,   portanto, quando essa área compreende o plantio da soja a pecuária 

é desenvolvida apenas em confinamento. Já a área destinada à lavoura corresponde a 700 

hectares, mais especificamente 500 hectares de soja e 200 hectares de milho, porém a 

produção de grãos é terceirizada, ou seja, não pertence ao produtor, que apenas arrenda a 

terra. A superfície total do SP1 é de 828 hectares, no entanto apenas 720 hectares são 

próprios, os outros 78 hectares são arrendados de terceiros. A unidade de trabalho humano 
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(UTH) na SP1 é de 2,2 que é correspondente às horas de trabalho do proprietário e à mão de 

obra contratada de um funcionário mais outro funcionário temporário. 

Quadro  1 - Principais características socioprodutivas do SP1 – Pecuária de corte terminação 

e                        arrendador. 
 

Especificação Descrição 

Estrutura fundiária e uso da 

terra 

Área própria (ha): 750 Área 

arrendada (ha):78 Área 

Total (ha): 828 Pastagem 

Nativa (há): 25 Lavoura 

(há): 700 

Área de cultivo da soja (há): 500 

Área de cultivo de milho: 200 

Cultivo em sucessão a soja (há): 220 

Área de pecuária (há): 245 

Aspectos sociais Idade: 54 
Escolaridade: Superior Completo 
Mão de obra familiar: proprietário 

Mão de obra contratada: 1 contratado e 1 temporário 

Total (UTH): 2,2 

Produção pecuária Características da produção: Confinamento, terminação. 

Número de animais: 350 bovinos; 132 ovinos. 

Produção agrícola Cultivo de soja e de milho de terceiros por meio de arrendamento de 

terras; 

Cultivo de trigo e aveia em sucessão a soja. 

Máquinas, equipamentos e 

benfeitorias 

Maquinas: trator 
Equipamentos: roçadeira, reboque, grade e arado 

Benfeitorias: casa de alvenaria, galpão de estrutura metálica. 

Mercados acessados da 
produção agropecuária 

Frigoríficos 

Fonte: pesquisa de campo (2020). 

 

O segundo sistema de produção (SP2), assim como o primeiro, tem a pecuária como 

atividade principal e arrenda parte da propriedade para o plantio de soja e arroz, no entanto, 

neste sistema de produção a atividade de pecuária é desenvolvida em pastagem tanto nativa 

(400 ha), quanto cultivada após a colheita das lavouras (900 ha), totalizando 1.300 hectares 

destinados a essa atividade. O sistema de produção da pecuária de corte no SP2 é cria/recria, 

que consiste na “criação de terneiros para a produção de animais para engorde” (NESKE, 

2009). O SP2 também trabalha com ovinos da raça ideal e comercializa sua lã. A produção 

de animais é comercializada para outros produtores. A área arrendada para terceiros totaliza 

900 hectares, onde 730 hectares são destinados à soja e 170 hectares ao cultivo do arroz, em 

sucessão a esses cultivos, é plantado a pastagem de azevém (inverno), que é recebido após a 
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colheita do arroz e da soja. No total, o SP2 possui 1.800 hectares próprios e a quantidade de 

mão de obra contratada é bem mais expressiva  do que o sistema de produção anterior A  

UTH corresponde a 08, devido à mão de obra de 07  funcionários contratados mais a do 

proprietário. 

Quadro  2 - Principais características socioprodutivas do SP2 – Pecuária de corte cria/recria 

e  arrendador. 
 

Especificação Descrição 

Estrutura fundiária e uso da 
terra 

Área própria (ha): 1800 Área 

arrendada (ha):0 Área Total 

(ha): 1800 Pastagem Nativa 

(há): 400 Lavoura (há): 900 

Área de cultivo da soja (há):730 Área 

de cultivo de arroz (há): 170 Cultivo em 

sucessão a soja (há): 900 Área de 

pecuária (há): 1.300 

Aspectos sociais Idade: 47 
Escolaridade: Superior Completo 

Mão de obra familiar: proprietário 

Mão de obra contratada: 7 funcionários 

Total (UTH): 8 

Produção pecuária Características da produção: cria e recria 

Número de animais: 1.005 bovinos e 152 ovinos 

Produção agrícola Cultivo de soja e arroz terceirizados e cultivo de azevém em sucessão 

as lavouras. 

Máquinas, equipamentos e 
benfeitorias 

Máquinas: trator (3 uni), colheitadeira, plantadeira (2 uni). 

Equipamentos: roçadeira, reboque (2 uni), grade, triturador. 

Benfeitorias: casa de madeira, galpão rustico, casa de madeira para 

funcionários, mangueira, banheiro de animais e balanças (1 digital). 

Mercados acessados da 
produção agropecuária 

Para outros produtores. 

Fonte: pesquisa de campo (2020). 

