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Dedico este trabalho à Maria Rita
e à sua geração.
Cada estrutura dissipativa recebe sua forma do deserto ao qual se opõe.*
*adaptado de “Ogni città riceve la sua forma dal deserto a cui si oppone”
Italo Calvino (1972) Le città invisibili.
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APRESENTAÇÃO

Neste trabalho avalio várias facetas da relação entre Termodinâmica e Ecologia, com ênfase
na aplicação de alguns desses conceitos para a estruturação teórica da Agricultura Sintrópica.
Devido à complexidade do tema e ao uso de uma grande quantidade de conceitos que extrapolam os
limites da Ecologia, como normalmente é tratada, eu apresento primeiramente um Glossário para os
principais termos e temas que são tratados. Ele deverá ser consultado ao longo do trabalho, não
havendo necessidade de compreendê-lo por completo a priori. Em seguida, a Introdução Geral
também contempla os três capítulos que têm uma abordagem interdisciplinar (Figura 1) do processo
epistemológico necessário ao completo amadurecimento da Agricultura Sintrópica (AS). No
Capítulo 1 sistematizo e discuto as bases científicas teóricas desta nova forma de agricultura. No
Capítulo 2 enfoco o uso dos conceitos e métodos ligados à entropia na área de intersecção
termodinâmica-ecologia nas publicações científicas dos últimos 50 anos. Por fim, no Capítulo 3
aponto métodos que estão sendo desenvolvidos atualmente e que concordam com propostas da AS.

Figura 1 - Áreas de conhecimento envolvidas neste estudo.

Apesar da quantidade de áreas envolvidas, o texto foi escrito de forma a ser acessível para
vários perfis de leitores. Por isso peço ao leitor leigo que não dê atenção às demonstrações
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matemáticas e que passe com tranquilidade pelos conceitos não compreendidos, pois estes serão
assimilados com tempo, tranquilidade e estudo, sempre de acordo com as necessidades de cada um.

GLOSSÁRIO

Neste glossário apresento termos importantes para compreensão das ideias discutidas na
dissertação. Assim, devido ao caráter conceitual deste trabalho, a semântica (significado),
etimologia (origem) e transliteração (tradução de um alfabeto em outro) foram utilizados para
estudar a mudança do significado de determinado conceito desde quando foi cunhado até suas
possíveis transformações de sentido. A ordem de exposição dos conceitos é do mais geral para o
mais específico, de forma que os primeiros conceitos podem ser necessários para a compreensão
dos conceitos consecutivos.
Sistema – De uma forma generalizada, é um conceito dependente da delimitação do observador,
composto por elementos e relações entre estes (von Bertalanffy 1975). O sistema se relaciona com
seu ambiente de três formas: sistemas isolados, que não trocam nem energia nem matéria; sistemas
fechados, que trocam energia, mas não matéria e; sistemas abertos que trocam matéria e energia
(Prigogine & Kondepudi 1999). Sistemas isolados são idealizações ou aproximações experimentais,
cuja única possibilidade natural seria o universo como um todo (sem considerar a possibilidade de
ele estar em expansão). A atmosfera terrestre pode ser considerada um sistema fechado e de resto,
sistemas abertos são a regra na natureza.
Holismo – O todo é maior que a soma das partes. Ver demonstração com teoria de conjuntos (Li
2000) em Anexo 1.
Informação – Algo que cause mudança em uma atribuição de probabilidade (Tribus & McIrvine
1971).
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Epistemologia (ἐπιστήμηλογία [episteme- conhecimento, logia- discurso, estudo])– Estudo do
conhecer enquanto processo. Braço da filosofia que trata as teorias do conhecimento. Outros braços
são a Ontologia (estudo do ser e das categorias do ser), a Metafísica (consequência da Ontologia,
estudo do que existe e de suas categorias) e a Ética (estudo dos valores e dos juizos dos valores)
abordados de forma mais superficial neste trabalho.
Dialética (διαλεκτική [dia-através, à parte; lego- juntar, reunir] ) – Para os gregos de forma geral,
investigação por pergunta e resposta. A linha de Heráclito é assumida aqui em detrimento da de
Parmênides (Beethmam 2007). Para Heráclito, tudo flui (πάντα ῥεῖ [panta rei]). Para Hegel, a
história do pensamento passa a ter um desenvolvimento dialético de uma tese (ideia inicial) sendo
contraposta à uma antítese, gerando uma síntese, mas como a “verdade” só se encontra na totalidade
do sistema, a síntese se transforma numa nova tese com suas respectivas antítese e síntese. A
diferenciação da dialética de Hegel com a de Marx e Engels está no princípio materialista desta em
comparação ao idealismo daquela (Bottomore 1988). Neste trabalho, a palavra dialética não será
usada em sua concepção clássica (como método usado por Platão), mas como lógica de raciocínio
em contraposição à lógica formal, que é embasada no princípio da não contradição. Esta ganhou
grande força com a epistemologia de Platão, chegando a extremos como o positivismo lógico
(Georgescu-Rogen 1971).
Fenomenologia (φαινόμενονλογία [phainon- aquilo aparente aos sentidos logos- estudo]) - a
descrição dos eventos em abstração de suas causas suscetíveis (Ulanowicz 2003). O uso do termo
neste trabalho não tem uma conotação idealista já que pensar as causas suscetíveis não implica que
elas sejam decorrência da ideia. O fenômeno pensado a partir da experiência sensorial do sujeito é
visto aqui como passo primordial até mesmo no processo de produção de conhecimentos de base
materialista, como ocorre nas ciências da natureza.
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Ecologia (οἶκος λογία [oikos- casa, logos- estudo]) – Tomada em seu sentido mais amplo como
“estudo da comunicação de matéria, energia e informação ao longo dos componentes do sistema”
(Ulanowicz 2002, p.2).
Termodinâmica (θέρμηδύναμις [therme- calor, dynamis- potência, habilidade]) – Teoria
fenomenológica que sistematiza o comportamento térmico da matéria macroscópica (Freire,
comunicação verbal 2016).
Semiótica (σημειωτικός [referente aos signos]) – Conceituado de forma mais plural como ciência
dos signos e dos processos significativos (semiose) na natureza e na cultura (Nörth 1995). Signos
podem ser entendidos como tudo aquilo que, sob um certo aspecto ou medida, está para alguém em
lugar de algo (Pierce apud Nörth 1995). O interesse desta área do conhecimento neste trabalho se
faz a partir da tradição de que é possível interpretar signos naturais, que encontra seu apogeu na
doutrina das assinaturas de Paracelsus e que é seguida até certo ponto por Pierce na construção de
uma pansemiótica a partir da tríade signo (representamen), objeto e significado (interpretante
(Nörth 1995).
Processos reversíveis e irreversíveis – A diferenciação entre estes processos é um pressuposto da
termodinâmica para assumir a igualdade

⁄ (processos reversíveis, sendo , entropia,

,

calor e , temperatura). Apesar de alguns autores limitarem o uso da segunda lei da termodinâmica
para processos reversíveis, Prigogine & Kondepudi (1999) afirmam que isso tiraria muito de seu
interesse e generalidade (Figura 2).

13

a)

b)

Figura 2 - a) O sistema atinge o estado X a partir do estado O pelo caminho I que introduz processos irreversíveis.
Supõe-se que a mesma transformação pode ser obtida pela transformação reversível R; b) A expansão de um gás no
vácuo é um exemplo de processo irreversível. Ela pode ser realizada de forma reversível via uma expansão isotérmica
infinitamente lenta (o calor absorvido é igual ao trabalho do pistão). Durante a expansão isotérmica reversível,
⁄ . Fonte: Prigogine & Kondepudi 1999, p.76

Equilíbrio termodinâmico – Um sistema está em equilíbrio termodinâmico quando com o passar
do tempo não se produzirá nenhuma mudança física ou química importante. Esta evolução para
estados de equilíbrio é devido a processos irreversíveis (Prigogine & Kondepudi 1999).
Variáveis intensivas – Especificam uma propriedade localmente definida independente da
dimensão do sistema, como temperatura ( ), pressão ( ), potencial químico ( ), dentre outros.
Variáveis extensivas – Associadas à dimensão do sistema. Por exemplo volume ( ), número de
mols ( ), entropia ( ), energia interna ( ).
Primeira Lei da Termodinâmica ou Lei da Conservação da Energia (ἐνέργεια [energeiaatividade, operação ou ainda trabalho]) ( , Energia interna do sistema e

, trabalho) – Há um bom

tempo já se postulava leis de conservação como a da energia mecânica como soma das energias
cinética e potencial (Newton e Leibniz, séc. XVII) e a lei da conservação das massas (Lavoisier,
séc. XVIII), mas apenas no século XIX a energia foi reconhecida como uma quantidade física mais
geral (Prigogine & Kondepudi 1999). Apesar da dificuldade ligada ao cálculo do incremento de
calor (

) nas transformações idealizadas (processos reversíveis), utilizaremos a formulação da

conservação da energia da seguinte forma:
(1)

Uma análise mais aprofundada do conceito de energia será feita na seção 1.4 do Capítulo 1.
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Segunda Lei da Termodinâmica ou Lei da Entropia (ητροπη, [en- em ou dentro, tropetransformação ou evolução]) ( ) – Impossibilidade de construir motor que converta 100% do calor
em trabalho mecânico. O calor não pode passar espontâneamente de um corpo frio para um corpo
quente. Todo processo irreversível em sistema isolado resulta na maximização da entropia. Na
Ecologia há que se estudar sistemas fechados ou abertos, pois a vida e o planeta Terra estão
constantemente sob efeito de um fluxo energético que os mantêm distantes do equilíbrio
termodinâmico. Nessas situações, a Segunda Lei da Termodinâmica não tem validade. O que alguns
autores defendem é a hipótese de que a Segunda Lei também se aplica à evolução cosmológica ou
em sistemas distantes do equilíbrio. A seguir, mostro algumas diferenças de formulação da entropia
ao longo do tempo, que serão aprofundadas no Capítulo 2:


Formulação clássica para processos irreversíveis (Clausius):



Formulação da Mecânica estatística (Boltzmann):

, onde k é a constante de

Boltzmann e Ω é a quantidade de microestados correspondente a determinado macroestado,
generalizado pela formulação de Gibbs como

∑

no caso em que os

microestados não são igualmente prováveis, mas com probabilidade


Formulação da Teoria da informação (Shannon):
incerteza de uma mensagem

e

;

∑

é a probabilidade de uma mensagem

, onde

éa

. A incerteza de

uma mensagem antes de ela chegar é igual à quantidade de informação transmitida no
recebimento desta.


Decomposição para sistemas abertos (Prigogine 1978):
𝑑𝑒𝑆

𝑑𝑖𝑆

Onde,
𝑑𝑖 𝑆= variação da entropia produzida pelos processos
irreversíveis internos
𝑑𝑒 𝑆= variação da entropia devido a trocas com o exterior
Sendo que,
𝑑𝑖 𝑆 0 e 𝑑𝑒 𝑆 qualquer

Figura 3 - Decomposição da variação da entropia em estruturas dissipativas
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Estado contínuo (Steady state) – Estado distante do equilíbrio termodinâmico devido ao fluxo
constante de energia e matéria. Conectado ao conceito de Homeostase [ὅμοιος- mesmo,
similar,στάσις- estado].
Fluxo contínuo (Steady flow, Through Flow) – A rigor, sistemas como o planeta Terra e
ecossistemas terrestres estariam em Homeorese [ὅμοιος- mesmo, similar, ῥῆσις- fluxo], já que seus
estados são mutáveis, sendo apenas o fluxo literalmente contínuo. Apesar disso, neste trabalho, é
utilizada a aproximação de estado contínuo.
Sintropia (συντροπη, [syn- junto, trope- transformação])– Tomado aqui como fruto do mesmo
processo de pensar um oposto à variável entropia, como em Neguentropia (Brillouin 1953), ou
Entropia Negativa (Schrödinger 1944). Considerando um organismo vivo em estado contínuo, sua
entropia se mantêm constante ao longo do tempo (dS=0), logo:

0

e

por isso Schrödinger (1944) conclui que a vida se alimenta de entropia negativa (Li 2000). Sua
variante sintropia é uma proposta de Fantappiè com contribuições futuras de Szent-Gyorgi (Di
Corpo 2013) para descrever os processos complexificantes da vida, em contraposição à entropia
enquanto “tendência à desordem”. Compreendendo os meandros do conceito de entropia, suas
possíveis interpretações e mudanças ao longo do tempo para diversas áreas (Termodinâmica
Clássica, Teoria da Informação e Economia Ecológica principalmente), trataremos a sintropia
enquanto “transformação em convergência para a complexificação”.
Exergia (ἐξγεια [ex– fora, ergon– trabalho]) – Energia livre de entropia, energia disponível, ou
medida de qualidade integrada (Jorgensen 1992). Definida em sua forma geral (Susani et al. 2006):

∑
(onde,

, exergia, , volume, , pressão,

(2)

potencial químico, , número de mols e o índice “ ”

se refere às variáveis do ambiente). Exergia não é uma variável de estado, mas segundo Jorgensen
(1992) seu uso se justifica devido a dificuldade de trabalhar com entropia ( ) em sistemas distantes
do equilíbrio.
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Sinergia (συνγεια [syn- junto, ergon- trabalho]) – Cooperação entre subsistemas de uma maneira
regulada e aparentemente proposital. Essa cooperação leva a estruturas espaço-temporais
macroscópicas ou processos bem definidos (Haken 1983).
Simbiose (συμβίωσις [sym-junto, biosis-viver]) – No sentido clássico, significa união de duas
espécies com benefícios mútuos (da Silva Junior 1987).
Estrutura dissipativa – Conceito que traduz e une a ideia de ordem e a de desperdício. Estado
dinâmico da matéria em que processos irreversíveis criam estruturas organizadas. “A dissipação
está na origem do que se pode muito bem chamar de novos estados da matéria” (Prigogine &
Stengers 1991, p.114).
Feedback (retroalimentação ou retroação) – Circularidade de ação entre as partes de um sistema
dinâmico (Ashby 1970). Pode ser separado em positivo e negativo. Feedback positivo é a
causalidade circular acentuadora de determinado efeito, enquanto feedback negativo é regulador,
tendendo a um estado de equilíbrio. Feedfoward (preditivo ou antecipativo) por sua vez age como
regulador para o tempo futuro, a partir de programação prévia.
Práxis (πρᾶξις) – Ação de levar algo a cabo com fim em si mesma, tomado na filosofia como
relação intrincada entre teoria e prática, na qual a prática refletida é fonte de formulação teórica que
atuará na tomada de ações futuras.
Autopoiesis (αὐτoποίησις [auto- próprio, poiesis- ato de produzir ou fabricar algo]) – Capacidade
de produzir a si mesmo. Característica basilar da vida que permite autonomia, auto-organização,
reprodução, aprendizado, evolução e hereditariedade (Maturana & Varella 1995).
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INTRODUÇÃO GERAL

Integrar Ecologia e Termodinâmica é fundamental para investigar as bases científicas da
Agricultura Sintrópica (AS). Fazendo parte das áreas de estudo da Biologia e da Física,
respectivamente, é necessário ressaltar que o estudo da bios (do grego, β ος- vida) não costuma
andar junto do estudo da physis (do grego, φύσις- natureza). A complexidade do ser vivo impede
que sua trajetória seja traçada com exatidão, a irreversibilidade impede desconsiderar as perdas, a
quantidade de variáveis e os elementos estocásticos a se considerar impediriam uma formulação
matemática precisa. Ao final estaríamos modelando um mamífero esférico (De Marco 1999).
Na Ecologia científico-acadêmica, a criação do termo ecossistema (Tansley 1935) e o
surgimento da ecologia de ecossistemas foram marcos para desenvolver uma visão mais integrada
entre o biótico e o abiótico. Trabalhando em maior medida com bases teóricas e variáveis da Física,
o artigo “The trophic-dynamic aspect of ecology” de Raymond Lindeman (1942) é um marco dessa
integração. Porém esta base de trabalho só se expandiu para ecossistemas terrestres em 1960 com
Golley estudando a dinâmica energética em cadeias alimentares (McIntosh 1986).
Este diálogo e intercâmbio de ideias também ocorre no sentido contrário a partir dos anos
40, com especial ênfase, o artigo What is Life (Schrödinger 1944). Este artigo lança principalmente
duas questões biológicas a partir da Física: Como ocorre a “ordem a partir da ordem”, que inspira a
descoberta do DNA cerca de 10 anos depois e; como surge a “ordem a partir da desordem”, que
abre investigação da Termodinâmica de Não Equilíbrio (Schneider & Sagan 2005). Schrödinger dá
um grande passo no sentido de regenerar a physis, como ponderado por Morin (2008). A natureza é
apenas uma, e o ser humano, assim como todos os seres vivos, está compreendido nela.
Ernst Götsch, um suíço que desde 1982 vive no Brasil, revive a segunda questão, respondida
por Schrödinger (1944) com o célebre e contraditório trecho “What an organism feeds upon is
negative entropy”. Mas ao invés de utilizar o acrônimo negentropy, ele opta pelo termo sintropia, de
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conotação semelhante. Com isso, ele se referencia na variável mais polêmica da Física do século
XX para cunhar o nome Agricultura Sintrópica1 (Pasini 2017).
A Agricultura Sintrópica (AS) é uma cosmovisão que abrange uma forma de agricultura,
intitulada agrofloresta sucessional, que prevê a recuperação pelo uso agrícola da área, contrariando
a lógica da agricultura industrial que exaure os recursos do solo que utiliza. É considerada uma
agricultura de processos e não de insumos. Conhecendo conceitos e processos ecológicos como,
conservação do solo, sucessão e função ecológicas, conversão de energia eletromagnética em
biomassa com o adensamento e estratificação da área plantada, supõe-se a prescindibilidade do
aporte de insumos externos. Seria a ideia de trabalhar a favor da natureza, não contra ela (Agenda
Götsch 2017a). Conhecendo outras propostas de agricultura alternativa como a Biodinâmica e a
Permacultura, que também preveem outras visões de mundo, as semelhanças são grandes. O que
torna única a AS é o fato de entrar no cerne de uma das maiores discussões da Física (Boltzmann
1886; Schrödinger 1944; Brillouin 1953; Prigogine 1978; Prigogine 1989; Skene 2015) - O que é
entropia, qual a concretude desta variável e quais as consequências da lei da entropia no cosmos? É
observando as potencialidades desta cosmovisão e interpretação da Termodinâmica para os
fenômenos da natureza que este trabalho complementa outros que se dedicaram com maior ênfase
às técnicas agrícolas de manejo da AS (Götsch 1995; Peneireiro 1999; Vaz 2002; Milz 2009; Monte
2014; Pasini 2017).
Ao manejo no formato de agrofloresta sucessional (Peneireiro 2003) é dado o crédito ao
pioneirismo indígena. Apesar de pouca documentação, muitas etnias da América Latina já
realizavam manejo no sentido da sucessão ecológica (van der Hammen & Rodríguez 1996;
Peneireiro 2003), e suas práticas conservacionistas podem ser demonstradas pelo fenômeno da
formação da Terra Preta Indígena (Neves et al. 2003). Linhas com diferentes denominações, como
“Agricultura em andares” (Miranda & Rodrigues 1999) e “Sistemas agroflorestais regenerativos

