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Após o Relatório Brundtland estabelecer em 1987 que o desenvolvimento sustentável deve 

atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

atender suas próprias necessidades, esforços vêm sendo conduzidos para alinhar os sistemas de 

produção agropecuários a este modelo de desenvolvimento sustentável. Para qualquer sistema de 

produção existe uma complexidade conceitual envolvida, que torna esta tarefa não trivial, 

requerendo integrar múltiplos paradigmas analíticos da sustentabilidade na escala da unidade de 

produção. O objetivo do estudo foi analisar a sustentabilidade de um sistema de produção de 

ovinos de ciclo completo, localizado na microrregião de São José do Rio Preto (SJRP), no 

Estado de São Paulo. Para analisar a sustentabilidade do sistema em questão, foi utilizada a 

síntese emergética. A síntese emergética (SE) tem fundamentos baseados nas leis da 

termodinâmica, teoria geral de sistemas e nos princípios da ecologia. A SE é usada para 

avaliação de sustentabilidade por permitir a comparação do uso de diferentes recursos (de fonte 

natural e não natural), por meio de índices emergéticos, contabiliza toda a memória energética de 

um produto através de uma única unidade de medida, esta denominada Joules Solares (seJ). Para 

realizar a avaliação do sistema de ovinos, o trabalho foi dividido em quatro etapas: i) Análise 

econômica do sistema de produção; ii) construção do modelo conceitual; iii) transformação de 

todos os recursos e estoques para a unidade de seJ; e iv) análise dos índices emergéticos. A 

transformidade (Tr) é uma medida da eficiência do sistema de produção, quanto menor o seu 

valor, mais eficiente é o uso da energia, para este índice o resultado foi de 5,29E+05. O índice de 

Renovabilidade mede a sustentabilidade dos sistemas, porque representa a proporção do uso da 

emergia de todos os recursos naturais renováveis em relação a emergia contida no produto. O 

sistema estudado apresentou 20,70% de renovabilidade. A razão de rendimento emergético 

(EYR) indica quanto de emergia da natureza foi incorporada na produção do produto, estima a 

dependência do sistema aos recursos da economia. O valor calculado foi 1,26. Este valor, entre 1 

e 2, indica uma pequena emergia líquida entre os fluxos de emergia dos feedbacks da economia e 

os dos recursos naturais, isto devido à alta dependência de recursos da economia, principalmente 

dos alimentos concentrados. A razão de investimento emergético (EIR) mede o investimento da 

sociedade para produzir um determinado bem ou serviço em relação ao investimento da natureza 

e foi de 3,81. O índice EIR torna explícita a dependência do sistema produtivo aos recursos da 

economia e da natureza. Se compararmos aos sistemas naturais, este índice seria igual a 0. A 

razão de carga ambiental (ELR) é um indicador da degradação ambiental provocada pelo 

sistema, tendo o seu valor calculado em 3,83, apontando que a curto prazo é um sistema que 

coloca pressão do ecossistema local. O índice de sustentabilidade emergético (ESI) é uma 

medida da compatibilidade da economia (grande rendimento) e o ambiente (baixo estresse). O 

ESI foi menor que 1 (0,33), confirmando mais uma vez que a longo prazo não é um sistema 

sustentável. A razão de intercâmbio emergético (EER) indica as relações de troca entre a emergia 

do produto e a emergia da receita bruta. O valor obtido foi de 1,05. Por meio dos índices 

emergéticos é possível analisar o sistema com outra perspectiva, permitindo assim ao 

pesquisador auxiliar o produtor rural na adoção de técnicas que melhorem a sustentabilidade. 
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