 

Já o SP3 se diferencia de os sistemas de produção anteriores pelo fato de a 

atividade pecuária ser extensiva, ou seja, a maior parte da propriedade é caracterizada pela 

pastagem nativa, há presença de pastagem cultivada, mas apenas no inverno e a mão-de-

obra é basicamente da família. Assim como o SP2, o SP3 também trabalha com 

cria/recria, numa área que corresponde a 154 há, sendo 134 há de pastagem nativa e os 

outros 20 há de pastagem de azevém e aveia no inverno. Trabalha com ovinocultura da 

raça ideal e escoa sua produção por intermédio de escritórios rurais. Nesse sistema de 

produção não há arrendamento de terras para terceiros, sendo assim a superfície total é 
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de 157 há. A UTH é de 1, 375 e representa a mão de obra do proprietário e de sua mãe, 

essa propriedade é a única que não possui mão de obra contratada, apenas temporária e se 

houver necessidade. 

Quadro  3- Principais características socioprodutivas do SP3 – Pecuária familiar. 
 

Especificação Descrição 

Estrutura fundiária e uso da 

terra 

Área própria (ha): 157 Área 

arrendada (ha): 0 Área Total 

(ha): 157 Pastagem Nativa 

(há): 134 

Pastagem cultivada (há): 20 

Área de pecuária (há): 154 

Aspectos sociais Idade: 45 

Escolaridade: 1º a 4º ano completo 

Mão de obra familiar: proprietário e mãe 
Mão de obra contratada: 1 funcionário temporário 

Total (UTH): 1,375 

Produção pecuária Características da produção: pecuária extensiva, pastagem de 
inverno, cria e recria. 

Número de animais: 200 bovinos; 170 ovinos. 

Produção agrícola Plantio de azevém e aveia no inverno. 

Máquinas, equipamentos e 

benfeitorias 

Máquinas: trator 
Equipamentos: roçadeira, reboque, grade e triturador. 

Benfeitorias: casa de alvenaria, galpão de alvenaria, mangueiras, 

banheiro de animais e balança. 

Mercados acessados da 
produção agropecuária 

Venda por intermédio de escritórios rurais 

Fonte: pesquisa de campo (2020). 

 

Por fim, o SP4 destaca-se pela agricultura intensiva, nos moldes do agronegócio, 

possui uma área total de 1.500 hectares, onde 1.000 hectares são arrendados de terceiros e 

500 hectares são próprios. A lavoura está distribuída nas áreas arrendadas, mais 

especificadamente 700 hectares de soja e 300 hectares de arroz em sucessão a esses 

cultivos ocorre o plantio da aveia, que é utilizada para consumo animal, é apenas nesse 

período que há a atividade de pecuária no SP4, pois o proprietário possui outra 

propriedade na cidade vizinha de Dom Pedrito, na qual utiliza para a criação de bovinos. 

O sistema de produção 4 é o único que não trabalha com ovinocultura. Devido à atividade 

demandar mão de obra para sua realização, a propriedade conta com 06 funcionários e, 

somados com a unidade de trabalho do proprietário e sua esposa, resulta em uma UTH de 

7,75. O maquinário agrícola também é um importante fator do desenvolvimento 
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do trabalho quando se fala em agronegócio. Por esse motivo o SP4 contém uma 

quantidade  bem mais vasta de máquinas e equipamentos do que os outros SPs. 

    

Quadro  4 - Principais características socioprodutivas do SP4 – Agricultura intensiva. 
 

Especificação Descrição 

Estrutura fundiária e uso da 

terra 

Área própria (ha): 500 Área 

arrendada (ha):1.000 Área 

Total (ha): 1.500 Pastagem 

Nativa (há): 500 Lavoura 

(há): 1.000 

Área de cultivo da soja (há): 700 

Área de cultivo do arroz (há): 300 

Cultivo em sucessão a soja e arroz (há): 1.000 Área 

de pecuária (há): 500 

Aspectos sociais Idade: 61 
Escolaridade: 1º a 4º ano completo 

Mão de obra familiar: proprietário e esposa 

Mão de obra contratada: 6 funcionários 

Total (UTH): 7,075 

Produção pecuária Terminação 
Número de animais: 1362 bovinos 

Produção agrícola Lavoura de soja e arroz com cultivo de aveia em sucessão 

Máquinas, equipamentos e 
benfeitorias 

Máquinas: trator (5 uni), gafanhoto (3 uni), plantadeira (4 uni), 
caminhão (1 uni), colheitadeira (3 uni). 

Equipamentos: Graneleiro (4 uni), Grade (3 uni), arado (2 uni), 

reboque (1 uni), roçadeira (3 uni). 

Benfeitorias: casa de madeira, galpão metálico, estrutura para 

estoque de combustível, peça de alvenaria para armazenamento de 

insumos e casa para funcionários. 

Mercados acessados da 

produção agropecuária 

Tanto os bovinos de corte quanto os grãos são comercializados no 

município vizinho de Dom Pedrito. 

Fonte: pesquisa de campo (2020). 