1

Segundo Pasini (2017), o título definitivo “Agricultura Sintrópica” foi cunhado em 2013. Por inacessibilidade ao
documento original, referencio a AS por Götsch (1995) que já reune alguns dos princípios desta agricultura.
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análogos - SAFRA” (Vivan 1998) dialogam muito com a agrofloresta sucessional e deveriam se
complementar.
Este trabalho tem os seguintes objetivos: (i) revisar e complementar as teorias do
conhecimento que surgiram dos mesmos anseios que culminaram no surgimento da AS; (ii)
demonstrar que discordâncias fundamentais em conceitos físicos acarretam múltiplas interpretações
coerentes de fenômenos da natureza, como a AS e, (iii) identificar bases científicas que permitam
apoiar ou refutar os processos previstos pela AS.
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CAPÍTULO 1 – DISCUSSÃO DAS BASES CIENTÍFICAS DA AGRICULTURA
SINTRÓPICA

Este capítulo visa intermediar um possível diálogo entre o conhecimento da Agricultura
Sintrópica e o conhecimento científico-acadêmico. Ao escolher o nome Agricultura Sintrópica
(AS), Ernst Götsch abre um diálogo, marcado por críticas, proposições e contribuições, que as
“ciências da natureza”, enquanto um corpo social heterogêneo que busca consolidar um arcabouço
coeso de conhecimento da natureza, pode ou não incorporar, rebater ou desenvolver. Este trabalho é
fruto do esforço de continuar esse diálogo, nem sempre amigável, mas que pode trazer bons frutos
para ambas as partes.
Assim como a Agricultura Biodinâmica e a Permacultura, algumas diferenças filosóficas e
práticas justificam a cunhagem de novos termos, dando início a uma nova escola. O termo
Agricultura Sintrópica começa a ser veiculado mais amplamente a partir de 2015, com um curso na
Fazenda da Toca (Itirapina-SP). Antes disso, algumas teses (Peneireiro 1999; Vaz 2002; Monte
2014) e poucos artigos científicos (Götsch 2012; Peneireiro 2003; Milz 2009; Andrade & Pasini
2014) faziam referência à Agricultura Sintrópica. Atualmente, uma pequena quantidade de livros
estão disponíveis na internet sobre o tema (Götsch 1995; Steenbock & Vezzani 2013; de Siqueira et
al. 2015; Neto et al. 2016; Miccolis et al. 2016; Schneider et al. 2017).
Além dos cursos e publicações disponíveis na internet, a veiculação das ideias da AS em
uma tele-novela e em diversas matérias jornalísticas de uma emissora de grande visibilidade
acentuaram a necessidade de discutir essas ideias. Como poucos documentos escritos pelo próprio
Ernst Götsch estão disponíveis hoje em dia, tive que me basear, além das fontes citadas acima, no
website da Agenda Götsch (agendagotsch.com), nas palestras de Ernst Götsch durante o curso
Syntropic Farming 1Workshop (SF1) que participei, de 12 a 14 de maio de 2017, em Casimiro de
Abreu – RJ. Além disso, a palestra proferida por Götsch no X Congresso Brasileiro de
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Agroecologia, os vídeos disponíveis na internet sobre AS e as vivências com aprendizes de Ernst
Götsch foram fundamentais para a compreensão do objeto de estudo deste trabalho.
Este trabalho não tem a pretensão de dizer o que é e o que não é Agricultura Sintrópica,
muito menos de me apropriar de uma trajetória de mais de 30 anos. Respeito a opinião de que
publicar ideias represente mortificá-las, congelá-las (Götsch, comunicação verbal 2017), mas me
coloco no papel de catalisador do contato entre esses diferentes conhecimentos, por compartilhar do
interesse no resultado dessa reação, a qual chamo de diálogo.
A agricultura é uma das atividades mais primordiais para o ser humano e é a que permitiu a
organização deste em sociedades cada vez mais complexas (Mazoyer & Roudart 2008). Por ser uma
prática muito anterior à divisão dos conhecimentos em disciplinas e por se tratar de uma prática que
integra conhecimentos de muitas áreas, ela deve, no mínimo, ser abordada de forma interdisciplinar
(Figura 1). Por isso, o Primeiro Circuito Epistemológico (Morin 2008) é utilizado como articulador
de um conhecimento complexo (Figura 4-a). Como a divisão entre Ciências da Natureza e
Humanidades oculta a realidade física deste e a social daquele (Morin 2008), o Primeiro Circuito
Epistemológico trata de retomar essa circulação entre áreas do conhecimento (Morin 2008). Isso se
faz necessário pois a proposta da Agricultura Sintrópica não veio da academia, e para abranger sua
complexidade, decomposta em práxis agrícola, interpretação dos fenômenos da natureza e ética
(Figura 4-b), não poderiamos percorrer o mesmo caminho disciplinar-acadêmico.

a)

b)

Figura 4 - a) Primeiro Circuito Epistemológico (Morin 2008), b) abrangência da Agricultura Sintrópica
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Portanto, a partir de um método inicialmente heurístico de estudo da literatura científica,
filosófica e técnica, fui identificando questões fundamentais levantadas pela proposta da AS: Há
direcionalidade e finalidade nos processos naturais? Quais são os pressupostos metafísicos das
Ciências da Natureza? A definição de conceitos físicos como energia, entropia e informação são
satisfatórios? Como as leis da Física explicam os fenômenos naturais? Como nossa compreensão do
mundo interfere nas nossas atitudes perante ele? Após defrontar com uma vasta literatura, a
seguinte estrutura se formou (Figura 5).

Figura 5 - Estrutura da pesquisa obtida a partir de revisão sob a ótica do Primeiro Circuito Epistemológico.
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1.1-

As bases teóricas de Ernst Götsch
“O assassinato é um pré-requisito para a absorção da biologia na
física.” Alfred North Whitehead, Time, Space and Material, in Problems of
Science and Philosophy
Para a formulação teórica da Agricultura Sintrópica, Ernst Götsch se baseou nos trabalhos

de Victor Schauberger, explicados através do livro Living Energies (Coats 2001). Um pouco de suas
histórias deixa evidente o porquê de comungarem leituras semelhantes sobre a realidade. Nascido
em 1948 na suiça, Ernst é um autodidata que por volta dos seus 20 anos trabalhou em uma livraria
em Zurique, onde estudou Filosofia e Literatura Clássica. Mais tarde ele viria a trabalhar com
melhoramento genético na instituição Zurique-Reckenholz. Apesar de gostar do trabalho, alguns
questionamentos lhe fizeram mudar de rumo. “E se nós melhorássemos as condições que damos às
plantas ao invés de ficar tentando buscar características genéticas nelas que as façam aguentar os
nossos maus tratos?” (Agenda Götsch 2017b). Após colocar em prática seus pensamentos na
Europa por um tempo, Ernst recebe convite para aplicar suas técnicas na Costa Rica na década de
1970 (Agenda Götsch 2017b).
Em 1982, se muda para o Brasil e adquire uma fazenda no sul da Bahia, onde aplica e
aprimora suas técnicas de uma agricultura sustentável com consórcios complexos. Ele afirma que
com seu trabalho 14 nascentes renasceram em seus 410 ha, dos quais 350 ha foram depois
transformados em Reserva Privada do Patrimônio Natural. Hoje, com 69 anos, Ernst se dedica a
transmitir seus conhecimentos da intitulada Agricultura Sintrópica através de cursos e consultorias
pelo mundo (Agenda Götsch 2017b).
Victor Schauberger nasceu em 1885 na Áustria. Pertencente a uma família de guardasflorestais/silvicultores (foresters), ele via grande importância no trabalho de sua família, e via nele
também uma forma de estar sempre em contato com o campo e não ser corrompido pelas pessoas
alienadas diante da natureza (Coats 2001). Victor fazia questão de ver as coisas por seus próprios
olhos e, por isso, se tornou um experimentador e investigador dos fenômenos da natureza. Entre
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1930 e 1931, Victor tem seu tratado sobre turbulência que descreve a função de frenagem dos
vórtices e sua relação com a temperatura da água publicado no jornal austríaco de hidrologia Die
Wasserwirtschaft (Coats 2001, p.5).
Tendo sido um grande crítico da compartimentação do conhecimento pela ciência e
educação ocidentais, seus métodos fenomenológicos e contemplativos eram discrepantes dos
utilizados na ciência. Seu ponto de vista de que a vontade e o espírito agiam como as principais
causas da existência física2 e suas tecnologias de tratamento de águas não convencionais
encontraram resistência e inimizades. Apesar disso, Victor Schauberger continuou produzindo com
todas as dificuldades advindas da ascensão do nazismo na Alemanha, até que em 1943 foi forçado a
trabalhar com o grupo de engenheiros do exército do Reich. Após o fim da II Guerra Mundial,
Victor trabalha desenvolvendo técnicas para a agricultura até quando falece em 1958 (Coats 2001).
Como visto, ambos possuem uma veia prática muito forte, um ponto de vista
fenomenológico do conhecimento e uma crítica ao reducionismo da ciência. Portanto, a Agricultura
Sintrópica nasce com essas características bem vívidas. A recusa de Ernst de publicar seus escritos
(Götsch, comunicação verbal 2017) também pode ter bastante a ver com a diferença paradigmática3
de sua visão de mundo.
Agora explorarei um pouco das concepções formuladas por Schauberger e utilizadas por
Götsch. No que tange à energia, ambos questionam a incapacidade da ciência de explicar sua
origem e natureza. A formulação da “ectropia” por Schauberger é chamado por Götsch de
“sintropia” (ver seção 1.6). Segundo eles, as transformações do planeta podem ocorrer em duas
direções, uma que aumenta a ordem e outra que aumenta a desordem. O sistema econômico da

2

Caso Ernst Götsch compartilhe esse ponto de vista com Victor Schauberger, constituindo uma metafísica diversa das
ciências, aponta-se para a possibilidade de um debate inter-ontológico (como proposto entre conhecimento indígena e
acadêmico por Rist & Dahdouh-Guebas 2006). Vale ressaltar o conhecimento construido por Götsch como
“potencialmente inovador, multicultural, mas aparentemente personalista e essencialmente prático”, diferenciando-o dos
conhecimentos científico e indígena (Pasini 2017, p.29).
3
Paradigma é usado aqui em seu sentido não técnico como modelo ou padrão de determinada área ou teoria do
conhecimento.
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natureza leva à economia dos recursos e ao aumento de eficiência enquanto o sistema econômico
técnico-mecânico leva à falência devido à ineficiência (Figura 6) (Coats 2001).

Figura 6 - Direções entrópica e ectrópica (Retirado de Coats 2001)

Outra interpretação importante para a teoria da sintropia é a da natureza do movimento. Para
Ernst e Victor, o movimento pode se dar de duas formas, a centripetal e a centrifugal. Este se
caracteriza por ser “divergente, desacelerador, dissipativo, perdedor de estrutura, desintegrador,
destrutivo, indutor de fricção”. Aquele, pelo contrário, é “convergente, contrator, consolidador,
criativo, integrador, formativo, redutor de fricção” (Coats 2001, p.58). Schauberger coloca os
sistemas tecnológicos e mecânicos de movimento como centrifugais, indutores de calor, enquanto
os sistemas da natureza como movidos na forma centripetal, tratando de resfriar, condensar e
estruturar a matéria. Como exemplo, ele cita que o crescimento das florestas envolve energia
concentrada e criativa na forma de interações químicas e processos energéticos (Coats 2001, p.58).
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O século XX acumula interpretações e extrapolações da Segunda Lei da Termodinâmica, e
como Ernst Götsch decidiu por publicar seus demais escritos só quando “não tivesse mais condições
de subir em árvores para podá-las” (Götsch, Comunicação verbal 2017), não posso ter certeza de
todo seu embasamento teórico. Mas é perceptível sua referência na cibernética, que participa desse
debate ativamente:
“Todavia, enquanto o universo como um todo, se de fato existe um universo
íntegro, tende a deteriorar-se, existem enclaves locais cuja direções parecem ser o oposto à
do universo em geral e nos quais há uma tendência limitada e temporária ao incremento da
organização. A vida encontra seu habitat em alguns desses enclaves. Foi com esse ponto de
vista em seu âmago que da Cibernética principiou a desenvolver-se.” (Wiener 1954, p.14)

Em nota de rodapé Wiener (1954, p.14) discute a forma com que acaba o prefácio de seu
livro da seguinte forma:
“Há aqueles que se mostram céticos quanto à precisa identidade entre entropia e
desorganização biológica. Ser-me-á necessário avaliar tais críticas mais cedo ou mais tarde;
no entanto, por ora, devo admitir que as diferenças residem, não na natureza fundamental
dessas quantidades, mas nos sistemas em que são observadas. Seria demais esperar que
uma definição terminante e precisa de entropia acerca da qual todos concordassem em algo
menos que o sistema fechado, isolado.”

Wiener (1954, p.39) se refere aos seres vivos como ilhas de entropia decrescente e em
especial o crescimento das árvores como um “enorme decréscimo local de entropia” através do
processo de fotossíntese com formação de amido e outras substâncias químicas mais complexas. O
que Wiener se refere como ilhas de entropia decrescente é a estrutura dissipativa. Os seres
autótrofos assumem um papel de destaque neste contexto pois eles têm a capacidade de traduzir
uma energia de alta qualidade (eletromagnética) e aumentar o estoque de energia disponível para os
demais níveis tróficos (bioquímica). Se ao invés dos autótrofos tivéssemos uma pedra ou qualquer
superfície pouco refletora, teríamos a decomposição de boa parte dessa energia luminosa em calor,
a energia de menor “qualidade”.
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Outro princípio que Ernst traz forte na construção da AS é uma contraposição à Ecologia
científica de que a cooperação é mais fundamental na natureza do que a competição 4. Enquanto as
correntes majoritárias da Ecologia científica se fundamentam na Teoria da Evolução das Espécies
regida pelo “mecanismo” da seleção natural, ou a sobrevivência do mais apto, Ernst defende a
Hipótese de Gaia (Lovelock & Margulis, 1974; Peneireiro, 1999) e a competição refletindo uma
cooperação a nível macro. Voltaremos a essa ideia na seção 1.8.
A ideia de que todo organismo tem uma função (Götsch, comunicação verbal 2017) também
é primordial na visão da AS, pois ela estabelece uma mistura entre visão de ecologia funcional e
uma ética. Ao invés de lutar contra sintomas, como se faz na agricultura industrial, busca-se
compreender qual função está sendo desempenhada por um inseto, fungo ou planta, por exemplo. O
ser humano entra nesse contexto com a função de ser dispersor de sementes, manejar
agroecossistemas, aprender com a natureza e inserir as espécies de interesse para si (Götsch,
comunicação verbal 2017). Ao levantar essa questão, Ernst entra no campo da Filosofia da Biologia
e na tênue linha entre adaptação funcional e direcionamento rumo a um fim e é o que veremos na
próxima seção.

4

A competição foi utilizada por muito tempo como explicação para diversos processos e padrões ecológicos, mas essa
importância maior à competição não é mais verdadeira na literatura científica após os anos 80, quando relações de
facilitação, cooperação, simbiose e construção de nicho ganharam maior visibilidade. Cabe questionar portanto com que
velocidade o ensino de Ecologia têm atualizado a explicação de seus processos e balanceado a importância de diversas
relações ecológicas e seu saldo global no sistema.
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1.2-

Causalidade
Na base da filosofia ocidental clássica está a busca pela Prima Causa de natureza não divina

(Georgescu-Roegen 1971). Aristóleles, o precursor desta ideia, buscando desvendar a causa
primeira, definiu quatro tipos de causa: a material, a formal, a eficiente e a final. Para exemplificar “Esta dissertação é feita de papel e tinta. Formatada com capa, introdução, métodos, resultados e
discussão. É fruto e gerará muita discussão. Será instrumento para consolidar a aborgadem
energética da Agroecologia”. Nessa frase tentei condensar as causas materiais, formais, eficientes e
finais, respectivamente5. Incorporando parte do pensamento Aristotélico, a igreja católica interpreta
o mundo como uma cadência de causas e efeitos tendo a causa primeira e final a figura de Deus.
Este dogma dominou o pensamento por vários séculos. Com o advento da Renascença, essa crença
começa a mudar e uma maior liberdade de pensamento é permitida. A partir do século XVI um
novo corpo social começa a tomar forma em torno de um conjunto de métodos e procedimentos de
verificação. Uma verdadeira revolução científica ocorre, influenciando o mundo inteiro na sua
forma de pensar, questionar e proceder. Como a ciência nasce neste cenário de obscurantismo6 e de
aceitação cega, com o tempo ela consolida sua oposição. Com o passar dos séculos a ciência vai
ganhando cada vez mais praticantes e defensores, mostrando-se uma ferramenta mais útil para o
desenvolvimento das forças produtivas, e quando tem a oportunidade ela trata de enterrar o debate
da causalidade, principalmente a causa final, substituindo-a pelo mecanicismo (Andery et al. 1996;
Ulanowicz 1999).
Porém, o mecanicismo também tem seus defeitos. A analogia do universo como um relógio
explica bem essa filosofia. Acreditando na possibilidade da decomposição do sistema (o relógio ou
o universo) para estudá-lo, ela teve Newton como seu maior defensor. Os sistemas de Newton são
reversíveis, fechados (ver sumário), atomísticos e universais (Ulanowicz 1999). Com essas
5

Outra explicação das causas aristotélicas é que são quatro modos de responder a pergunta “Porque?”: Com o que as
coisas são feitas (material), como são feitas (eficiente), quais são as características de si mesma (formal), para quê elas
são feitas (final). Portanto, a causalidade aristotélica tem caráter epistemológico. Ontologicamente, são definidos dois
princípios: matéria e forma. As três últimas causas se relacionam com a forma (El-Hani, comunicação pessoal 2018).
6
Essa simplificação histórica da revolução científica como um processo concentrado e da idade média como período de
obscurantismo é questionada, mas é utilizada aqui por facilidade pedagógica.
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premissas, muito se avançou na mecânica e nas ciências naturais de uma forma geral. Porém, a
extrapolação das premissas mecanicistas para o universo como um todo é um problema e uma
limitação para a compreensão dos fenômenos (Bohm 1957).
A “suposição de que a grande diversidade de coisas que aparecem no conjunto de nossa
experiência [...], pode ser reduzida de modo completo e perfeito à operação de um conjunto final e
absoluto de leis puramente quantitativas que determinam o comportamento de uns poucos tipos de
entidades ou variáveis básicas” (Bohm 1957, p.108) suplanta a realidade, que na maior parte das
vezes possui relações causais de uma-para-muitos ou de muitas-para-um (Bohm 1957). Na relação
de uma causa para muitos efeitos é ressaltada a característica de que elas não determinam os efeitos
futuros de forma única, abrindo espaço para a estocasticidade, já na relação de muitas causas para
um efeito, Bohm dá o exemplo que toda água que cai em determinada bacia um dia vai parar no mar
(Bohm 1957).
Desde a época de Kant, ele já havia observado que um organismo é simultaneamente causa e
efeito em si mesmo (Morin 2008), mas foi com os estudos da Cibernética que o debate causa-efeito
ganhou grande operacionalidade, utilizando-se do conceito de feedback. Para Morin (2008), a
endo(dentro) e a exo(fora) -causalidade são de naturezas diferentes. Enquanto esta é geral, a
endocausalidade é local, ligada a uma organização ativa singular, improvável com relação aos
determinismos e acasos físicos de fora. Apesar de a cibernética ter reabilitado a teleologia (ver
Rosenblueth & Wiener 1943), Morin (2008) defende que a causalidade-de-si, geradora de efeitos
próprios é a mais ampla e mais profunda ideia de finalidade, que por sua vez concorda com a ideia
de autopoiésis (Maturana & Varella 1995).
Apesar do domínio do mecanicismo sobre as ciências da natureza ter durado muito tempo,
ele começou a se tornar um problema com o desenvolvimento da Ecologia. A divisão de Hagen
(1992) dos teóricos dos ecossistemas em organicistas, mecanicistas e nominalistas (ou estocásticos)
aqui se torna interessante. Os organicistas seguem a linha da metáfora da comunidade ecológica
como um superorganismo, os mecanicistas, tidos como ortodoxos científicos, veem o ecossistema
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com uma sucessão de processos encadeados caracterizados por certa rigidez e determinismo. Os
nominalistas atribuem as causas dos fenômenos da natureza à aleatoriedade. Algumas áreas da
ciência, como a Termodinâmica e a modelagem de ecossistemas, têm características mais
mecanicistas e nominalistas enquanto a Cibernética e a Biologia do Desenvolvimento são mais
organicistas com doses de mecanicismo (Ulanowicz 1999). Apesar dessas escolas filosóficas
coexistirem na Ecologia, ela geralmente não é pacífica. Os organicistas são acusados de
teleológicos e vitalistas, os mecanicistas de reducionistas e os nominalistas acabam majorando pela
aparente necessidade de um menor ferramental matemático (Ulanowicz 1999), mas não sem receber
críticas quanto à atenção excessiva aos padrões em detrimento dos processos. A figura 7 abaixo
sistematiza o gradiente da causalidade em um mundo de propensões 7 (Ulanowicz 1997, 2009b;
Popper 1990):

Figura 7 - Gradiente de contingência indo de 0 a 100% de certeza. Os extremos são basicamente idealizações.

A teleologia (do grego, τέλος- fim, propósito, objetivo) é um conceito que merece destaque
aqui, pois a AS é considerada como uma hipótese teleológica (Peneireiro 1999; Taguchi 2016).
Apesar disso, Ernst Götsch nega, dizendo que essa acusação parte da academia com o interesse de
deslegitimar suas ideias8 (Götsch, comunicação verbal 2017). Mayr (1992) pontua que na época que
escreveu “The idea of teleology”, entre 10% e 14% dos debates da Filosofia da Biologia eram
voltados para esse tema9. Isso se deve ao fato de que se tratando de seres vivos fica difícil separar as
funções, os papeis das espécies e a orientação dos processos ecológicos, sem tropeçar na

7

Propensão é um termo que assume uma causalidade aberta do universo. Portanto, o domínio do determinismo não
passaria de um pequeno sub-conjunto dos fenômenos da realidade (Ulanowicz 1997).
8
A teleologia é usada muitas vezes para desconsiderar uma teoria ou considerá-la pseudo-científica.
9
“a teleologia (...) é como uma mulher sem a qual o biólogo não pode viver, mas com a qual tem vergonha de ser visto
em público” (Brücke 1864 apud Atlan 1979)
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polissemia, isto é, nos significados múltiplos da palavra teleologia e função. Como solução, Mayr
(1992) propõe uma diferenciação nas possíveis ideias de “teleologia”. Um processo é teleomático
quando ele é dirigido para um fim de forma passiva, regulada por forças externas ou leis naturais
(Mayr, 1992). Nesse caso, o exemplo da gota de água na bacia hidrográfica é novamente útil, pois o
fim dela é certo (o oceano), mas isso se deve a condições externas (lei da gravidade, permeabilidade
do solo, etc). Já um processo ou comportamento teleonômico é aquele que deve seu objetivo a uma
informação estruturada prearranjada. Segundo Mayr (1992), o termo teleonomia já havia sido usado
antes, mas de forma imprecisa. Críticos a essa divisão dizem que teleonomia seria só um substituto
à teleologia, mas Mayr (1992) discorda, pois teleonomia tem um conceito mais restrito.
Teleomáticos são os processos dirigidos a um fim ocasionado por uma força/lei externa, como a
degradação energética prevista pela Segunda Lei da Termodinâmica que tende para a maximização
da entropia. Teleonômicos são os processos ou comportamentos causados por uma programação
interna do organismo vivo10 como quando um animal vai em busca de comida ou quando uma
planta passa pela fase de senescência. Com isso, Mayr (1992) relega à palavra teleológico apenas os
sentidos metafísicos como o propósito ou o “por quê” da existência de algo neste planeta.
Todos esses conceitos se fazem importantes ao longo do desenvolvimento das ciências da
vida, pois com a teoria da evolução das espécies, o “mecanismo” que ocasiona a existência de
determinada espécie passa a ser a seleção natural, portanto os indivíduos que hoje vivem são
decorrência do sucesso metabólico e reprodutivo de seus antepassados que sobreviveram e geraram
descendentes férteis que continuarão a colonizar a Terra, adaptando-se às pressões seletivas. A
própria teoria da evolução já foi intepretada como sendo teleológica por alguns por levar a um
melhoramento ou progresso com o passar do tempo (Levins & Lewontin 1985). A essas

10

A diferenciação de Mayr (1992) não é unanimidade na Filosofia da Biologia, pois ele é acusado de reduzir a
teleologia à uma metáfora fraca da área de programação computacional. O DNA não é um programa, ele seria um
conjunto de dados, quem executa é a célula, mas a célula é um programa? (El-Hani, comunicação pessoal 2018). Minha
opinião no caso da AS é que Ernst publique seus escritos sobre função dos organismos no ecossistema para que
possamos ter um debate franco e compreender o tipo de teleologia defendida por ele.
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interpretações uma fração hegemônica de biólogos evolucionistas responde que a seleção natural é
um processo adirecional11 (Mayr 1992).
Schneider e Sagan (2005) ressaltam que até nossa língua é inerentemente teleológica, basta
notar a dificuldade de construir um texto sem utilizar as preposições até e para (to e for, em inglês)
ou sentenças com “para quê” ou “a fim de” (what for e in order to, em inglês) (Weber et al. 1989).
Segundo eles, todos os sistemas de não equilíbrio termodinâmico têm uma função básica natural,
que é a redução dos gradientes ambientais (Schneider & Sagan 2005) e a vida teleonômica se
apresenta como uma atualização (upgrade, em inglês) da teleomática segunda lei da termodinâmica.
O ponto de Schneider e Sagan (2005) dentre outros (Jørgensen et al. 1992; Ulanowicz 1999;
Tiezzi 2011; Millstein 2013) que veremos mais adiante (Seção 1.7) é que é incompleto pensar
apenas no “mecanismo” de baixo pra cima (bottom-up) da seleção natural de replicação de
variantes, mas temos que pensar também termodinamicamente no “mecanismo” de cima pra baixo
(top-bottom) da destruição dos gradientes. No quadro 1 abaixo, uma diferenciação entre os
pressupostos mecanicistas e a proposta de adequação metafísica que supririam as demandas da
complexidade dos ecossistemas e que embasariam uma nova Ecologia de Ecossistemas (Jørgensen
et al. 1992; Ulanowicz 1999) e que nos ajudará a construir uma base teórica da AS em concordância
com a literatura científica.
Quadro 1 - Características do mecanicismo e propostas de adequação para construção de uma "Nova Ecologia"
(Baseado em Ulanowicz 1999).

Mecanicismo
Fechamento
Determinismo
Universalidade
Reversibilidade
Atomismo

Proposta de adequações
Abertura
Contingência
Granularidade
Historicidade (irreversibilidade)
Organicismo

Abertura, pois somos estruturas dissipativas distantes do equilíbrio termodinâmico,
contingência no sentido daquilo que não é impossível nem necessário, para abranger as possíveis

11

Ocorre otimização, ou seja, perseguir o objetivo do ótimo, na seleção natural quando o regime seletivo for estável ou
mudar monotonicamente (sempre na mesma direção). Portanto, na evolução é mais comum “soluções” sub-ótimas (ElHani, comunicação pessoal 2018).
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novidades ou emergências, granularidade no sentido hierárquico da palavra em que um evento em
qualquer escala pode afetar questões em outras escalas (com variações nas magnitudes).
Historicidade, pois teorias como a da evolução das espécies e a lei da entropia imprimem a
irreversibilidade do tempo e a possível descontinuidade de eventos, reduzindo a previsibilidade.
Organicismo porque ecossistemas são orgânicos e a decomposição das suas partes e seu isolamento
significa a degeneração de suas propriedades emergentes (Ulanowicz 1999). Para lembrar que a
palavra “mecanismo” no contexto ecológico é uma analogia herdada da Física Clássica, seu uso
neste texto é feito entre aspas. Agora discutirei outro ponto que, como a causalidade, reside no
cerne da atividade científica, mas que poucas vezes é abordada, tomando um status de premissa
metafísica.
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1.3-

Lógica Dialética

“O Conflito é a fonte e o mestre de todas as coisas”
Heráclito
Até mesmo as pretensas visões objetivas da realidade se baseiam em pressupostos
metafísicos básicos. Dentre elas, a crença em categorias fixas. A natureza não “é”, mas sim um
permanente “vir-a-ser e passar” (Engels 1979, p.20 prefácio de J.B.S Haldane). Categorias fluidas e
não opostos fixos. A lógica dialética aparenta ser uma linha transversal nas interpretações mais
heterodóxas do conceito de entropia (e.g. Georgescu-Rogen 1971 na Economica, Prigogine &
Stengers 1991 na Termodinâmica, Morin 2008 na Sociologia, Coats 2001 e Götsch 1995 na
Questão Ambiental) . Götsch escolhe o termo sintropia pela sua relação dialética com a entropia
(Agenda Götsch 2017c). Georgescu-Rogen (1971, p.44) afirma que a lógica formal pressupõe que a
propriedade das distinções discretas deve abranger não apenas os símbolos, mas também os
conceitos. A lógica formal se embasa no Princípio da Contradição: “B não pode ser
simultaneamente A e não-A”. Georgescu-Rogen (1971; Ulanowicz 1999, 2015; Levin & Lewontin
1985) defende que na penumbra entre conceitos reside uma interrelação que impossibilita uma
definição absoluta e estanque dos objetos e fenômenos da natureza e da sociedade. Às coisas que
não ocorrem sem seus opostos, que adquirem suas propriedades pela relação com seu oposto, e
cujas propriedades de ambos evolui em consequência de sua interpenetração chamamo-las de
dialética (Levins &Lewontin 1985). Na Filosofia da Ciência, os positivistas lógicos declararam
guerra aos hegelianos e pós-hegelianos, acusando-os de imprecisão e uso dogmático (GodfreySmith 2003). Apesar disso, a dialética reaparece devido à incapacidade de a lógica formal explicar
satisfatoriamente a vasta gama de fenômenos da realidade. Aonde houver movimento, aonde houver
vida, aonde qualquer coisa for implementada no mundo real, lá a dialética estará agindo (Hegel
1904). Para Engels (1979, p.127), a dialética de Hegel encontra-se ainda em terreno místico, pois “a
categoria aparece como preexistente e a dialética do mundo real como um simples reflexo”.
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Portanto, ele defende uma inversão materialista de que a “dialética cerebral é apenas um reflexo das
formas de movimento do mundo real, da natureza como história” (Engels 1979, p,127).
A dialética, que havia sido desenvolvida em um grau relativamente elevado pelos budistas e
gregos (Engels 1979, p.160), por muito tempo ficou inutilizada porque a velha metafísica dava
conta da “ciência real [que] só ia pouco além da mecânica, terrestre e cósmica”(idem, p.127). No
entanto, com o advento da matemática do infinito, a fisiologia, a citologia, com o estudo do
processo orgânico do desenvolvimento, a evolução das espécies, com o exemplo do processo de
especiação, “como a prova mais evidente da dialética racional, as forças da natureza e sua
interconversão” (idem p.127) fizeram com que a metafísica platônica-cartesiana-newtoniana
demonstrasse seus defeitos.
Georgescu-Rogen (1971) é bem enfático, citando o erro do paradoxo da flecha de Zenão.
Recontado por Aristóteles em Física IV como: “Se tudo, quando ocupa um espaço igual, é em
repouso, e se o que está em locomoção está sempre ocupando tal espaço a qualquer momento, a
flecha voadora está, portanto, imóvel”. Zenão não faz a diferença qualitativa de “estar em um lugar”
de “passar por um lugar”. Com esse exemplo, Georgescu-Rogen (1971) questiona a nomeação de
“contínuo aritmético” para o agregado de elementos isolados, discretamente distintos. Segundo ele,
o contínuo intuitivo provém do tempo e este não é divisível e seus instantes não são discretos. O
contínuo intuitivo consiste da sobreposição dialética de elementos que não deixam buracos
(Georgescu-Rogen 1971)!
Clausius não poderia ter escolhido um nome melhor, τροπη, ou transformação para a
variável (entropia) que faz com que os físicos encarem a evolução do mundo material. Friedrich
Engels, seu contemporâneo e conterrâneo, se debruça sobre os periódicos científicos da época
buscando demonstrar que as mesmas leis dialéticas do movimento que governam a aparente
contingência dos fatos históricos também se aplicam à natureza (Engels 1979). Opinião essa
compartilhada por Prigogine e Stengers (1991), que tendo a entropia como a seta do tempo, e
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compreendendo que todos os processos da natureza são irreversíveis, e a história como uma
sucessão de bifurcações, portanto, a natureza (e a matéria “inanimada”) também evolui e possui
uma história, como a história da humanidade (Carvalho 2016).
O livro “A Dialética da Natureza” (Engels 1979) é uma obra incompleta a partir da junção
de manuscritos. Para Engels, a dialética deveria se desenvolver como uma ciência das relações.
Com isso, ele lança três ou quatro características fundamentais a nível de leis: 1- a transformação da
quantidade em qualidade e vice-versa; 2 – a intepenetração dos contrários e; 3 – a negação da
negação, ou o desenvolvimento através da contradição e; 4 – a forma espiral do desenvolvimento
(Engels 1979, p.34 e p.201). A partir destas leis, o pensamento dialético investigaria a natureza dos
conceitos físicos (Engels 1979, p.160). Portanto, em seu livro, Engels adentra nos debates
conceituais, citando Kirchhoff, Helmholz, Clayperon, Leibniz, Newton, Clausius, Carnot,
questionando conceitos como o calórico, a força vital, a relação entre energia e força, dentre outros.
Apesar de cometer erros, que à sua época não eram evidentes, Haldane (Engels 1979, prefácio de
J.B.S Haldane) ressalta que a maior contribuição deste livro é a nível epistemológico.
Engels em sua época já alertava sobre o processo de separação entre a filosofia e as ciências
da natureza, processo este que encontrou seu auge com os positivistas lógicos e que até hoje
sofremos suas consequências no ensino formal. A ênfase dada à sua obra nesta dissertação age
como um chamado à história do desenvolvimento científico-filosófico que oculta a corrente
dialética dos séculos XVIII e XIX e inaugura novas correntes no século XX, intituladas de holismo,
sistemismo, cibernética e o paradigma ecológico.
A seguir, um trecho que demonstra a semelhança entre essas correntes no que tange à crítica
comum ao reducionismo, considerando as coisas segundo suas conexões ao invés de isolá-las, na
crítica à questão ambiental:
“Os homens que na Mesopotâmia, na Grécia, na Ásia Menor e noutras partes
destruíram os bosques, para obter terra arável, não podiam imaginar que, dessa forma,
estavam dando origem à atual desolação dessas terras, ao despojá-las de seus bosques, isto é,
dos centros de captação e acumulação de umidade. Os italianos dos Alpes, quando
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devastaram, na sua vertente Sul, os bosques de pinheiros, tão cuidadosamente conservados na
vertente Norte, nem sequer suspeitavam que, dessa maneira, estavam arrancando, em seu
território, as raízes da economia das granjas leiteiras; e menos ainda suspeitavam que assim
estavam eliminando a água das vertentes da montanha, durante a maior parte do ano e que, na
época das chuvas, seriam derramadas furiosas torrentes sobre as planícies. Os propagadores
da batata, na Europa, não sabiam que, por meio desse tubérculo, estavam difundindo a
escrófula. E assim, somos a cada passo advertidos de que não podemos dominar a natureza
como um conquistador domina um povo estrangeiro, como alguém situado fora da natureza;
mas sim que lhe pertencemos, com a nossa carne, nosso sangue, nosso cérebro; que estamos
no meio dela; e que todo o nosso domínio sobre ela consiste a conhecer suas leis e aplicá-las
corretamente.” (Engels 1979, p.224)