 

 

4.2.2 Análise de desempenho econômico dos Sistemas de Produção 

 
Depois de analisarmos as características produtivas de cada sistema de produção, 

observaremos a seguir os índices de desempenho econômico para melhor compreender a 

rentabilidade de cada propriedade e suas despesas coma atividade produtiva (quadro 

5). 
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                Para chegar aos resultados do desempenho econômico dos sistemas de produção 

foram utilizadas tabelas do excel para tabular os dados obtidos por meio de entrevista. 

Partindo dos índices econômicos encontrados é possível fazer um comparativo 

entre as diferentes atividades para analisar as vantagens e desvantagens em relação ao 

desempenho econômico de cada propriedade.  

 

Quadro  5 - Desempenho econômico dos Sistemas de Produção. 
 

Indicador SP1 SP2 SP3 SP4 

Produto Bruto Total -R$ 2.200.650,00 1.225.760,00 281.430,00 6.894.260,00 

Consumo Intermediário 

Total - R$ 

 

2.132.311,25 
 

351.256,60 

 

70.507,50 
 

3.861.938,50 

Valor Agregado Bruto 
(VAB) - R$ 

 

68.338,75 
 

874.503,40 
 

210.922,50 
 

3.032.321,50 

Valor Agregado Líquido 
(VAL) - R$ 

 

61.445,42 
 

841.943,40 
 

200.687,50 
 

2.897.031,50 

Distribuição do Valor 
Agregado (DVA) - R$ 

 

140.551,08 
 

377.668,26 
 

117.954,32 
 

3.037.894,42 

Rendas Agrícolas (RA) – R$ -79.105,66 464.275,14 82.733,18 - 140.862,92 

Rendas Não Agrícolas 
(RÑA) – R$ 496.000,00 1.104.920,00 0,00 0,00 

Renda Total (RT) - R$ 416.894,34 1.569.195,14 82.733,18 -140.862,92 

RÑA/RT (%) 119,00 70,41 0,00 0,00 

Financiamento custeio- 
R$ 

 

0,00 
 

90.000,00 

 

0,00 
 

2.000.000,00 

Fin. Custeio/CI (%) 0,00 25,62 0,00 51,78 

Externalização total - 
CI/PB - (%) 

 

96,9 
 

28,66 
 

25,05 
 

56,00 

Capital Imobilizado TOTAL 
- R$ 18.414.512,33 43.874.774,86 3.609.685,82 23.600.132,92 

Capital Imobilizado Terra 15.000.000,00 36.000.000,00 3.140.000,00 10.000.000,00 

Capital Imobilizado animal 998.650,00 6.375.250,00 151.124,00 3.994.500,00 

Capital Imobilizado Equip/ 

Instalações 143.000,00 770.600,00 130.100,00 2.705.800,00 

Fonte: pesquisa de campo (2020). 
 

Conforme o quadro 5, pode-se analisar o desempenho econômico de cada um dos 

sistemas  de produção, a começar pelo produto bruto (PB), onde o sistema de agricultura 

intensiva se destaca por possuir o maior valor R$6.894.290,00. Logo após, os sistemas de 

pecuária e arrendamento, respectivamente SP1 e SP2, com PBs de R$2.200.650,00 e 

R$1.225.760,00, e o menor produto bruto é do sistema de pecuária familiar no valor de 

R$281.430,00. O que se pode observar com esse resultado é que os sistemas modernizados 

possuem maior entrada de recursos financeiros via venda da produção. 

Dentro do valor de consumo intermediário (CI) estão todos insumos destinados ao 

processo de produção (NESKE, 2009). Os gastos com insumos de produção em ordem 
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decrescente seguem a mesma ordem do índice econômico acima, com a lógica de que quanto 

mais especializado o sistema de produção, maior o seu investimento em insumos. O maior 

CI é apresentado no SP4, sendo R$3.861.938,50, o segundo é do SP1 com o custo de 

R$2.132.311,25, seguido do SP2 com R$351.256,60 e, por último, o SP3 com o custo de 

R$70.507,50. 

Analisando o Valor Agregado Bruto (VAB) dos sistemas, podemos observar no SP1 

que, por mais que o seu PB seja maior que os sistemas de produção 2 e 3, seu CI é mais 

elevado, por se tratar de um sistema de confinamento que demanda mais consumos externos 

do que o SP2 e o SP3, que se utilizam de outro manejo. Sendo assim, resulta em um VAB 

menor do que os outros sistemas no valor de R$68.338,75. O SP2 possui um VAB de 

R$874.503,40, já o SP3 tem o VAB de R$210.922,50 e o maior VAB é do SP4 com 

R$3.032.321,50. 