O paradoxo de Schrödinger (Schneider & Sagan 2005), iniciado pela pergunta se a vida
desafia a Segunda Lei da Termodinâmica, de fundamental importância neste trabalho (Seção 1.6),
gera a sensação de que algumas relações tratadas neste trabalho são aparentemente contraditórias.
Mas essa contradição só se desfaz com a lógica dialética, e por isso a importância desta seção.
Outro exemplo dessa aparente contradição:
“Ecossistemas são estruturas dissipativas em relação à energia, matéria e
informação, ou seja, eles são entrópicos. Mas eles também demonstram auto-organização
ao se moverem contra os gradientes de decaimento entrópico para produzirem novas
configurações de partes vivas e não-vivas; eles são também anti-entrópicos.” (Jørgensen et
al. 1992, p.14)

A arma que os ecossistemas e organismos têm para resistir às forças dissipativas é a sua
abertura, adquirindo matéria, energia e informação de fora. Essa união de opostos no âmago do ser
e estar vivo é que impossibilita prescindir da dialética. Ulanowicz (2009) se soma ao
questionamento se

há algo de errado nas premissas metafísicas que embasam os modelos

mecanicistas que utilizamos. Se por um lado, uma corrente contínua de perturbações agem para
erodir qualquer estrutura e coerência existente, por outro, essa deriva é oposta pelo trabalho de
configurações autocatalíticas, que resultam em crescimento e desenvolvimento, provendo reparo ao
sistema. E esse é o yin-yang da Ecologia (Ulanowicz 2009b).
A seguir, a figura 8 retirada de Coats (2001), exemplifica uma visão heterodoxa da relação
entre categorias (conceitos, características, objetos, etc.) no sentido de Aristóteles (2010). A
dialética é apresentada como interpretação de que as categorias são inerentemente ligadas em uma
teia com opostos complementares, e não dicotômicos, em movimento (Figura 8). Não entrarei na
questão de o autor considerar a energia um equivalente do espírito, mas compartilho da ideia de que
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a dialética é uma lógica necessária para uma melhor compreensão do todo. O quadro 2 segue o
exercício de Coats (2001) para categorias das Ciências da Natureza.
Quadro 2- Relação dialética em categorias concretas e abstratas na Física, Química e Biologia. A relação se faz entre as
células da mesma linha, não havendo necessariamente conexão dentro da mesma coluna.

Ânion
Elétron
Integral
Ação
Dextrógiro
Fotossíntese
Fonte
Exergia
Vida

Cátion
Próton
Derivada
Reação
Livógiro
Combustão
Sumidouro
Entropia
Morte

Por mais estranho que essa abordagem aparente ser, e considerando os meandros do debate
sobre realismo científico se o elétron/protón são realmente entidades reais (Godfrey-Smith 2003), a
Semiótica aborda essa questão com mais tranquilidade. Considerando-a como o estudo dos signos, e
os signos como “algo que significa algo para alguém em algum contexto” (Pierce apud Nielsen
2007), é possível construir uma pansemiótica (biossemiótica e ecossemiótica, por exemplo), que
estuda os signos naturais e o processo de interpretação deles. Nesse sentido, a percepção da
diferença como termo básico da semiótica e a oposição binária como estrutura relacional básica tem
razão de ser apenas em sistemas distantes do equilíbrio (Nörth 1996; Elio Porto 2013). A seguir
veremos como as questões levantadas nos dois últimos pontos têm consequências em diversos
conceitos.
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Figura 8 - Sistematização das categorias dialéticas (Retirado de Coats 2001).
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1.4-

Energia, trabalho e rendimento na Físico-Química e na Ecologia
“Se não se parece com uma máquina, se não age como uma máquina,
se não cheira à máquina, porquê insistir em chamá-la de máquina ?”
(Ulanowicz 2004, p.353)
Com o rápido avanço da Física Moderna no século XX e a influência dos positivistas lógicos

nesta área, intensificou-se a separação entre Filosofia e Ciências da Natureza. A fraca compreensão
do significado de conceitos fundantes desta ciência colhe seus frutos ainda hoje, com um ensino
“decorador de conceitos” e uma grande divisão entre Ciências da Natureza e Humanidades. Muitos
físicos assumem uma postura idealista ao trabalhar com variáveis que aparentemente não tem lastro
na realidade (Ulanowicz 2015), sem se questionar o que aquela variável central quer dizer.
No livro que Ernst Götsch se referencia Living Energies: Victor Schauberger’s brilliant
work with natural energy explained (Coats 2001), um questionamento aparentemente básico, mas
até hoje insatisfatório12, é cobrado da ciência: “O que é Energia?”. Georgescu-Rogen (1971) atribui
essa carência ao “aritmomorfismo”, expressão pejorativa da forma aritmética de postular leis dos
positivistas lógicos. Na aritmética, os números naturais (1, 2, 3, ...) são discretos, com isso podemos
formular teoremas sem gerar paradoxos. Porém, conceitos não são discretos e um mesmo conceito
pode assumir vários sentidos diferentes. O fracasso em fazer postulados lógicos com palavras mais
complexas do que “é”, “não é”, “pertence a” e “não pertence a” é causado pela penumbra que
envolve os conceitos (Georgescu-Rogen 1971).
A energia é explicada no ensino médio brasileiro e no ensino de engenharias como
capacidade de realizar trabalho (Pires 2008). Além desta definição não constituir um significado em
si, mas sim uma característica, é uma definição equivocada, uma vez que essa característica seria da
exergia (mais conhecido no Brasil como energia disponível) que é a energia livre de entropia
(Straskaba et al. 1999). Outra definição possível tendo como base a equação de Einstein (
) seria a de que energia é uma forma de existência da matéria (Echeverria, comunicação verbal

12

Refiro-me aqui ao conceito amplamente utilizado. Estudiosos da Filosofia encontrarão multiplas definições mais
completas, porém com pouca repercussão na sociedade.
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2017). Para Morin (2008), a noção de energia elimina da natureza tudo o que é animador,
generativo ou produtor, concentrando essas virtudes somente para si. Com isso, a ciência funda
“radicalmente a concepção anônima e atomística do mundo, já que [a energia] constituía uma
entidade podendo ser decomposta em unidades mensuráveis” (Morin, 2008, p.335). Para completar,
Morin (2008,p.336) afirma que “é uma noção [...] ao mesmo tempo de extrema complexidade e de
extrema simplificação[...]. É ao mesmo tempo indestrutível, degradável, polimorfa, transformável.”
A visão materialista dialética considera o movimento como um atributo indestrutível da
matéria e a energia como a medida do movimento da matéria (Guerasimov et al. 1980). A visão
sistêmica acredita que tudo é energia e conceitua a energia como a força de interação entre os
componentes de um sistema (Ortega 2003). A discussão sobre o binômio energia-matéria parece do
ponto de vista filosófico com a discussão “o que veio primeiro, o ovo ou a galinha?”, e ele é
permitido do ponto de vista científico pois a energia é uma grandeza abstrata, e que sua
indestrutibilidade e capacidade de se transformar constituem um princípio básico da física (Pires
2008).
Como exemplo, mostrarei como esses conceitos são tratados nas áreas de Física, Economia e
Ecologia, para vermos como é complicado construir uma base energética coerente na Ecologia
utilizando um ferramental da Termodinâmica, a ciência do estudo dos motores térmicos. Usado
como referência para o cálculo da eficiência de carros que usam motores térmicos de combustão
interna, o Ciclo Otto considera o uso de um gás ideal e seu funcionamento é retratado na figura a
seguir:
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Figura 9 - esquema dos tempos de um motor em ciclo otto (Retirado de Silveira, s.d.)

O rendimento deste processo pode ser calculado através da seguinte fórmula (Silveira, s.d.):
(3)
Onde é a taxa de compressão, o parâmetro

expressa em que proporção a pressão aumenta

durante a explosão da mistura gasosa, o parâmetro ρ expressa o crescimento do volume, sem variar
a pressão, até que todo o combustível seja queimado e γ é a razão entre a capacidade térmica molar
à pressão constante pela capacidade térmica molar à volume constante do gás utilizado.
O rendimento real dos motores Otto gira em torno de 22-30%, sendo que o ciclo de Carnot
calcula o motor mais ideal e chega a valores de rendimento próximos de 40%. Hoje em dia, para
melhorar a eficiência total da transformação de energia química em trabalho utiliza-se uma
tecnologia conhecida como motores de recuperação como o reheat cycle ou o intercooled
recuperated cycle (Molland 2011). Estes motores se alimentam do calor gerado pelo motor
principal para realizar trabalho com aquilo que seria apenas liberado no ambiente em forma de
poluição térmica.
Uma outra forma de calcular o rendimento (

sem ter as diversas variáveis acima é fazer a

diferença entre o trabalho realizado e a energia disponível (exergia) como apresentado de maneira
esquemática na figura 10.
a)
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b)

Figura 10 - Esquemas genéricos do funcionamento de motores com entrada de exergia e saída de trabalho a) de motor simples e b) de
motor com recuperação (Do autor 2018).

O ideal seria que todos os motores tivessem um sistema de recuperação acoplados, mas as
complexidades técnicas e os custos inerentes desta tecnologia não o tornam largamente utilizados
(Molland 2011). Agora, faremos uma analogia com o funcionamento do ecossistema terrestre em
que no lugar do motor temos os seres vivos com seus respectivos metabolismos e níveis tróficos. Os
seres fotossintetizantes são aqueles que capturam a energia de maior qualidade (maior exergia),
porém mais difusa (menos emergia). A eficiência da fotossíntese é calculada como a porcentagem
de conversão de energia luminosa (eletromagnética) em química (glicose) (Albarrán-zavala &
Angulo-brown, 2007):
(4)

sendo,

a energia livre de Gibbs e

a energia absorvida pelo organismo fotossintetizador

diretamente do Sol. Utilizando como referência o dado que plantas superiores utilizam 60 fotons
para sintetizar uma molécula de glicose (Albarrán-zavala & Angulo-brown, 2007), temos:
0

onde N é o número de Avogadro, h a constante de Planck, c a velocidade da luz e

(5)
o comprimento

de onda do fóton. Portanto,
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0

(6)

Para o comprimento de onda de 680 nanometros, temos a eficiência de 27,29% para a
fotossíntese de plantas superiores (Albarrán-zavala & Angulo-brown, 2007). Mas, diferente das
máquinas feitas pelo ser humano, na natureza tudo é conectado. Então, tudo que sai dos autótrofos é
utilizado pelos níveis subsequentes. Mesmo com a ineficiência inerente a todas as transformações
energéticas, aquilo que é resíduo para um nível trófico é alimento para outro. Continuando a
analogia com os motores, o ecossistema terrestre age como um motor de recuperação seguido de
outro até o nível máximo (Figura 11).

Figura 11 - esquema genérico do aproveitamento energético em um ecossistema (Do autor 2018).

Esse “nível máximo” é ditado pelas limitações, ou restrições (constraints) ambientais,
termodinâmicas e da própria evolução das espécies. Portanto, pode ser que de alguma mutação uma
bactéria surja e consiga aproveitar um gradiente energético baixo que nenhuma outra conseguia
aproveitar até então. Essa bactéria teria um sucesso evolutivo maior pois encontraria fonte
energética em lugares que nenhuma outra sobreviveria, mas ela também estaria limitada
estruturalmente pela baixa qualidade de energia da qual se alimenta.
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Acabei de tratar aqui de forma simplificada um exemplo da diferença essencial entre o
mundo orgânico e o das máquinas. Várias áreas da ciência já perceberam a complexidade destas
interrelações na Ecologia e estão produzindo estudos que aprofundam estas abordagens integradas,
como pode ser visto na Sinergética (Haken 1983) e na Economia Ecológica (Liu et al. 2014). No
Capítulo 3 serão abordados algumas possibilidades de usos e aplicações para a simulação e balanço
energético de agroecossistemas. Agora será abordada a outra variável, que junto com a energia tem
importância primordial para a Termodinâmica.
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1.5-

Entropia termodinâmica, estatístico-informacional e ambiental-econômica

Desde quando foi criada por Clausius (1865) para representar a indisponibilidade energética,
ou a incapacacidade de eficiência de 100% nos processos de transformação energética, a entropia
foi fruto de muita discussão e múltiplas interpretações. Ao formular a segunda lei como “a entropia
do universo tende ao máximo” (Clausius 1965), ele considerou o universo um sistema isolado,
gerando confusão ainda maior por fazer muitos pensarem que se tratava de uma lei da evolução
cosmológica, como defendido por Lord Kelvin com a Hipótese da Morte Térmica. Na virada do
século XIX para o XX, Boltzmann expande a interpretação desta variável para a escala
microscópica a partir de uma abordagem estatística. Nos anos 50 e 60 do século XX muitos debates
foram travados acerca da natureza da entropia, sua relação com o tempo e interpretações
cosmológicas de sua implicação (e.g. vol. n.207, 1965; n.214, 1967; n.216, 1967; n.219, 1968
Revista Nature).
Em 1948, dando força ao debate científico, Shannon define uma entropia informacional
como medida da incerteza antes da chegada de uma mensagem em um canal e a quantidade de
informação após a chegada da mesma (Shannon & Weaver 1978). Essa entropia é em seguida
interpretada como mais ampla que a própria entropia termodinâmica e estatística (Ebeling 1992). A
Segunda Lei da Termodinâmica encontra nesse contexto um semelhante com o Princípio da
Máxima Entropia informacional (Jaynes 1957). Nessa interpretação, a maximização da entropia
informacional é adotada para se ter uma postura conservadora na tomada de decisões em situações
com ausência de informações, obtendo uma decisão sem viés (Ver capítulo 2).
Georgescu-Rogen (1971), com o livro “The entropy law and the economic process” lança
uma interpretação da entropia, a qual chamo de entropia ecológica-ambiental, que gera muito
debate e que acaba abalando as bases das Ciências Econômicas, antes dividida entre Marxistas e
Neo-clássicos. Seu questionamento sobre as bases físicas que viabilizam o processo econômico
acerta em cheio a crença dos neo-clássicos da natureza como cornucópia e na leitura marxista que
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as matérias primas da natureza vinham “de graça”. Inserindo conceitos termodinâmicos na
Economia ele é um dos criadores da Economia Ecológica e um pioneiro na discussão da
sustentabilidade. Com uma abordagem heterodoxa ele interpreta as matérias primas como fontes de
energia disponível (baixa entropia) e classifica os resíduos e rejeitos do processo industrial como de
alta entropia. Utilizando-se de conceitos da Biologia como metabolismo, anabolismo e simbiose
para definir a ciência como um organismo e os processos industriais como estruturas exosomáticas,
ou seja, continuidades dos nossos corpos (Georgescu-Rogen 1971; Liu et al. 2014).
Georgescu-Rogen pega parte de suas reflexões dos trabalhos de Ilya Prigogine, cujas
contribuições para a criação da Termodinâmica de Não Equilíbrio são fundamentais para trazer a
Física para a realidade em que vivemos. As premissas para formulação da segunda lei são: 1sistema isolado, 2- processos reversíveis ou pelo menos que, no final do processo, o sistema entre
em equilíbrio termodinâmico. Portanto, para compreender os fenômenos da natureza à luz da
Termodinâmica seria necessário um novo campo de estudo. Enquanto os físicos das escolas
tradicionais tratam de desconsiderar as interpretações e extrapolações da entropia sob argumento de
que não é possível calculá-la em sistemas de estado contínuo (ver glossário) (Landauer 1975),
Prigogine buscou resolver os questionamentos formulando a hipótese do equilíbrio local (Prigogine
& Kondepudi 1999 p.78). Seu esforço foi recompensado em 1977 com um Prêmio Nobel de
Química.
Com o conceito de estruturas dissipativas, Prigogine (1978) sintetiza como os seres vivos
conseguem resistir à Segunda Lei da Termodinâmica, resolvendo de forma satisfatória o Paradoxo
de Schrödinger (Schneider & Sagan 2005). Com a decomposição mostrada no glossário, Prigogine
divide a variação da entropia devida aos processos irreversíveis internos do sistema e a variação da
entropia decorrente dos fluxos com o meio externo. As estruturas dissipativas ajudam a
desmistificar a entropia negativa (seção 1.6) e rebater o niilismo inerente à Hipótese da Morte
Térmica (Ulanowicz 2009a). Está, então, provada como a ordem pode surgir da desordem.
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Mas a contribuição de Prigogine não para aí. Na condição de não-equilíbrio que vivemos,
não são mais leis deterministas que nos regem a nível físico, mas flutuações de probabilidade
(Prigogine 1996). Derrubando o determinismo e a idealização da reversibilidade, Prigogine (1978)
mostra que o mundo material possui uma historicidade inerente a si. Sua indexação da entropia ao
tempo consolida a materialidade do tempo, suas implicações epistemológicas são vastas (Prigogine
1982;Prigogine & Stengers 1991; Carvalho 2016). Essa entropia mais heterodoxa, possível de se
calcular distante do equilíbrio a partir de sua produção em função do tempo, é a tradição que mais
dialoga com a proposta da AS, como será abordado na seção 1.8.1.
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1.6-

As origens da “sintropia”
“Se sua teoria estiver contra a segunda lei da termodinâmica, não posso lhe
dar nenhuma esperança; não há nada para ela a não ser colapsar na mais
profunda humilhação.”
Arthur Eddington, The Nature of the physical world.

Desde a criação do termo entropia por Clausius (1865) de forma a parecer com a palavra
energia, visto a importância e interrelação entre as duas variáveis, muitas indagações foram feitas,
como a Hipótese da Morte Térmica em que Lord Kelvin prevê umfuturo enfadonho com toda a
energia livre dissipada em calor. Boltzmann é um dos primeiros a questionar o comportamento da
vida à luz da lei da entropia:
“The general struggle for existence of animate beings is therefore not a struggle for
raw materials —these, for organisms, are air, water and soil, all abundantly available—nor
for energy which exists in plenty in anybody in the form of heat (albeit unfortunately not
transformable), but a struggle for entropy, which becomes available through the transition
of energy from the hot sun to the cold earth” (Boltkmann 1886 apud Skene 2015)

Após Boltzmann e Maxwell que fizeram indagações sobre a inexorabilidade da segunda lei e
suas consequências para os sistemas vivos, outros pensadores como Georg Hirth (Entropie der
Keimsystems and erbliche Entlastung) e Felix Auerbach (Ektropismus und die physikalische
Theorie des Lebens) chegaram a propor um princípio que se opõe à entropia, chamada ektropia
(Georgescu-Roguen 1977, p.190) e Luigi Fantappiè, um matemático italiano propõe o termo
sintropia. Mas a criação de diferentes conceitos em oposição à entropia passaram despercebidos na
história da ciência até que o aparente confronto da vida diante da Segunda Lei da Termodinâmica
fosse abordado por ninguém menos que Schrödinger (1944, p.25):
“How does the living organism avoid decay? The obvious answer is: By eating,
drinking, breathing and (in the case of plants) assimilating. The technical term is
metabolism. The Greek word means change or exchange. Exchange of what? […] What
then is that precious something contained in our food which keeps us from death? That is
easily answered. Every process, event, happening –call it what you will; in a word,
everything that is going on in Nature means an increase of the entropy of the part of the
world where it is going on. Thus a living organism continually increases its entropy -or, as
you may say, produces positive entropy -and thus tends to approach the dangerous state of
maximum entropy, which is of death. It can only keep aloof from it, i.e. alive, by
continually drawing from its environment negative entropy -which is something very
positive as we shall immediately see. What an organism feeds upon is negative entropy. Or,
to put it less paradoxically, the essential thing in metabolism is that the organism succeeds
in freeing itself from all the entropy it cannot help producing while alive.”
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Posteriormente em nota Schrödinger (1944, p.26) explica:
“The remarks on negative entropy have met with doubt and Opposition from physicist
colleagues. Let me say first, that if I had been law catering for them alone I should have let
the discussion turn on free energy instead. It is the more familiar notion in this context. But
this highly technical term seemed linguistically too near to energy for making the average
reader alive to the contrast between the two things.”

Com esse trabalho, Schrödinger dá o pontapé a um dos maiores debates do século XX,
chamado por Schneider e Sagan (2005, p.15) do Paradoxo de Schrödinger: “Como os organismos
perpetuam e até aumentam sua organização em um universo governado pela segunda lei?”.
Praticamente todos os pensadores até o final da década de 1970 concordavam que “algo (como um
novo princípio) deveria ser adicionado às leis da física e química para que os fenômenos biológicos
fossem completamente compreendidos” (Heisenberg apud Georgescu-Roguen 1971, p.190).
Observa-se portanto que uma série de pensadores tentaram desenvolver essa complementação à
Segunda Lei. Ao mesmo tempo, alguns cientístas olhando para trás, avaliam que o debate entropianeguentropia gerou mais confusão do que bons frutos (Ulanowicz 2009a). Independente disso,
autores como Martyushev e Seleznev (2006) acreditam que a relação entropia-informação é uma
das pedras ângulares da ciência contemporânea. Para compreender os avanços neste caminho
entraremos no universo da informação.
1.6.1- O Demônio de Maxwell

Em 1872, após ter discutido um experimento mental com outros físicos, Maxwell publica
um livro tornando esse experimento público. Ele consiste em imaginar duas câmaras separadas por
uma parede com um pequeno feixe com porta controlada por um “ser finito” (posteriormente
intitulado demônio). Esse demônio permitiria a passagem apenas das moléculas mais lentas,
fazendo com que ao longo do tempo um reservatório ficasse mais frio e outro concentraria o calor,
contrariando o fluxo natural do calor do quente para o frio, violando, portanto, a lei da entropia. Por
um bom tempo esse experimento ficou sem resposta, até que Szilard (1929) o respondesse
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realizando um cálculo do mínimo trabalho necessário de

( , constante de Boltzmann) pelo

“ser inteligente” utilizando uma analogia com pistões.
Naquela época não se tinha uma base teórica quantitativa para o cálculo da informação. Isso
ocorreu com o célebre trabalho de Shannon (1948) e Shannon e Weaver (1978) em que eles
apresentam uma forma de calcular a incerteza de uma mensagem apenas com as probabilidades dos
símbolos utilizados na mensagem. Tribus e McIrvine (1971) dizem que quando Shannon criara essa
medida sua maior preocupação era qual nome dar. Foi quando Von Neuman lhe deu uma dica:
“You should call it entropy, for two reasons. In the first place your uncertainty
function has been used in statistical mechanics under that name, so it already has a name. In
the second place, and more important, no one knows what entropy really is, so in a debate
you will always have the advantage.” (Tribus & McIrvine 1971, p.180)

É evidente como o nascimento da teoria da informação está ligada desde o começo com o
desenvolvimento da termodinâmica. Foi Brillouin (1953) que conecta a teoria da informação com as
indagações de Schrödinger sobre a entropia negativa. O acréscimo de informação em um sistema
físico deve ser “pago” por um grande aumento da entropia dos arredores, postulando a igualdade:
informação = neguentropia. Este trabalho corrobora o resultado de Szilard (1929), mas a partir de
outra abordagem. Nela, o mínimo acréscimo de neguentropia necessário em uma observação binária
é de

(Brillouin 1953).
Jaynes (1957) afirma que o simples fato das equações da entropia de Boltzmann-Gibbs e da

entropia de Shannon serem iguais não significa que elas tenham relação. Porém, através de uma
interpretação “subjetivista” (ou bayesiana, para diferenciar da interpretação objetivista, também
conhecida como frequentista) da estatística ele entende que a maximização da entropia não está
mais necessariamente ligada à suas hipóteses físicas, mas pode ser interpretada como uma
inferência estatística. O que diferencia, portanto, a entropia termodinâmica da entropia
informacional é apenas a constante de Boltzmann que dá a unidade J/K (joules/kelvin) para a
entropia termodinâmica. Esse uso da maximização da entropia está sendo largamente utilizado na
Ecologia como algorítmo de modelagem de distribuição de espécies (ver Capítulo 2 para mais
detalhes).
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Até aqui podemos deixar o seguinte questionamento: A Agricultura Sintrópica propondo um
conjunto de técnicas que se oporiam à maximização da entropia (enquanto desordem) é muito
parecida com o experimento mental do Demônio de Maxwell, com a diferença que a “desordem”
seria a nível macroscópico e o “ser inteligente” seria o agricultor, conhecendo técnicas de manejo
que imitam a natureza e o sistema de duas câmaras seria o agroecossistema que estaria
progressivamente mais organizado. Será esse o caminho a se tomar?

1.6.2- Limitações da Teoria da Informação na organização biológica

O século XX foi marcado por um aumento de complexidade na compreensão da Física, visto
que os fenômenos não mais podiam ser explicados apenas em termos de energia-matéria, tempoespaço, mas deviam agora também compreender a informação. Apesar do avanço da formulação da
entropia informacional, a quantidade de informação medida por ela não engloba significado. A
quantidade de informação (e a incerteza) era medida apenas pela probabilidade de cada símbolo, ou
seja, pegando o alfabeto da língua portuguesa, com 26 letras, a chegada do símbolo “z” carrega
consigo mais informação do que o símbolo “a”, pois a letra “a” é mais frequente no português do
que a letra “z” (ver fórmula da entropia informacional em Glossário).
Portanto, a Teoria da Informação se limita a apenas um aspecto da comunicação, o
problema técnico, deixando de lado outros níveis que são, o problema de semântica e, o
problema de como o significado recebido pelo receptor altera o comportamento deste, também
chamado de problema de eficiência (Shannon &Weaver 1978). Estes níveis subsequentes, de
fundamental importância no aprendizado da prática agrícola, não são quantificáveis a ponto de se
dizer se a prática da AS é mais neguentrópica (no sentido de Brillouin 1953) do que outras formas
de agricultura.

53

O princípio neguentrópico da informação de Brillouin (1953) estabelece relação direta entre
informação e neguentropia, de forma que um organismo teria mais “informação ligada” a si, se
alimentando de maior entropia negativa, mas a aplicação deste princípio e da teoria da informação
para a Biologia parece ter encontrado suas limitações, como mostra Atlan (2006). Segundo ele, a
medida da complexidade dos organismos pela simples aplicação da quantidade de informação
(entropia informacional) compreendia apenas a complexidade ligada ao grande número de
componentes dispostos de uma certa forma no espaço.
A complexidade ligada à grande variedade de inter-relações entre os componentes era
deixada de lado. Um aprendizado útil de tudo isso pode ser sintetizado no conhecimento popular
“falar é mais fácil do que fazer”. Ele é demonstrado na conversão da entropia informacional para a
termodinâmica que é da ordem de

0

, ou seja, o gasto energético na transmissão de

informação é insignificantemente pequeno em comparação com os gastos ligados ao funcionamento
do sistema (gastos na transformação de energia para gerar trabalho, ou simplesmente
“metabolismo”) (Atlan 2006; Tribus & McIrvine 1971).
Ulanowicz (2002) compreende essas limitações apontadas por Atlan (2006) e a partir disso
divide duas linhas de aplicação da Teoria da Informação na Ecologia: a primeira, ligada à
quantificação da distribuição de estoques e organismos sob a perspectiva da Autoecologia13 e uma
segunda empregada na quantificação de padrões de interações em processos tróficos, na perspectiva
da Ecologia de Ecossistemas. A primeira foi mais utilizada por muito tempo e gerou ambiguidade e
desapontamento, fazendo alguns ecólogos desconfiarem das aplicações. Mas a segunda linha, ao
enfocar as relações no lugar dos elementos seria mais capaz de trazer frutos, cabendo a
interpretação da ecologia como o “estudo da comunicação de matéria, energia e informação ao
longo dos componentes do sistema” (Ulanowicz 2002, p.2).

13

Autoecologia é a escola clássica da ecologia como estudo das espécies em relação com fatores ambientais de forma
fragmentada, em contraposição à Sinecologia, com características mais sistêmicas.
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Na seção 1.8.2 voltarei à abordagem proposta por Ulanowicz com mais detalhes. Por
enquanto, focando nas limitações da Teoria da Informação, a Semiótica também traz contribuições
relevantes. Os problemas técnicos, de semântica e de eficiência citados acima são chamados
respectivamente de sintáticos, semânticos e pragmáticos na Semiótica, cujos aspectos qualitativos
das duas últimas poderiam ser tratadas apenas pela Semiótica. Ao utilizar o conceito de Ecologia
como comunicação, Ulanowicz abre espaço para avançarmos nas bases de uma práxis agrícola
enquanto diálogo com a natureza, como defende Peneireiro (comunicação pessoal 2018). As
implicações epistemológicas seriam tremendas!
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1.7-

Teorias evolutivas na Ecologia e na Física
“Todas as teorias evolutivas, seja na física,
biologia ou nos fenômenos social, são teorias de mudança”
(Levins & Lewontin 1985, p. 9)
Levins e Lewontin (1985) agregam três teorias fundamentais neste trabalho pela semelhança

de serem teorias “evolutivas”, ou teorias sobre a mudança. São elas, a Segunda Lei da
Termodinâmica, responsável inicialmente pela evolução do mundo inorgânico, a Teoria da
Evolução das Espécies e a Teoria de Sucessão Ecológica. As duas últimas tratam da dinâmica do
mundo orgânico, regido pelas restrições ambientais do ecossistema somado à capacidade de
adaptação, seleção e reprodução dos indivíduos que interagem entre si. Uma diferença primordial
entre a evolução das espécies e a sucessão ecológica está na escala de tempo. Enquanto esta se
observa ao passar de poucos anos, aquela se torna perceptível com o passar das gerações.
Apesar desta diferença temporal, ambos processos são contínuos. A evolução das espécies,
com a síntese moderna, uniu os estudos dos darwinistas com os dos mendelianos, gerando uma
coesão entre genótipo e fenótipo, ou seja, tanto a nível micro (genoma) quanto a nível macro
(expressão das características). Já a teoria da sucessão ecológica não é bem uma teoria única e
coesa, mas ainda uma série de escolas, a começar pelos trabalhos de Clements (1916), com uma
perspectiva da comunidade vegetal como um macro-organismo evoluindo para o estágio de climax,
e intensamente criticada por Gleason (1926) que desenvolve uma concepção individualista da
associação entre as plantas. Hoje em dia, as abordagens mais comuns costumam misturar elementos
de ambas (Connell & Slatyer 1977), mas a visão da comunidade como macro-organismo é
rechaçada pela maior parte da comunidade científica ecológica (McIntosh 1986; Weber et al. 1989).
Na sucessão ecológica, o ponto comum é que a ocorrência de um distúrbio, ao abrir um
espaço em uma comunidade vegetal, permite a ocupação de novas espécies, mas, após isso, pelo
menos três “mecanismos” são possíveis (Connel & Slatyer 1977). Até o final de 1970 dava-se muita
ênfase na competição como a força produtora da sucessão ecológica, mas hoje é evidente o papel
igualmente importante da facilitação. Os “mecanismos” sistematizados por Connell & Slatyer
56

(1977) variam entre divisões claras de estágios sucessionais (pioneiras, primárias, secundárias, etc.)
com a facilitação desempenhando papel crucial e aqueles que veem competição até mesmo entre as
espécies de diferentes funções ecológicas e estágios sucessionais.
A Teoria da Evolução das Espécies explica o aumento da frequência de características
vantajosas na população a partir da seleção natural. Mas esta não constitui “mecanismo” no sentido
clássico, que pode ser decomposto para ser explicado, pois as interações do todo é que explicam o
comportamento do todo (Millstein 2013). Este ponto é ainda polêmico, pois muitos autores (e.g.
Glennan 2009) consideram a seleção natural um “mecanismo” e a consideram “a nível de espécie”.
Observá-la dessa forma seria equivalente a pensar que o peneiramento da farinha seja um
“mecanismo” das partículas da farinha com os buracos da peneira, desconsiderando assim a
interação entre as partículas e a peneira como um todo (Millstein 2013). A população não é uma
classe, ela existe no tempo e no espaço e é capaz de transmitir uma marca por ter seus membros se
relacionando em grande intensidade. O nascimento ou a morte de um indivíduo influencia na
aptidão dos demais.
Durante muito tempo se pensou que a teoria da evolução tivesse uma direcionalidade, seja
rumo ao aumento de biodiversidade, complexidade, estabilidade ou até mesmo da “perfeição”
(Levins & Lewontin 1985). Mas hoje, boa parte dessas hipóteses foram deixadas de lado e trata-se a
teoria da evolução como adirecional, por depender de circunstâncias diversas e pressões seletivas
dos indivíduos e populações em interação no espaço geográfico.
A Sucessão Ecológica de uma floresta, menos desenvolvida enquanto teoria, é apresentada
por Odum (1969) (Figura 12). Com a chegada do climax, espera-se tanto a redução da produção
bruta, quanto da líquida, e com a chegada do climax, a biodiversidade também se estabiliza em um
valor menor que a da etapa anterior. A direção claramente observada está na maximização da
biomassa total e na tendência da relação P/B se aproximar de um.
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Figura 12 - Dinâmica energética da sucessão ecológica. B - Biomassa, Pg - Produção bruta, Pn - Produção líquida, R Respiração total da comunidade. (Baseado em Odum 1969).