O valor agregado liquido (VAL) corresponde ao VAB menos o valor da depreciação 

das máquinas, equipamentos e benfeitorias (NESKE, 2009). Conforme o quadro 1 do SP1, 

no    item de máquinas, equipamentos e benfeitorias, podemos quantificar e analisar cada item 

existente na propriedade. No caso do SP 1, há uma casa de alvenaria, galpão de estrutura 

metálica, trator, roçadeira, reboque, grade e arado, resultando em uma depreciação total de 

R$ 6.893,33, logo o VAB corresponde a R$61.445,42. 

Já o SP2 com casa de madeira, galpão rústico, casa de madeira para funcionários, 

mangueira, banheiro de animais, 2 balanças (1 digital), trator (3 uni), colheitadeira, 

plantadeira (2 uni), roçadeira, reboque (2 uni), grade e triturador. A depreciação total é de 

R$32.560,00, resultando em um VBL de R$841.943,40. 

A depreciação do SP3 é R$10.235,00, resultante da presença de uma casa de 

alvenaria, galpão de alvenaria, mangueiras, banheiro de animais, balança, trator, roçadeira, 

reboque, grade e triturador. Em vista disso, o VBL é de R$200.687,50. 

Por fim, o SP4 possui uma quantidade mais expressiva de máquinas e equipamentos, 

devido à atividade que desempenha, sendo trator (5 uni), gafanhoto (3 uni), plantadeira (4 

uni), caminhão (1 uni), colheitadeira (3 uni), graneleiro (4 uni), grade (3 uni), arado (2 uni), 

reboque (1 uni), roçadeira (3 uni) e as benfeitorias casa de madeira, galpão metálico, 

estrutura para estoque de combustível, peça de alvenaria para armazenamento de insumos e 

casa para funcionários. A depreciação corresponde a R$135.290,00 e resulta em um VBL de 

R$2.897.031,50. 

Em relação a renda total (RT), a começar pelo SP 1, a totalidade da renda 

corresponde a R$416.894,34. Apesar disso, a renda agrícola (RA) deste sistema é de 



52 
 

R$79.105,66 negativos, isso devido aos elevados gastos necessários ao sistema de 

confinamento, e, por esse motivo, o SP1 possui a maior porcentagem de externalização 

96,9%. No entanto, a propriedade possui uma renda não agrícola referente ao 

arrendamento de terras para terceiros, que gera uma renda não agrícola (RNA) de 

R$496.000,00, representando 119% da renda total, decorrente do fato de que a RNA é maior 

que a renda total.  

O SP 2 possui uma RT de R$1.569.195,14, sendo a maior entre todos os sistemas. 

Dentro desse valor, a RA corresponde a R$464.275,14 e a RNA, advinda do arrendamento 

de terras, corresponde a R$1.104.920,00, o que equivale a 70,41% da renda total. O nível de 

externalização é de 28,66%, e uma observação importante é que 25,62% do consumo 

intermediário foi custeado por meio de financiamento. 

O SP 3, por sua vez, não possui renda não agrícola e a RA de sua propriedade 

corresponde a R$82.733,18, e, consequentemente, esse valor é o mesmo de sua renda total. 

Não possui financiamento, e por trabalhar com pecuária extensiva, basicamente em 

pastagem nativa, possui a menor porcentagem de externalização, 25,05%. E, por último, o 

SP 4 possui uma renda total negativa de R$140.862,92, o mesmo valor se aplica a renda 

agrícola, pois o SP4 não possui renda não agrícola. Isso devido ao sistema ser bastante 

externalizado 56% e ainda custear metade dos insumos de produção por meio de 

financiamento. 

E o último indicador de desempenho econômico dos sistemas a ser analisado é o 

capital imobilizado, que compreende a terra, os animais, as máquinas e equipamentos. O 

Valor da terra na região, estipulado pelos produtores é de R$20.000,00/hA. Desta forma, o 

capital imobilizado de terra do SP1 corresponde a R$15.000.000,00, o capital imobilizado de 

animais é de R$998.650,00, correspondente a 350 bovinos e 132 ovinos. Já o capital de 

máquinas e equipamentos totaliza em R$143.000,00. Por conseguinte, o SP2 possui um 

capital de terra no valor de R$36.000.000,00. Os 1.005 bovinos e 152 ovinos resultam em um 

capital mobilizado animal de R$6.375.250,00, enquanto máquinas e equipamentos 

correspondem a R$770.600,00. No SP3 o capital de terra é de R$ 3.140.000,00, de animais  

R$151.124,00, correspondente a 200 bovinos e 170 ovinos, e máquinas e equipamentos com 

um somatório de R$130.100,00. Por fim, o SP4 possui R$10.000.000,00 de capital 

mobilizado de terra, R$3.994.500,00 de animais, contendo 1362 bovinos e o capital de 

máquinas e equipamentos corresponde a R$2.705.800,00. Para finalizar, o capital 

imobilizado total de cada sistema corresponde a SP1: R$18.414.512,33; SP2: 

R$43.874.774,86; SP3: R$3.609.685,82 e SP4 R$23.600.132,92. Em análise desses valores 
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pode-se concluir que o maior patrimônio pertence ao SP2 por possuir a maior quantidade de 

terras próprias, e  SP3, caracterizado pela agricultura familiar, possui o menor patrimônio. 
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4.2.3 Análise Emergética Individual dos Sistemas de Produção 

 
Os diagramas são uma ferramenta importante da análise emergética que possibilita 

uma visão mais clara, no que tange os fluxos de recursos necessários à atividade produtiva, 

tanto dos provenientes da natureza, quanto os provenientes dos mercados. Assim é possível 

verificar o quanto esse sistema é externalizado e também quantificar o trabalho realizado 

pela natureza e, para isso, é necessário analisar os índices que representam a porcentagem de 

recursos externos representado pela letra F, que caracteriza os matérias (M) e serviços (S) 

utilizados na produção, e os recursos naturais representados pela letra I, que abrangem os 

recursos renováveis (R) e não renováveis (N), e a partir da soma de I+F obtemos a emergia 

total, ou seja, toda a energia utilizada na cadeia produtiva, sendo representada pela letra Y. 

Outros índices apresentados por essa métrica é a energia dos produtos, que é a soma da 

energia em J/há.ano de cada um dos produtos oriundos do sistema de produção e, por fim, a 

transformidade, que nada mais é que a emergia total pela energia dos produtos. 

 

Figura 15 – Índices emergéticos do  SP1 - Pecuária de corte terminação e arrendador. 

 
Fonte: pesquisa de campo (2020). 

 

 
No SP 1, pecuária de corte, terminação e arrendamento, podemos observar que a 

porcentagem de materiais, ou seja, recursos advindos do mercado é bem expressivo 

(42%), pelo motivo de o produtor do SP1 optar por trabalhar com a pecuária em 

confinamento. Em contrapartida, os serviços são pouco utilizados nesse sistema de 

produção, apenas 3%. Em relação aos recursos renováveis, são responsáveis por 28% da 

produção e os não renováveis 27%. A emergia total desse sistema de produção 

corresponde a 3,53E+15 sej/ha.ano, já a energia dos produtos corresponde a 2,30E+11 
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J/há.ano. A transformidade resultante desses dois indicadores equivale a 16846 sej/j. Em 

síntese aos resultados obtidos no diagrama do sistema 1, pode-se concluir que a 

transformidade é a menor em relação aos sistemas que veremos a seguir, isso ocorre pelo 

motivo de à alimentação dos animais neste caso não ser produzida e sim adquirida, 

portanto obtém-se este resustado, já que, quanto maior a transformidade, maior a 

quantidade de energia utilizada para produzir, e este sistema produtivo possui apenas a 

produção animal, diferentemente dos demais que trabalham com a produção animal e 

vegetal. 

 
Figura 16 – Índices emergéticos do  SP2 – Pecuária de corte cria/recria e arrendador.  
 

Fonte: pesquisa de campo (2020). 

 

O SP2, cuja atividade corresponde à pecuária de corte cria/recria e arrendamento, 

possui uma dependência muito maior do trabalho realizado pela natureza do que os 

matérias e serviços ofertados pelo mercado. Essa conclusão se torna evidente a partir da 

observação das porcentagens dos recursos que compõem a produção dentro desse sistema. 

Grande parte dos insumos necessários para a atividade produtiva é constituída por 

recursos renováveis (35%) e não renováveis (42%), já os materiais e serviços consistem 

em um menor percentual, que compreendem respectivamente 5 e 18% da atividade 

produtiva. Pelo fato de os recursos naturais integrarem a maior parte nesse sistema de 

produção, a cadeia produtiva não possui tantas etapas quanto uma cadeia que demanda 

mais recursos externos, como efeito a emergia desse sistema será menor 2,754E+15 

sej/há.ano, portanto para que se possa produzir 2,56E+09 de energia em produtos nesse 

sistema produtivo são necessários 1.232.266 joules de energia solar. 
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Figura 17 - Índices emergéticos do SP3 – Pecuária familiar. 
 

Fonte: pesquisa de campo (2020). 

 

 
No SP 3 o que chama a atenção é a grande participação dos recursos renováveis 

(72%). Por se tratar de uma atividade de pecuária familiar, os recursos não renováveis 

representam 2%, sendo materiais 10% e serviços 16%. Esses resultados demostram na 

agriculturas camponesas a natureza possui grande participação em sua atividade produtiva, 

corroborando-se com outros estudos (TOLEDO, 1993; AGOSTINHO, 2005; NESKE, 

2009). Os recursos renováveis possuem uma qualidade maior de energia, o que confere uma 

emergia total de 7,273E+15 sej/ha.ano, sendo este o sistema produtivo com a maior emergia 

em comparativo com os outros sistemas, isso confirma o potencial energético do trabalho 

realizado pela natureza. A energia da produção final também é bem expressiva de 6,48E+09 

j/há.ano e resultando em uma transformidade de 1.121.647 sej/j. 