Como a formulação da Teoria da Evolução surgiu contemporâneamente à Segunda Lei da
Termodinâmica, muitos pensadores relacionavam as duas e se questionavam se uma não contrariava
a outra. Hoje, compreende-se que isso não é verdade. Em sua forma clássica, a Lei da Entropia só se
aplica a sistemas isolados. Para sistemas abertos é necessário incorporar a existência de estruturas
dissipativas que são produtoras de novidades a partir de flutuações, mutação genética, sucesso
reprodutivo e hereditariedade de características. Em sistemas abertos com estruturas dissipativas, há
um processo de concentração/estoque de energia internamente. A integração entre a lei da entropia
clássica para compreender a evolução cosmológica sem sua carga ideológica da Hipótese da Morte
Térmica (Ulanowicz 2009a) e o estudo do comportamento das estruturas dissipativas permitem uma
sintonia maior entre Biologia e a Física.
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1.8-

Coerências entre a teoria da Agricultura Sintrópica e a literatura acadêmica
“Heráclito estava certo: nós não somos coisas, mas chamas”
Popper (1990, p.43)
O advento da Agricultura Sintrópica, ao ressaltar um debate da Física que se manteve em

âmbito acadêmico ao longo de todo o século XX, permite atualizar a forma como o ensino em
Ciências da Natureza é feito na educação formal brasileira, realçando o papel criativo da dissipação
energética e a relação dialética entropia-sintropia e entropia-exergia. Porém, algumas formulações
teóricas da Agricultura Sintrópica podem ser afinadas para que suas contribuições sejam maiores
que a já louvável promoção da agrofloresta sucessional.
Para tanto, a AS deve alcançar um grau de maturidade teórica capaz de propor hipóteses que
relacionem sua prática agroflorestal com as variáveis termodinâmicas que utiliza. A maturidade a
que me refiro significa utilizar a entropia para além de uma metáfora. O direcionamento defendido
no âmbito filosófico por Ernst (Götsch, comunicação verbal 2017) pode ser traduzido pelas
funções-objetivo (goal functions) estudadas nas engenharias, na área de Otimização. As funçõesobjetivo também são usadas na modelagem ecológica e elas servem para calibrar e simplificar
modelos (aumentar-lhes o fitness) ao introduzir princípios de otimização dos quais pode-se derivar
características integrais do ecossistema (Nielsen & Jorgensen 2013). A seguir, apresento as funçõesobjetivo que mais dialogam com as propostas teóricas da AS.

1.8.1- Princípio de Máxima Dissipação (MaxDiss) e Princípio de Máxima produção de
Entropia (MEP)

Apesar de terem sido desenvolvidos de forma separada, esses dois princípios são
complementares (Fath et al. 2001; Yen et al. 2014). Schneider e Kay (1994) propõem o MaxDiss
com base em medidas de temperatura emitida por ecossistemas terrestres. Eles observam que
ecossistemas pouco desenvolvidos degradam a energia solar que chega no ambiente de forma
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menos eficiente do que ecossistemas maduros. Ao ressaltarem que a entropia não é bem definida em
situações de não-equilíbrio termodinâmico, eles utilizam uma derivação da segunda lei cujo
enunciado é:
“O princípio termodinâmico que rege o comportamento dos sistemas é que, à
medida que são afastados do equilíbrio, utilizarão todas as vias disponíveis para combater os
gradientes aplicados. À medida que os gradientes aplicados aumentam, também aumenta a
capacidade do sistema de se opor a um novo movimento do equilíbrio.” (Schneider & Kay
1994, p.630)

Quando se vê a Teoria da Evolução à luz deste princípio chega-se a descrição de que os
sistemas biológicos se desenvolvem e evoluem de forma a aumentar sua taxa de degradação
energética, ou a taxa de utilização da exergia contida na energia (Schneider & Kay 1994). Portanto,
o crescimento biológico, o desenvolvimento dos ecossistemas e a evolução estão sempre buscando
novos caminhos de dissipação (Schneider & Kay 1994). Tomando os ecossistemas como
“degradadores de energia”, a energia degradada (diminuição de exergia) através de um ecossistema
(

é função da diferença da energia solar líquida de entrada (

longas

e a saída líquida de ondas

. A partir deste balanço de entrada e saída (equação 7) espera que ecossistemas mais

maduros re-erradiem sua energia a um nível menor de exergia, ou seja, em energia mais degradada
na forma de ondas infra-vermelhas (Schneider & Sagan 2005).
(7)
(8)
(9)
: energia solar líquida de entrada;
: saída líquida de onda;
: radiação líquida transformada
em processo não-radiativo na
superfície;
: fluxo de calor sensível;
: fluxo de calor latente;

: fluxo energético no solo;
Razão de radiação líquida de
entrada degradada em processo
não-radiativo;
: temperatura superficial;
: constante de Stefan-Boltzman.
: emissividade;
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A razão

é uma medida da efetividade da segunda lei da termodinâmica nos ecossistemas

(Schneider & Kay 1994). Uma pedreira degrada 62% da radiação líquida de entrada enquanto uma
floresta de coníferas de 400 anos degrada 90% (Luval & Holbo 1989 apud Schneider & Sagan
2005). Esse fato ressalta uma compreensão da relação entre os gradientes energéticos como forças
produtoras e destruidoras dos fenômenos, através dos fluxos. Este pensamento é cristalizado na
máxima “nature abhors a gradient” (Schneider & Sagan 2005) que na minha livre interpretação e
tradução diz que a natureza abomina, mas necessita dos gradientes. A intrínseca relação fontesumidouro.
Já o princípio de máxima produção de entropia (MEP) persiste em definir o comportamento
da entropia distante do equilíbrio, a partir da produção de entropia (σ) e do balanço de entropia
(

⁄

em sistemas abertos, sendo

função do tempo e

⁄

a mudança de entropia do sistema em

a troca líquida de entropia. Sistemas em estado contínuo (

portanto, têm a produção de entropia igual à exportação líquida de entropia (

̅̅̅̅̅̅̅̅
⁄

0

).

O MEP estabelece portanto, que “sistemas [distantes do equilíbrio] são direcionados para
estados contínuos os quais produzem entropia na máxima taxa possível dadas as restrições”
(Kleidon 2009, p. 653). O modelo conceitual apresentado a seguir (retirado de Kleidon 2009;
Kleidon et al. 2010) exemplifica, apenas com fluxos de calor, o comportamento de um sistema
distante do equilíbrio em estado contínuo (
fluxo entre as “caixas” a e b,

e

).

é o fluxo de entrada,

a respectiva temperatura das caixas (sendo

),

o
e

os fluxos de saída linearmente dependentes da temperatura (Figura 13).
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Figura 13 – Modelo conceitual simplificado da dinâmica em estado contínuo de sistema composto por duas caixas (a e
b). Gráficos demonstrando comportamento das temperaturas (
e ), fluxo entre caixas (
), produção de entropia
da caixa a (
e produção de entropia do sistema (
), fluxo líquido de entropia (
) e entropia do sistema ( ).
(Retirado de Kleidon 2009).

No segundo gráfico da figura 13 é visível que em valores de condutividade médios, a
produção de entropia (

é máxima e a entropia do sistema (S) é mínima. O modelo acima

apresentado (Figura 13), por mais simplificado que seja, demonstra uma tendência de
comportamento de variáveis termodinâmicas que podem ser extrapoladas para o sistema terrestre
(Kleidon 2009), e que, como uma continuidade da decomposição da entropia (Prigogine 1978), são
de fundamental importância na compreensão da proposta da Agricultura Sintrópica. O
comportamento do Planeta Terra como uma estrutura dissipativa exportando entropia produzida
para fora de seu sistema, mantendo a entropia interna no menor nível possível é um dos traços mais
primordiais de entificação (Ulanowicz 1997). Caminhando na perspectiva da hipótese de gaia e
ressaltando a importância da biosfera nas relações de retroalimentação negativa e homeostase
terrestre, Kleidon (2009) demonstra os seguintes casos de trade-off (efeitos contrastantes) (Figura
14).

Figura 14 - Trade-offs na produção de entropia na interface gelo polar e oceanos (à esquerda) e interface solo
descoberto e cobertura florestal (à direita). (Retirado de Kleidon 2009).
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A redução da reflexão da cobertura de gelo polar aumenta a evaporação da água, causando o
aumento da quantidade de nuvens e consequentemente, o aumento da reflexão das nuvens tropicais
(Figura 14a). De forma semelhante, o aumento de cobertura florestal reduz a reflexão solar, mas ao
mesmo tempo, a formação de nuvens por evapotranspiração volta a aumentar o albedo (Figura 14b)
(Kleidon 2009). Em outras palavras, na auto-regulação ecossistêmica, o MEP se apresentaria como
um princípio que descreve de forma ótima o comportamento do sistema. A seguir, mostrarei uma
outra abordagem de função-objetivo que, diferente da abordagem em termos de energia e entropia,
constrói uma abordagem em termos informacionais.

1.8.2- Princípio de Máxima Ascendência

Antes de entrar propriamente no Princípio de Máxima Ascendência, ressalto um aspecto
interessante da teoria do movimento de Victor Schauberger na qual Ernst se baseia, que é sua
característica circular. A nível micro, Eigen e Schuster (1977) mostram a emergência de hiperciclos
em reações fundamentais que ocorrem em cadeia e o ciclo como um todo age como catalisador para
o processo. Na figura 15a temos a fusão nuclear do hidrogênio em hélio no Sol e na figura 15b, o
ciclo do ácido cítrico, também conhecido como Ciclo de Krebs, que ocorre no metabolismo dos
seres vivos com a oxidação da glicose para gerar energia, como exemplos de hiperciclos.
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Figura 15 - hiperciclos da a) fusão do hidrogênio no Sol b) ciclo do ácido cítrico, fundamental no metabolismo dos seres vivos
(Retirado de Eigen & Schuster 1977).

Na ecologia, a estrutura circular aparece para descrever processos conectados, mas
aparentemente contraditórios (Jørgensen et al. 2000, p.271):
“Os organismos constituídos funcionam em ambas as direções hierárquicas,
derrubando gradientes para construir sempre gradientes mais íngremes como ecossistemas,
por um lado, e desconstruindo e reconstruindo cada vez mais elementos bioquímicos,
células e tipos de células, por outro. Esta é a "radiação adaptativa"[tradução literal]
avançando em duas direções, ambas neguentrópicas: (1) uma espiral centrífuga ou processo
de recursividade da análise interna (quebra celular e bioquímica) à síntese externa
(construção de ecossistema) e (2) uma espiral centrípeta ou recursividade da análise externa
(destruição do gradiente ambiental) à síntese interna (acumulação celular e bioquímica). O
organismo torna-se assim um sistema auto-mantido, auto-sustentável, reciprocamente
autocatalítico e autodegradador a níveis medianos dentro dos ecossistemas.”

O que interpreto deste trecho é que uma forma dialética de análise-síntese inerente à vida e
ao ecossistema se dá de maneira intrincada, com um movimento divergente, dissipador, de
metabolismo interno para construção do ecossistema em conjunção com um movimento
convergente de destruição de gradientes ambientais para possibilitar o anabolismo.
Ulanowicz (2004) investiga a ação de algumas formas de retroalimentação (feedback)
positiva responsáveis pela ordem percebida nos organismos vivos. A autocatálise, que também é
observável a nível macro, é uma relação ecológica comum e uma forma particular de
retroalimentação positiva chamada também de mutualismo. Essa relação é apresentada de forma
genérica na figura 16, em que o processo A favorece (ou acelera) o processo B que por sua vez
favorece o processo C, que favorece o primeiro.
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Figura 16 - Esquema hipotético do ciclo autocatalítico de três componentes. (Retirado de Ulanowicz 2004).

A montagem autocatalítica se comporta de forma a acumular crescentes quantidades de exergia e
matéria, ou seja, aumentando sua emergia (Ulanowicz 2009b). O efeito emergente resultante é chamado
centripetalidade, que não mais está sob influência passiva do ambiente, mas que cria um domínio de
influência e comportamento criativo (Ulanowicz 1997). Segundo Ulanowicz (2009b, p.1888):
“A centripetalidade é uma característica extremamente importante da vida que
escapa à descrição por modelos mecânicos, toscos [encumbered] como são por sua
incapacidade de mudar os mecanismos de componentes em um caminho suficientemente
geral.”

Figura 17 – Ulanowicz 2009b

Por fim, ele completa com uma opinião muito semelhante à de Ernst Götsch:
“Enquanto o darwinismo ortodoxo coloca a competição no centro da evolução,
torna-se evidente que a competição, pelo contrário, é efetivamente subsidiária da
centrípetalidade (que, como se mostra, repousa sobre a reciprocidade). A competição em
qualquer escala simplesmente não poderia existir se não fosse beneficência mútua em
algum nível mais baixo.” (Ulanowicz 2009b, p.1888)
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Para exemplificar, o esquema da figura em caso de competição do organismo B com o D,
caso D seja mais sensível a A ou um melhor catalisador de C a dinâmica resultante da
centripetalidade favorecerá D sobre B (figura 18). (Ulanowicz 2009b)

Figura 18 - Substituição de componentes em cíclo autocatalítico para exemplificar como a dinâmica autocatalítica
engendra a competição. Em (b), o elemento D, sendo mais sensível a A ou um melhor catalisador de C, irá
ocasionalmente substituir B, resultando em uma montagem mais eficiente. (Retirado de Ulanowicz 2009b).

O comportamento criativo da centripetalidade é a dica mais primitiva da entificação, da
diferenciação do “eu”, e a direção da assimetria da autocatálise sugere o pensamento do telos, da
causa final (Ulanowicz 1997). A visão fenomenológica de Ulanowicz possui semelhanças à de
Götsch que não param por aqui. Atribuindo o devido papel do crescimento e da centripetalidade em
aprimorar a atividade geral das redes ecológicas e da competição e seleção em servirem como
“podadores” de compartimentos e ligações menos eficientes, Ulanowicz (2003, p.524) estabelece o
princípio que “na ausência de maiores perturbações, os ecossistemas exibem uma propensão de
aumentar em ascendência”.
A Ascendência (A) é uma medida derivada da rede de interações tróficas medida pelo
produto do fluxo total do sistema (Total System Throughput, T) pela informação mútua média
(Average Mutual Information, AMI). O “T” é o nível de atividade do sistema como um todo e é
medido pela somatória de todos os fluxos do sistema (Equação 10). Pegando a definição de Tribus
& McIrvine (1971) de informação como qualquer coisa que cause mudança na atribuição de
probabilidades, a AMI mede a quantidade média de restrições exercida sobre uma quantidade
arbitrária de circulação de um componente a outro (Ulanowicz 1997). Este contabiliza a
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organização em rede e aquele, o tamanho do sistema. A Ascendência (A) decorre, portanto, do
seguinte procedimento Ulanowicz 2009b):
Como

é o fluxo de um compartimento i para o j,
(10)

∑

Portanto, a probabilidade conjunta de um quantum de meio ser restrito a sair de i e entrar em
jé

⁄ (11) e ∑

similar, ∑

⁄ (12) é a probabilidade não restrita que uma quantidade saia de i. De forma

⁄ (13) é a probabilidade não restrita que uma quantidade entre em j. Por fim, a

probabilidade conjunta de que uma quantidade faça seu caminho por pura chance (sem restrições)
de i para j é o produto das duas últimas probabilidades,
∑

∑

(14)

A partir da entropia de Boltzmann obtêm-se a raridade de um evento. Portanto, subtraindose a raridade do fluxo

da raridade do fluxo sem restrições da seguinte forma,

(

∑

∑

)

(

⁄ )

(15)

obtêm-se a medida das restrições ocultas que canalizam o fluxo de i para j:

(
∑

∑

)

(16)

Com isso, para estimar a média das restrições exercidas sobre um sistema como um todo,
pondera-se a propensão individual (16) pela probabilidade conjunta do fluxo restrito de i para j (11)
e soma-se todas as combinações de i e j. Como resultado, temos a AMI:

∑

(17)
∑

∑
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Na fórmula da AMI, a constante de Boltzmann pode ser corrigida fazendo-a representar o
nível de atividade do sistema

, obtendo a Ascendência (A) (Ulanowicz 2004):

∑

(18)
∑

∑

Ao mesmo tempo que se pode medir com a ascendência quão eficiente e coerentemente um
sistema pode processar o ambiente (matéria, energia, informação), é possível calcular seu oposto
complementar, a sobrecarga do sistema (system overhead,

∑

As aplicações dos índices ( e

):
(19)

∑

∑

) e do Princípio de Máxima Ascendência são vastos, como

para medir o status de um ecossistema após um distúrbio, sua integridade e saúde (Ulanowicz
1997). Tendo como parte principal da Ascendência a Informação Mútua Média (AMI), o Princípio
de Máxima Ascendência trata portanto da maximização do que é chamado de capacidade do canal
na Teoria da Informação, multiplicado pela ordem de grandeza do sistema (T). Ulanowicz propõem
uma ótima solução para o problema técnico (ou sintático) de como evoluem redes ecológicas.
Como visto, o uso de funções-objetivo podem ser de grande utilidade para embasar
teoricamente a AS e ao final deste trabalho deixarei uma hipótese falseável sobre a validade da
proposta da Agricultura Sintrópica.
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1.9-

Coerências entre o prática da Agrofloresta Sucessional e a literatura acadêmica
“Uma análise termodinâmica novamente deixa claro
que o tamanho desejável da população é aquele
que pode ser alimentado apenas pela agricultura orgânica.”
(Georgescu-roegen 1977, p.270)