 
Figura 18 - Índices emergéticos  do SP4 – Agricultura intensiva. 

Fonte: pesquisa de campo (2020). 
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O SP4, que representa a agricultura intensiva, e consequentemente é o mais 

externalizado, possui as maiores porcentagens em materiais (41%) e serviços (33%), e os 

recursos apenas 10% renováveis e 16% não renováveis. Esse sistema de produção se 

caracteriza por ter uma cadeia produtiva com mais ciclos, porém uma qualidade inferior 

de energia. No entanto a agricultura intensiva possui a maior transformidade entre os 

sistemas 2.229.253 Sej/J, o que configura uma maior quantidade de energia necessária 

para a produção,  que pode ser observado no resultado da emergia, que nada mais é que a 

soma de toda energia previamente utilizada, resultando em uma emergia total de 

9,652E+15 sej/há.ano. E, por fim, a energia da produção final corresponde a 4,20E+09 

J/há.ano. 

 

4.2.4 Análise Emergética Global dos Sistemas de Produção 

 
Após a análise individual de cada sistema de produção, a figura 19 demonstra a  

análise global dos sistemas de produção no que tange os fluxos emergéticos da natureza 

(recursos renováveis e não renováveis) e os fluxos emergéticos da economia (materiais e 

serviços). 

 

Figura 19 - Valores percentuais dos fluxos emergéticos da natureza (R+N) e da economia 

(S+M) dos diferentes Sistemas de Produção.  

 
           Fonte: pesquisa de campo (2020). 

 

 

Recursos Renováveis: O percentual dos recursos renováveis segue a lógica dos sistemas 

de produção menos externalizados que possui maior porcentagem de recursos renováveis 

para os mais externalizados, que possui porcentagens menores. Podemos observar esse 

contraste em comparação ao SP3 de pecuária familiar que tem sua produção consolidada 
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72,5% de recursos renováveis em comparação com o SP4 de agricultura intensiva, que 

utiliza apenas 10%. 

Recursos Não Renováveis: Nesse item se destacam SP1 (26,5%) e SP2 (42,1), ambos os 

sistemas têm como atividade a pecuária e arrendamento, que caracteriza a perda de 

recursos como a mata nativa, o solo e a pastagem. Logo em seguida vem o SP4 com 

15,8% e, por fim, o SP3 com 1,7%, esse percentual baixo se deve ao fato de a pecuária 

extensiva familiar contribuir com a preservação dos recursos não renováveis. 

Materiais: Os sistemas de produção que mais utilizam materiais são SP1 (42,5%) e SP4 

(40,9%), que são os produtores que trabalham com pecuária de confinamento e agricultura 

intensiva, o que caracteriza uma maior utilização de insumos para a realização dessas 

atividades. Já os sistemas que trabalham coma pecuária de forma extensiva, tanto a 

familiar, quanto a especializada, possuem percentuais menores, SP3 com 10,2% e SP2 

com 4,9%. 

Serviços: Como podemos observar na tabela 3, os serviços incluem a divisão de valor 

agregado, a mão de obra contratada e as rendas não agrícolas. O SP4 possui o maior 

percentual 33,3% devido a DVA e, também, por possuir o maior número de funcionários 

contratados. O SP2 tem um percentual de 18,1% pela quantidade de funcionários e por 

possuir RNA. O SP3 apresenta a porcentagem de 15,7% bastante relacionada a DVA e o 

SP1 possui o menor percentual (3,3%). 

Tabela 3 - Participação individual dos diferentes fluxos emergéticos da natureza (R+N) e da 

economia (S+M) dos Sistemas Produtivos.  

Recursos Naturais Renováveis (R): SP1 (%) SP2 (%) SP3 (%) SP4 (%) 

Sol 0,00 0,00 0,00 0,00 

Chuva 23,45 28,81 12,51 9,43 

Vento 0,95 1,17 0,51 0,38 

Biomassa florestal 0,78 0,36 59,43 0,14 

Biomassa pastagem nativa 0,00 0,00 0,01 0,00 

Biomassa pastagem cultivada 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Recursos Naturais Não Renováveis (N):     

Erosão mata nativa 0,03 0,02 0,10 0,01 

Erosão pastagem 0,10 0,94 1,58 0,46 

Erosão do solo agrícola 24,01 35,74 0,00 15,36 

     

Contribuição da Economia (M):     

/**depreciação 0,12 0,38 1,36 1,42 

Consumo Intermediário Cultivos 0,59 1,73 0,96 39,19 

Consumo Intermediário Criações 37,87 2,09 7,71 0,30 

Consumo Intermediário Manutenção 0,09 0,11 0,18 0,01 



59 
 

     

Contribuição da Economia (S):     

Divisão do Valor Agregado (DVA) 2,55 12,82 15,63 31,87 

Mão de obra contratada 0,46 3,00 0,03 1,44 

Rendas não agrícola (RÑA)             8,99 12,82 0,03 0,03 

           Fonte: pesquisa de campo (2020). 

 

A  tabela 3 descreve cada item que compõe os recursos renováveis e não renováveis, 

os materiais e serviços para, a partir disso, quantificar a participação de cada item dentro dos 

sistemas de produção. E, para finalizar a métrica da análise emergética dentro desses 

diferentes estilos de agropecuária na região do Upamaroti, analisaremos a comparação dos 

índices emergéticos (Tabela 4). 

Tabela 4 - Comparações dos índices emergéticos entre os Sistemas de Produção. 
 

Índice SP1 SP2 SP3 SP4 

* Razão de Rendimento -EYR= Y/F 2,18 4,33 3,87 1,35 

*Razão de Investimento - EIR = F/I 0,84 0,30 0,35 2,88 

**Renovabilidade - R = (R/Y)*100 27,67 34,80 72,45 9,95 

*Intercâmbio Emergético - 
EER=Y/receitas.emdólar 

 

2,39 
 

7,49 
 

3,22 
 

1,60 

Fonte: pesquisa de campo (2020). 

 
 

A razão de rendimento (EYR) representa o retorno do trabalho da natureza ao setor 

econômico, para a esse índice se multiplica Y por F= (Y/F), sendo Y a soma da energia dos 

recursos renováveis e não renováveis com a energia dos materiais e serviços utilizados na 

produção, ou seja, (I+F). Já F representa os materiais e serviços utilizados para a produção, e 

sua formula é representada por (M+S). Os resultados mostram que os melhores 

desempenhos de EYR estão nos sistemas de produção de pecuária extensiva nos sistemas de 

produção 2 e 3, onde o trabalho realizado pela natureza são a base dos sistemas produtivos, 

portanto, quanto maior o índice de rendimento, maior a contribuição da natureza. Por outro 

lado, o sistema de pecuária em confinamento e agricultura intensiva tem índices menores na 

razão de rendimento, pelo fato de estas atividades possuírem participação significa de 

insumos agrícolas para a produção. 

Já a razão de investimento (EIR) analisa a participação dos fluxos emergéticos da 

economia e da natureza, a formula que representa esse índice é (F/I), onde F é igual a 

(M+S) e, I igual a (R+N). No caso de EIR quanto menor o índice maior a contribuição da 

natureza, portanto, da mesma forma que na razão de rendimento, SP2 e SP3, possuem maior 

participação da natureza nos fluxos emergéticos da cadeia produtiva do que da economia, 

diferentemente de SP1 e SP4, que tem um investimento maior insumos para realizarem suas 
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atividades produtivas. 

O índice de renovabilidade mostra o quanto a atividade agropastoril é sustentável ao 

agroecossistema, sua fórmula é representada por (R/Y*100), onde R são os recursos 

renováveis e Y a emergia. Como já foi visto, a renovabilidade é uma característica 

importante dos modos de apropriação campesinos, portanto, já é esperado que os sistemas 

que atuam com a pecuária extensiva tenham os melhores resultados em relação aos 

produtores especializados e que trabalham com a agricultura convencional, o que se confirma 

com os resultados dos índices de renovabilidade, em que a pecuária familiar (SP3) possui o 

melhor desempenho. Logo após vem a pecuária de corte cria/recria e arrendamento, seguido 

da pecuária de corte terminação em confinamento, e o pior desempenho fica com a 

agricultura intensiva. Esse índice revela o impacto sobre a agricultura moderna no Pampa, 

pois o percentual de renovabilidade do SP4, que representa apenas as lavouras, é de apenas 

9%, portanto, essa atividade apresenta um grande risco à preservação do bioma. Em 

contraste a esse resultado está a pecuária extensiva que possui um índice de renovabilidade 

de aproximadamente 72%, confirmando, assim, que os modos de apropriação campesinos 

contribuem para preservação da biodiversidade. 

Para completar o intercâmbio emergético (EER), que é a razão de troca em emergia 

por dinheiro, ou seja, se a transação econômica compensa o trabalho que a natureza realizou. 

A fórmula para se chegar ao intercâmbio emergético é (Y/ receitas em emdolar). O emdolar 

é o dólar do produto econômico que corresponde a contribuição dada pela emergia 

(ORTEGA, 2001). Nesse quesito, o sistema de produção que tem o melhor desempenho é o 

SP2, após o SP3, e os menores desempenhos estão com o SP1 e SP4. Esses resultados 

mostram que a pecuária extensiva se beneficia muito da contribuição da natureza e possui 

um retorno financeiro sobre os serviços prestados por ela. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Embora a apropriação da natureza seja imprescindível para a existência humana, o 

modo em que ela é manejada determina o nível de sustentabilidade de um sistema 

produtivo, sistema este que se apropria dos recursos do ecossistema de tal maneira que 

preserve o equilíbrio desta natureza em que está inserida, ou a desequilibre. De toda 

forma, as atividades agropastoris encontradas no Pampa, mais especificamente na região 

do Upamaroti, apresentam metabolismo rural e modos diferenciados de apropriação da 

natureza.  