Enquanto os centros de pesquisa em agronomia focam prioritariamente no aumento de
produtividade dos agroecossistemas, os centros de pesquisa em ecologia enfocam a conservação da
biodiversidade principalmente nas unidades de conservação. As pesquisas em agroecologia
possuem uma grande pluralidade de enfoques, seja no sujeito, na territorialidade, na variedade de
produção ou na organização produtiva, mas o enfoque estritamente teórico-ecológico ainda não é
muito forte. Aliar a ideia de balanço energia-matéria das unidades agrícolas à conservação da
biodiversidade e buscar um ótimo que não dicotomize conservação da biodiversidade e unidade
produtiva é uma tendência global e uma proposta da Agricultura Sintrópica, através do manejo em
agrofloresta sucessional.
A agrofloresta sucessional se diferencia dos sistemas agroflorestais convencionais por fazer
um planejamento e manejo dinâmicos, e não um simples consórcio de espécies agrícolas e arbóreas.
Sua dinâmica tenta imitar a sucessão ecológica, reduzindo naturalmente plantas adventícias não
desejadas e reduzindo o trabalho de manejo com o passar do tempo (Hart 1980).
Em termos de ecologia de comunidades ressaltamos a proximidade entre a abordagem da
diversidade funcional e a agrofloresta sucessional. O planejamento do agroecossistema é feito
buscando a otimização da diversidade funcional e uma maior sobreposição de nicho, considerando
os trade-offs (Broennimann et al. 2012). Esse procedimento é feito de acordo com a prática do
agrofloresteiro em saber quais plantas se dão bem quando próximas, por cumprirem funções,
estágios sucessionais e ocuparem estratos de dossel e raiz diversos. Imitar a dinâmica da sucessão
ecológica e a dinâmica de clareiras com a poda seletiva acelera e otimiza a produtividade primária
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(Steenbock & Vezzani 2013), e a utilização de espécies de interesse agronômico aumenta a
viabilidade econômica do agroecossistema.
Em SAFs da Associação dos Agricultores Agroflorestais de Barra do Turvo e Adrianópolis
– Cooperafloresta, foram identificadas um total de 194 espécies de arbustos e árvores de 59 famílias
diferentes, ou uma média de 49 espécies arbustivas e arbóreas por hectare com densidade média de
6400 plantas/ha (Steenbock et al., 2013a). Em comparação com levantamentos de áreas de florestas
secundárias nativas do mesmo bioma, encontrou-se de 80 a 200 espécies e densidades variando de
1000 a 3000 plantas/ha (Steenbook & Vezzani 2013).
Ao otimizar os processos sinérgicos com adensamento e estratificação, garante-se maiores
taxas de fotossíntese, e portanto de sequestro de carbono na forma de biomassa. Para garantir que o
carbono sequestrado seja complexado no solo em substâncias húmicas, as podas devem ser
picotadas e dispostas em contato com o solo (Steenbook & Vezzani 2013). SAFs conduzidos sob
esses princípios pela Cooperafloresta, fixam em média, 6,6 ton.C.ha-1.ano-1 (Steenbock et al.
2013b). Como o aumento da fração orgânica nos solos tropicais é um dos fatores mais primordiais
para a produtividade dos solos (Primavesi 1984), o caminho da sucessão ecológica segue o mesmo
sentido da melhoria do solo, tornando solos degradados em solos produtivos em pouco tempo
(Götsch 2012).
No ponto de vista de Ernst, em se tratando dos biomas brasileiros, ele defende que todos os
biomas brasileiros em situação de pouca degradação, têm seus estágios de floresta, até mesmo a
caatinga e o cerrado. Em seu curso SF1 uma maior atenção foi dada ao cerrado para exemplificar
que se hoje temos desde campo limpo até cerradão é devido à alteração antrópica que intensificou a
quantidade de queimadas na região. Este ponto de vista está em concordância com a teoria dos
Estados Alternativos (Dantas 2016), que explica a dinâmica de mosaicos em biomas brasileiros e as
influências antrópicas e das queimadas nesta dinâmica. Com essa abordagem, Ernst chega a afirmar
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que não deveríamos chamar o cerrado de savana, pois o cerrado não tem animais de savana (Gotsch,
comunicação verbal 2017).
Tratando na escala de paisagem, um sistema agroflorestal age como corredor ecológico ou
como matriz de alta permeabilidade, principalmente no contexto rural brasileiro da presença
extensiva de monoculturas. No caso de fragmentos florestais a agrofloresta sucessional tem
capacidade de minimizar o efeito de borda (Steenbok & Vezzani 2013) e recuperar áreas de
preservação permanente quando realizadas com espécies nativas e apropriadas para essas condições
(Miccolis et al. 2016).
Hoje já existem evidências da importância dos fragmentos florestais para garantir uma boa
produtividade na medida que eles servem de habitat para polinizadores (De Marco Jr & Coelho,
2004) e parasitóides. Uma agricultura de alta produção, com alta biodiversidade recuperando áreas
degradadas e fazendo rebrotar nascentes, sem entrada de fertilizantes químicos, agrotóxicos e pouca
dependência de combustíveis fósseis parece uma panacéia impossível. No entanto, isso já é uma
realidade para agricultores em vários cantos do Brasil (Steenbock & Vezzani 2013; Miccolis et al.
2016; Neto et al. 2016).
Para Ernst o conceito de “praga” é uma posição maniqueista que não se sustenta (Götsch,
comunicação verbal 2017). Bactérias, fungos e formigas cortadeiras por exemplo, fazem parte do
“departamento de otimização dos processos de vida” e “ervas daninhas” surgem para ocupar um
nicho que não está sendo utilizado na sua plantação. Essas releituras da dinâmica dos
agroecossistemas encontram embasamento na teoria da trofobiose (Chaboussou 2006). A nível de
ecologia de ecossistemas, a Agrofloresta Sucessional se propõem a realizar diversos serviços
ecossistêmicos, como conservação dos solos, captura de carbono e aumento da incidência de chuvas
(Götsch 1995).
Em comparação com a produção científica agronômica, a Agrofloresta Sucessional desafia
em parte o paradigma da savanização dos agroecossistemas para otimização da produção,
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principalmente de grãos e cereais em monocultura. Esse modelo de agricultura industrial só se
sustenta produtivamente com a grande utilização de fertilizantes químicos, agrotóxicos,
“melhoramento” genético e disponibilidade de grandes porções de terras com relevo regular (ver
Capítulo 3) e sua prática é considerada por agroecólogos como “mineração do solo” (Primavesi
1984).
Ao contrário de minerar o solo, expoliando todos seus nutrientes fundamentais à vida,
produzir a própria serrapilheira e o próprio composto orgânico é a lógica da floresta. Na AS o
agroecossistema é constantemente retroalimentado de matéria orgânica, evitando erosão,
compactação e ressecamento e perda de fertilidade. Além dos benefícios ao solo, a poda, quando
bem feita (com equipamentos afiados e feita da forma e na época certa) potencializa a produção de
giberelina nas plantas. Essa é uma diferença essencial entre a agricultura de insumos e a de
processos (Götsch 1995).
A Agricultura Sintrópica (que inclui a Agrofloresta Sucessional) somada a um arcabouço
metodológico da Agroecologia seria portanto parte do esforço de escrever uma enciclopédia da
relação ser humano/natureza a partir de milhares de anos de experiências de agricultores que
observaram agroecossistemas, diagnosticaram-no e agiram intencionalmente crendo que
melhorariam algum parâmetro. Em seguida, o agroecossistema respondeu à intervenção. Como
qualquer diálogo, necessita-se compreender a linguagem, ler os sígnos, e apartir deles, de forma
recursiva, ajustar a prática.
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1.10- Proposta de Síntese
“A Teoria da Evolução liga organismos no tempo.
A Ecologia liga organismos no espaço. A Química liga eles na
estrutura, a Termodinâmica de Não Equilíbrio os liga em processo.”
(Schneider & Sagan 2005, p.303)

A Agroecologia é definida pela Associação Brasileira de Agroecologia (ABA) como
“ciência, movimento político e prática social, portadora de um enfoque científico, teórico, prático e
metodológico que articula diferentes áreas do conhecimento de forma transdisciplinar e sistêmica,
orientada a desenvolver sistemas agroalimentares sustentáveis em todas as suas dimensões”
(Estatuto ABA, art.2º, §1º). Embora os criadores da Agricultura Sintrópica (AS) vejam uma
necessidade de se diferenciar da Agroecologia, acredito que a inclusão daquela no bojo desta tende
a dar mais frutos. Por isso de estudar as bases teóricas da AS à luz da literatura científica de forma
interdisciplinar.
Reuni em torno de quatro pontos-síntese as contribuições deste trabalho para a consolidação
teórica da Agricultura Sintrópica:
1- Da delimitação de sistemas: O atomismo/reducionismo impregnado nas ciências, em
detrimento das abordagens de entendimento do sistema como um todo, apesar dos seus frutos, traz
graves distorções de percepção com consequências para a manutenção do ser humano no planeta.
Por outro lado, ter os ecossistemas e o Planeta Terra como um macro-organismo é um equívoco,
assim como o é a analogia da máquina para a natureza. Essas analogias podem ser empregadas
como metáforas, tendo consciência de seus potenciais e limitações, mas não deveriam servir como
representação fiel da realidade. Uma inversão interessante seria pensar os organismos enquanto
ecossistemas (Weber et al 1989). Como modelo físico para uso nas Ciências da Natureza, reforço o
uso das estruturas dissipativas (Prigogine 1978) (Quadro 3). Essa ótica sobre os sistemas contribuirá
para reparar os danos da diferenciação meio-ambiente/seres vivos (Lewotin 1996).
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Quadro 3 – Exercício de organização de alguns sistemas a partir do conceito de estruturas dissipativas

2- Dos conceitos: A Física no Ocidente, tendo sua base em deduções matemáticas, costuma
não dar muita atenção para os conceitos de suas variáveis no contexto da natureza. Para a superação
da barreira entre Física e Biologia, algo que reside no campo dos pressupostos metafísicos dessas
teorias do conhecimento me parece que precisa ser adequado (Ulanowicz 1999; 2015). Neste
trabalho tentei desenvolver uma lógica dialética ao abordar essas teorias, transferindo assim minha
atenção dos elementos para as relações. Era de se esperar que o materialismo científico imaginasse
os conceitos como categorias fixas, ou como números discretos, mas tendo a energia como uma
medida do movimento da matéria (Guerasimov et al. 1980) e a informação como algo que cause
mudança na atribuição de probabilidades (Tribus & McIrvine 1971), o pressuposto de que tudo flui
é muito mais essencial do que o da não-contradição. A Teoria da Hierarquia Energética do universo
(Brown et al. 2004) (Quadro 4), assim como as derivações da energia (exergia e emergia), a
entropia enquanto preço da estrutura (Prigogine 1978), seta do tempo (Prigogine 1996), índice de
degradação (Schneider & Kay 1994; Kleidon 2009), grau de incerteza (Shannon 1948) até
dispensariam um novo conceito, como a sintropia. Mas, caso queira-se desenvolver esse conceito,
com novos sentidos, minha proposta é que ela ande sempre com o da estrutura dissipativa (Figura
19).
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Quadro 4 - Interpretação fenomenológica da Hierarquia Energética (Brown et al. 2004), que representa uma visão
limitada, mas ainda sim mais completa que a da Física Clássica.

Manifestação Qualidade da energia “Aonde está” (micro)?
“Aonde está” (macro)?
Fenômeno
Luz
Eletromagnética
Fotons
Estrelas
Alimento
Bioquímica
Ligações moleculares
Matéria
Movimento
Cinética
Velocidade
Trabalho
Altura
Potencial
Gradiente gravitacional
Calor
Cinética dos átomos
Microespaços
Onipresente (-vácuo absoluto)

Figura 19 - aspectos concomitantes a) estrutura dissipativa (Prigogine 1978) e b) interpretação da sintropia de Ernst
Götsch pelo autor deste trabalho.

3- Agricultura do Século XXI: A prática agrícola atual urge por conhecimentos ecológicos.
Reconhecer a função desempenhada pelas espécies e seu papel na sucessão ecológica, evitar nicho
vago, pelo contrário, sobrepô-lo o máximo possível e compreender a função do ser humano como
catalisador e dinamizador de processos. Temos que aprender com a dinâmica das florestas nativas
de cada bioma, para poder imitá-la e otimizá-la, antes que fique muito difícil presenciar uma em
bom estado. A enciclopédia da natureza está aí a nosso alcance, precisamos aprender a lê-la. A
variável mais importante para a Agricultura Sintrópica é a transformação de energia luminosa em
bioquímica, usando estruturas que permitam sinergias para depender de mínima entrada de insumos
e garantir um balanço energético alto e um sistema de abundância. Quando uma pessoa da cidade
olha uma floresta ela não diferencia muita coisa, pra ela é tudo mato. Um fazendeiro praticante da
agricultura industrial talvez saiba diferenciar as árvores com boas madeiras, mas pra ele continua
sendo mato. O Agricultor do século XXI deve tentar entender ao máximo os processos que essa
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floresta passa, seus estratos, sua dinâmica, suas funções e restrições para agir otimizando. Por isso,
precisamos construir um conhecimento intercultural, transdisciplinar e conectado com a prática.
4- Direcionalidade: Ao final deste trabalho observo que a busca por direcionalidade nos
processos naturais é uma hipótese mais convidativa do que a hipótese de que certo processo é
adirecional. Apesar disso, a Biologia acumula casos que fracassaram em demonstrar direcionalidade
(Levins & Lewontin 1985). Mas quando se trata da Física aplicada à Biologia, a direcionalidade
ainda se apresenta como uma hipótese frutífera, como foi demonstrado na apresentação das
funções-objetivo na Ecologia de Ecossistemas (Seção 1.8). Por isso, partindo da intervenção
humana através da implantação e manejo de uma agrofloresta sucessional, lanço a seguinte
hipótese:
“A Agrofloresta Sucessional tem capacidade de aumentar a ascendência de agroecossistemas
degradados a uma taxa maior que qualquer outra intervenção de recuperação.”

Figura 20 - Esquema tridimensional da mudança de estados (
equação (18). (Do autor 2018)

determinados pela Ascendência (

),
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A figura 20 acima representa o desenvolvimento e crescimento do escossistema. A medida
que determinado ecossistema se desenvolve, com redes mais resilientes, fluxos mais intensos e que
seus elementos acumulam mais biomassa, resultando no aumento da massa total, o estado desse
sistema vai mudando, de forma contínua, do estado

, tendendo ao estado

. A hipótese lançada

é que o manejo da Agricultura Sucessional ascenderia de forma mais rápida que reflorestamento
convencional, cercamento para sucessão natural, dentre outros. Para testá-la, seria necessário
quantificar fluxos de sequestro de carbono, intensidade de interações tróficas, ganho de fertilidade,
intensificação do ciclo hidrológico, etc.
Apesar da complexidade metodológica, essa medida de vigor e organização do sistema
como um todo é o que me aparenta mais coerente com a proposta de que “uma intervenção é
sustentável se o balanço de energia complexificada e de vida é positivo, tanto no subsistema em que
essa intervenção foi realizada quanto no sistema inteiro (...)” (Götsch 1995). Concluo com um
trecho escrito por aprendizes de Ernst que praticam a Agricultura Sintrópica há um bom tempo:
“[...] podemos descrever a sucessão como um caminho em espiral que passa várias
vezes pelos mesmos lugares, porém em diferentes níveis de fertilidade. Quando o ser
humano se comporta como parte da natureza a direção é para cima. Porém, quando cede às
forças que propagam a ilusão de que o mundo deve ser regido pela competição e não pela
cooperação amorosa, destrói-se a matéria orgânica e a estrutura florestal. Assim, o caminho
anda para baixo, ou ocorre uma queda brusca. Nestes casos, infelizmente os mais comuns
na atualidade, a caminhada da sucessão pode ter que recomeçar vários degraus abaixo.”
(Neto et al., p.6)
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ANEXO – DEMONSTRAÇÃO DO HOLISMO COM TEORIA DE CONJUNTOS
(Retirado de Li 2000)
Considerando: S-sistema A-elementos B-relações
e

sistema total que inclui subsistemas

Sendo:
, representa o número total de potenciais interrelações entre elementos (quando tudo
está ligado a tudo),
, as relações do sistema como um todo que realmente existem,
, a relação entre os subsistemas deve ser parte de todas as possíveis relações de

,

, o sistema total é a união da soma dos subsistemas,
, que é a soma das partes se não houver interações entre os subsistemas.
Portanto:

Podemos ver que o “a mais” (
subsistemas

e

, que são

e

emerge da união das interrelações entre os
.
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CAPÍTULO 2 - ARE WE COMPLICATING THE COMPLEX? AN OVERVIEW OF
ECOLOGICAL USE OF ENTROPY CONCEPTS AND METHODS

2.1- INTRODUCTION
The second half of XIX’s century shook the structures of science. First edition of “On the
Origin of Species” (Darwin 1859), Clausius papers (1865) and Boltzmann’s (1886) 2nd law of
thermodynamics gave a lot to think and discuss in the scientific community. After more than a
century and a half, these theories continue to serve as paradigms in the fields of Biology (Ecology)
and Physics (Thermodynamics), respectively. Prigogine and Stengers (1991) has pointed that
Boltzmann did with the molecular world what Darwin did with the biological world. Elkana (1974)
highlights that the Darwinian notion of evolution was explicitly used in defense of Boltzmann’s
mechanistic model against the energeticists. Despite this remarkable influence of Biology on
Physics, the opposite is more common. An example of physicists contribution to biology is the book
“What is Life?” made from a lecture gave by Schrödinger (1944) at the Dublin’s Trinity College.
On the basis of physics, he stressed life from a materialistic perspective, highlighting two main
characteristics of life process as: “order from order” and “order from disorder”. The first concerns
to the after developed field of molecular biology, mainly with the discovery of DNA, and the
second to the thermodynamics of biology “that has yet to prove its mettle” (Schneider & Sagan
2005, p.7-8). Zooming in one important Biology branch, one of Ecology’s first tradition was “the
balance of nature” (Egerton 1973), which is dealt in thermodynamics systems as balance of mass
and energy. Physicist chemist Alfred Lotka’s contribution to Ecology, were tremendous, inserting
differential equations, mathematical models and either attempting the unification of evolution by
natural selection and the laws of thermodynamics (Lotka 1922). He concluded that “evolution
proceeds in such direction as to make total energy flux through the system a maximum compatible
with the constraints” (Lotka 1922, p.149). As Modern Physics, Ecology gave a quantum jump when
started to use statistical methods to propose hypothesis and consolidate theories, but an unifying
theory is still being searched (McIntosh 1986, p.247; Hubbell 2006; Brown et al. 2004).
85

Ecology is clearly not a homogeneous field. Different principles, backgrounds,
methodological approaches coexist under this broad name. Nevertheless, it is clear a strong effect of
an “Evolutionary ecology” approach that extends from population dynamics, population genetics to
community patterns and biogeographical and macroecological issues. Otherwise, an ecosystem
tradition, pioneered by Lindeman (1942) and Odum et al. (1971), was developed without the need
to explicit relations to Darwinian Theory and much more akin to Thermodynamic concepts.
Simplify the complex ecological intellectual field into only these two approaches is obviously
incomplete, but at least it is easy to classify many of the more important and influential works in the
area as akin to watch of these main tenets.
In this paper we will deal with how thermodynamic concepts, in special the concept
“entropy’, were effectively used within ecological sciences. We started acknowledging Shannon
remarkable spontaneous contribution to ecology (Newman et al 2014; Rodríguez et al. 2016),
dealing with the information transmission problem and proposing a measurement for the uncertainty
before knowing a message, and the information amount (H) after the message is received. John Von
Neumann proposed to call this variable “entropy”, because of the existence of an uncertainty
function in statistical mechanics and because “no one knows what entropy really is, so in a debate
you will always have the advantage” (Tribus & McIrvine 1971). This is an excellent example why
through the history of science the entropy concept acquired different meanings and uses that made
this word get feared by those who don’t know it and developed vastly by a minority. Vague
definition of this term may help instigate useful insights over ecological systems, but it may also
create confusion and misinterpretations.
Haglung et al. (2010) have identified five senses of the word entropy (Figure 3) through
Principled Polysemy approach of linguistics. This approach concludes that the lexicon exhibits a
significant degree of systematicity, not being an arbitrary repository of unrelated basic lexical units
of language (Evans 2005). Folowing a historical order, the first sense, thermodynamic entropy, was
coined by Clausius (1865) and emphasizes the inherent inefficiency of energy transformations.
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Botzmann’s microscopic interpretation advanced in the knowledge of the underlining mechanisms
of entropy maximization with a statistical approach that corroborates with the macroscopic
phenomena (Ulanowicz 2009).