De acordo com o que estabelecia os objetivos de analisar a dependência dos 

sistemas produtivos do Upamaroti, em relação à dinâmica estabelecida entre a apropriação 

da natureza e a externalização de recursos, constatou-se que obviamente todos os sistemas 

produtivos se apropriam de alguma forma da natureza. No entanto, o sistema de 

agricultura intensiva possui uma dependência muito maior de insumos externos do que os 

sistemas de pecuária, sendo que ,,         no caso da agricultura familiar podemos observar que 

esse sistema possui uma autossuficiência em relação aos outros sistemas, por sua 

atividade produtiva ser baseada praticamente na utilização de recursos renováveis da 

natureza. Analisando os perfis de pecuaria familiar e agricultura intensiva percebemos o 

contraste no modo de apropriação entre o estilo de agricultura camponês e o estilo 

moderno. Já os outros dois sistemas produtivos de pecuária são uma mescla desses ambos 

estilos, pois são sistemas produtivos especializados, portanto, possuem um índice de 

utilização de recursos que não se renovam e possuem também uma utilização maior de 

recursos externos. 

Pode-se observar também durante o trabalho as modificações no modo de 

apropriação da natureza decorridos, das mudanças de sistemas agrários, onde a 

apropriação passa de uma etapa única como visto no sistema agrário indígena. Com o 

passar do tempo, a apropriação torna-se apenas a primeira etapa da cadeia produtiva, esse 

processo é chamado por Toledo (2013) de metabolismo social. 

A tipologia de cada sistema produtivo da região em análise foi identificada como 

SP1- pecuária terminação e arrendador; SP2- pecuária cria/recria e arrendador; SP3- 

pecuária familiar e SP4- agricultura intensiva. Sendo contabilizada a utilização de recursos 

provenientes da natureza (I) e os materiais e serviços adquiridos do mercado (F). No SP1 

há um equilíbrio entre a utilização dos recursos naturais quase que na mesma proporção 

dos recursos terceirizados pelo fato de praticar a pecuária em confinamento. Em SP2, o 
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uso de materiais e serviços é bem menos expressiva, pois a pecuária é extensiva, 

utilizando de pastagens naturais e cultivadas. No SP3 o resultado assemelha-se ao 

anterior, no entanto o que chama a atenção é a porcentagem muito pequena de recursos 

não renováveis, o que caracteriza esse sistema produtivo como sustentável. E, por fim, o 

SP4, que possui um índice de utilização de recursos externos muito significativo, o que 

demonstra a dependência de insumos nesse sistema produtivo. 

Portanto, em resposta ao problema de pesquisa chegou-se à conclusão de que os 

sistemas produtivos da região do Upamaroti se apropriam da natureza, de forma que a 

pecuária familiar é o sistema que mais contribui para a renovabilidade do ecossistema e os 

sistemas de agricultura moderna, utilizam os recursos de maneira que não se renovem, 

causando a erosão do solo, contaminação da água e do ar e destruição da fauna e flora. Em 

questão da utilização de recursos externos fica claro que as unidades produtivas, que 

trabalham nos moldes da agricultura campesina, por mais que utilizem materiais e 

serviços terceirizados os utilizam em pequena quantidade, em contraste com os sistemas 

produtivos modernos que dependem desses recursos para realizar sua atividade produtiva. 

A análise emergética, metodologia utilizada na pesquisa, possibilitou chegar a 

alguns índices como a razão de rendimento. Este índice mostra que nos sistemas que 

apresentam a pecuária extensiva (SP2 e SP3), a atividade produtiva possui maior 

participação do trabalho  da natureza do que dos materiais e serviços, sendo praticamente 

o oposto de SP1 e SP4, por serem sistemas que possuem maior dependência em relação ao 

mercado de insumos e serviços. Já no índice de razão de investimento, observa-se que o 

sistema de agricultura intensiva investe muito mais em insumos comparado aos demais 

sistemas. No índice de renovabilidade é impactante a divergência existente entre a 

pecuária familiar, com aproximadamente 72% de renovabilidade, e a agricultura intensiva 

com aproximadamente 9%, esse índice confirma o que já vem sendo defendido durante o 

trabalho, da importância da pecuária para a preservação do bioma pampa e dos impactos 

negativos na natureza pela modernização da agricultura. 

Tendo em vista que o levantamento de dados da pesquisa foi realizado durante o 

período de pandemia do COVID-19, obteve-se a dificuldade de encontrar agricultores e 

pecuaristas dispostos a serem entrevistados, limitando, assim, o número de entrevistados. 

Sendo que um número maior de agricultores contribuiria para uma maior riqueza de 

dados. Como recomendação de continuidade no âmbito desta pesquisa, sugiro a busca por 

estratégias de valoração aos serviços prestados pela natureza, diante de uma sociedade que 

dá ênfase ao agronegócio. 
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