Figure 21 - Semantic network of entropy concept proposed by Haglund et al. (2010)

With the initial push of Maxwell’s daemon (Brillouin, 1953; Szilard, 1929) till the
formulation of Landauer’s principle (Landauer 1961), the relation between thermodynamic entropy
and information was made clearer. The insertion of information into physics is evident now with a
look back of the Boltzmann-Gibbs entropy (S) with the framework of Shannon entropy (H),
resulting in the following relation,

So, the thermodynamic entropy (on thermodynamic equilibrium) may be considered
mathematically as a special case of Shannon entropy weighted by the Boltzmann constant (
(Ebeling 1992). Continuing the interest in the concept, Jaynes (1953) proposed the maximumentropy as a statistical inference for the least biased estimate on a given information. This estimate
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enabled big advances on Species Distribution Models (SDM) (Phillips et at. 2006), which is one of
the important themes of methodological and applied research in current ecology (Figure 7).
The last branch of entropy`s polysemy that is analyzed in this paper is called disorder sense
(Haglund et al. 2010). The economic use of entropy started with Georgescu-Rogen (1971) takes
natural resources as low entropy sources while wastes and pollution as high entropy products. It
basically takes entropy as a measure of environmental disorder. Considering the possible interaction
between those science fields, we search to clarify the development of this concept historically and
epistemologically, using scientometry to access the production of the intersection of modern
thermodynamics* and ecology. Doing this we will test the following hypothesis: 1) Scientists still
following Von Neumann’s second advice “name it entropy”, attaching new meanings to the word
entropy; 2) The same word, entropy, meaning so many different things contributes to the undesired
process of complicating the complex; 3) is it possible to synthesize entropy concept as a whole
Furthermore, we are going to analyze the growing and expansion of this intersection area, its
distribution, trends and other characteristics.

2.2- METHODS
This scientometry was made using Thomson – ISI®’s data base through Web of Science
website. The search was made on March 2 2017 using the keywords TS=((thermodynamic* OR
entrop* OR second law OR 2nd law OR statistical mechanics OR statistical physics) AND ecolog*)
finding 2580 publications (journal papers, proceedings papers, reviews, editorial materials etc.)
between 1945 and 2016. Additional search with other possible keywords do not add new entries and
we assume that this set contain the majority of the scientific production of interest to the range of
our objectives (striped area of Figure 2).
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Figure 2 - Venn's diagram of research areas in relation with the entropy concept. *Modern
Thermodymanics here as Thermodynamics and Statistics mechanics, not included quantum approach

Due to the widely used term “ecology” denoting environmental concerns and even social
issues, a first sifting was made to eliminate articles related with engines, pumps, efficiency indexes,
synthesis of artificial components, reductionist approaches of technology, chemistry and logistic
solutions. At the end we dealt with theoretical, practical or methodological articles of ecology that
uses thermodynamics and statistical mechanics basis and advances of modern thermodynamics that
can be used in ecology (Figure 3). After removing 499 unrelated publications, 2031 publications
were treated with cluster analysis according to four different uses of entropy concepts:
1.Thermodynamic sense; 2.Information-Statistical sense; 3. Economic sense and; 4.Multiple sense.
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Figure 3 – Processing developments of the data base and main article classifications used in this study.

For this study, an adaptation of Haglund et al. (2010) semantic network (Figure 1) was
made to cover only the formal senses accepted in the scientific community. The Information and the
Statistical Senses were put together due to its similarities. Haglund et al. (2010) highlights two subsenses of the Disorder Sense, but for this paper only the formal one related to the economic
approach started by Georgescu-Rogen (1971) was used, that`s why we call it Economic sense. The
Homogeneity Sense was substituted by a broader one to cover multiple uses related with
psychological, philosophical, socio-cultural and extrapolations of this paper’s scope.
In order to analyze the specificities of each entropy sense we proceed with a keyword
analysis. This method is based in the premise that the chosen keywords are a reliable indication of
the scientific concepts referred in them (Whittaker 1989). In the end we have a conceptual map of
the derivations of the entropy concepts nested in each entropy sense (Novak & Cañas 2006).
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2.3- RESULTS
2.3.1- Overall analysis
In figure 4 we have the relative growth of the 2031 publications of Thermo-Ecology area
in relation to the total growth of ecology, showing that it represents only a small amount (less than
1%) of the total production of ecology per year. Since 1981 this sub-area reveals an irregular
growth peaking at 2012-2013. It’s worth noting that the first paper comprised in the search was in
1965. This is due to limitations of the data base in old publications like absence of abstracts and
keywords.

Figure 4 - Relative growth of thermoecology normalized with the total number of publication per year (striped line) and
absolute number of publications.

Dividing by country, the first (USA) produces twice times the second (China) and the
others represents a long tail with 100 publication or less. This result is biased by the data base and is
influenced by different investments on science, number of researchers and tradition of research
groups in the area.
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Analyzing by journal is remarkable the prominence of the journal Ecological Modelling in
the intersection field of Thermodynamics-Ecology (Figure 5).
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Figure 5 - a) Number of publications per journal b) Number of publications per country.

2.3.2- Cluster analysis
This cluster analysis was made manually because the context is not completely caught by
any treatment of separate words. It can provide a deeper analysis relating the differences in the
approaches, them growth and interrelations. Sometimes was not easy to classify a publication as
using the Thermodynamic or the Info-statistical Sense using only the abstract, keywords and title. In
these situations a further search was made in the full article for the word entropy. In the cases where
this division was not evident, the publication was classified as both. Publications labeled in more
than one cluster were not included in the keyword analysis.
The field of synergetics for example is interdisciplinary by definition and its use of the
entropy was both thermodynamic and info-statistical in the majority of cases. The exergy analysis
was taken off when dealing with engineering uses and techno-mechanical approaches. But the
thermodynamic theory of ecology (Jorgensen 1992) which establishes the eco-exergy, despite of its
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consideration to account the biological information was classified as Thermodynamic Sense in the
majority of cases since it deals with the hardcore framework of matter and energy.

Figure 6 - Total amount of publications treated in the cluster analysis

In figure 6 we can see that the info-statistical cluster starts to grow proportionately more
compared to the other clusters between 2006 and 2007. This happens due to the work of Phillips et
al. (2006) that gave a suitable framework for species distribution model with MaxEnt method. We
can see this change with more details in the keyword analysis.
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2.3.3- Keywords analysis
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Figure 7 - Frequency of keywords divided by the cluster. a) Thermodynamic sense b) Economic sense c) InfoStatistical sense before 2006 and d)Info-Statistical sense after 2006.Words in parenthesis had the frequencies added by
similarities of meaning (ex. Exergy + exergy analysis=exergy (analysis)).
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As we can see from the keyword analysis (Figure 7), the most frequent keyword becomes
maximum-entropy (or it’s abbreviate, maxent) after 2006. This fact is reinforced by the impact
indexes of Phillips et al. (2006) article. On the other hand the exergy calculus seems to be the most
used method to face entropy questions both in thermodynamic than in Economic clusters. Another
similarity is the systemic approach. Some remarkable differences between this two clusters is that
the emergy approach still have great importance in the Economic cluster and apparently it does not
in the thermodynamic one.
Between the thermodynamic and the Info-statistical cluster they share some common
keywords like evolution and biodiversity. Evolution in the first cluster may be interpreted in a
broader sense since the radical tropos of entropy is very related to the idea of evolution (Levis &
Lewontin 1985).
2.3.4- Attaching differentiations on entropy
Since the nomination of the Shannon formula as entropy and the fruitful analogy that
resulted in a homology, a lot of scientists have used the term entropy to designate variables,
indexes, process and methods on a plenty of scientific fields. We have found 61 derivations of the
word entropy that can be seen in the figure below (Figure 8). For someone that deals with this
conceptual situation it can be asked: Aren’t we complicating the complex? Do we need to refer to
so many derivations of entropy? Of course there’s some derivations linked to mathematical
proceeding, like relative, specific and normalized entropy, but these results shows that maybe
there’s another cause to this fact.
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Figure 8 - Derivations of entropy divided by entropy sense. Numbers in the arrows are the frequency of appearance.

2.4- DISCUSSION
After analyzing the results we can see that thermodynamics represents a small quantitative
contribution to general ecological publications, with less than 1 % of the papers per year, although
this may not be true in the sub-field of ecosystem ecology. The methodological use of entropy by
the MaxEnt since the paper of Phillips et al. (2006) enhaced the growing of this intersection but it
stands out a subjectivist approach of the original concept, giving the idea that the law of entropy is
been used as an insight for a broaden comportment of information and set distribution. If, in
addition to entropy, we search for the other major variable of thermodynamics,“energy” and the
first law, we would have covered a bigger amount of papers with a vast variety of contexts, since
energy has a much broader use than “entropy” itself (and similar problems of semantics).
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The at least 60 derivations (Figure 8) shows that entropy is being used with a large
variability of contexts and definitions in a process of specialization that make us think if it is still
possible to make a synthesis of what entropy is, for what is about and what is not. Another
observation is that in some situations the mathematical formalism was set aside in exchange to
enlarge its power of generalization and prediction. This is interpreted as some uses by ecologists,
economists, and social scientists are being appropriated as linguistic metaphors.
As McIntosh (1986) observes, the absence of an unifing theory in ecology made some
ecologists to seek basis in the laws of thermodynamic. This is more common in the ecosystem (or
system) ecology, but as shown in the results (Figure 4), the quantitative importance of this
intersection in the general field of ecology is very low. On the other hand,(the modern synthesis of)
evolutionary theory is the main basis in the population, community, landscape and genetics ecology.
Some unification of the laws of thermodynamics and natural selection have been tried without many
actual advocates (Brooks & Wiley1988).
Understanding Entropy
Prigogine (1989) says that the uneasiness of explaining entropy was the reason he started to
study it. Called as a strange concept that prints the arrow of time, imbedding the irreversibility in
classical dynamics. Define entropy for non-equilibrium conditions is prior to understand the
phenomena of nature. Kirwan (2008) assumes that an unifying theory in ecology has not emerged
yet because a proper role for entropy has not been assigned and Martyushev and Seleznev (2006)
points entropy as one corner stone of modern science along with information and time.
Chapman et al. (2016) highlights that the confusion regarding entropy itself is a challenge.
Nevertheless, it can be used in quantitative terms to measure the distance from thermodynamic
equilibrium (Kleidon et al. 2010), despite of the opinion of some orthodox physicists (Landauer
1975). In the Appendix 1 we show an attempt to sintesize the entropy polysemy as one, but much
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study has to be done in order to understand if al the derivations of entropy (Figure 8) have
connections to each other.
The Environmental-Economic use of entropy
This approach raises disagreements because it means an extrapolation of the second law for
the environmental and the economic process since these are steady-state situations, making the
calculus of entropy impossible, rigorously, in the opinion of some physicists (Landauer 1975).
Nevertheless, some authors found in other clusters share georgescu’s interpretation (Tiezzi &
Pulselli 2008, Stahl & Keller 1999; Brooks & Willey 1988).
Another critiques relies on the fourth law of thermodynamic proposed by GeorgescuRogen (Schwartzman 2008) and an over usage of biological vocabulary in the economic process,
like industrial symbiosis and urban metabolism (Baldwin et al. 2004). Despite of these
unconformities, the field of ecological economics grew significantly and made a lot of contribution
to sustainable science and technologies (Figure 7), having entropy as a major building block
(Mueller 2001).
The multiple entropy sense cluster was made to put publications of a wide range of
approaches that extrapolates the aim of this paper. It was decided to maintain these publications
because they can show how the scope of ecology and the use of entropy can be extended. The
influential work of Anthropologist Gregory Bateson with a reinterpretation of the thermodynamic
entropy (Harries-jones, 2010) and information entropy methods used to analyze sports tactics (with
sample, cross sample and cross-approximate entropies, e.g. Volossovitch et al. 2016) were put in
this cluster.

98

Ecodynamics - pros and cons
The disciples of system thinking that embraced the laws of thermodynamics to deal with
natural, urban and agroecosystems are diffuse under different frameworks. In terms of mathematical
formalism they can be divided as rigorous, assuming explicitly the local equilibrium hypothesis and
linear nonequilibrium thermodynamics (Prigogine & Kondepudi 1999; Martyushev & Seleznev
2006; Morowitz 1968; Jorgensen 1992), and those that take entropy as a metaphor (Swenson,
Georgescu-Rogen). This division, limited as it is, highlights the extremes of a spectrum with some
authors located in the middle (e.g. Odum & Pinkerton 1955) as shown by Mansson and McGlade
(1993).
An example of this dispersion is the ecological goal functions (Chapman et al. 2016) or
thermodynamic extremization principles (Yen et al. 2014). The multiple approaches and many of
them independently proposed principles give us a chaotic scenario: Maximum exergy storage
(Jorgensen & Svirezhev 2004), Maximum Entropy Production (Kleidon 2010), Maximum Rate of
Gradient Degradation (Schneider & Kay 1994) and Maximum Power (Lotka 1922; Odum &
Pinkerton 1955) are just some of them. Yen et al. (2014) proposes an aggregation of these principles
in two categories (energy storage and energy dissipation) in order to unify them. An unification
under robust backgrounds would increase this research area and enhance the actual challenges of
delimiting the range of applicability of these principles.
Limitations of this work
Making evident the limits of this work, we got problems with the absence of abstracts and
keywords prior than 1991 in the database. Research areas that integrate more than one tipe of
entropy sense were in a penumbra didn’t allowed us to approach the theme in a more objective way,
leaving us only with a semantic method. But maybe this would be the only way since, dealing with
concepts we deal with a mist of polysemy.
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APPENDIX – CONCEPTUAL MAP OF ENTROPY

Figure S1 - Conceptual map of entropy. The map is read starting with the central theme and the text in the arrows elucidates the relation.

CAPÍTULO 3 – ANÁLISE ENERGÉTICA EM AGROECOSSISTEMAS
“A agricultura é a arte de guardar o sol”
Provérbio chinês
3.1- Introdução
No capítulo 1 me esforcei em compendiar os pontos teóricos levantados pela
Agricultura Sintrópica (AS) que ainda estão pouco explorados para contribuir com uma síntese de
suas bases científicas. No capítulo 2 aprofundei-me na complexidade do conceito termodinâmico
que mais gera confusão, a entropia. Neste capítulo reviso dois métodos de balanço energético para
comparar diferenças entre monoculturas e sistemas agroflorestais. Nesse contexto, busco apresentar
uma avaliação preliminar dessas diferenças avaliando os desafios metodológicos e as lacunas de
informação atualmente existentes.
A análise energética é uma área de pesquisa de avaliação de fluxos de recursos em processos
sociais a partir de unidades da Física (IFIAS 1978). Ela deve incluir todas as entradas e saídas
consideradas importantes do sistema, realizando uma descrição fiel dos processos. A partir desta
abordagem é possível identificar os fluxos da economia, quantificar a dependência de combustíveis
fósseis e também a sustentabilidade do sistema, propondo políticas públicas e aumentando a
eficiência dos processos econômico-ecológicos.
Um método muito utilizado dentro dessa área é o cálculo da Energia Bruta Requerida (Gross
Energy Requirement), também conhecido como Análise da Energia Incorporada, que contabiliza o
uso direto e indireto de combustíveis fósseis em processos dominados pelo ser humano (Franzese et
al. 2009). Segundo Herendeen (Brown & Herendeen 1996), esse método também pode contabilizar
o trabalho humano e os nutrientes incorporados, além da poluição direta e indireta liberada. Apesar
disso, ela não quantifica o serviço ecossistêmico de absorção e processamento da poluição (Brown
& Herendeen 1996).

Outro método interessante de “análise energética” por mais contraditório que pareça, é
chamada Síntese Emergética. Síntese, pois utiliza uma abordagem que unifica todos os fluxos
energéticos em termos de um equivalente energético solar. Emergética, de eMergia, para
representar uma memória energética dos processos. Esta variável se baseia na interpretação da
segunda lei da termodinâmica para redes hierárquicas de transformação energética, como as cadeias
alimentares (Brown et al. 2004). A medida que a energia passa pela cadeia alimentar, a quantidade
de exergia sempre diminui, mas a qualidade e concentração da energia, aumenta (Bakshi 2002).
Essa qualidade e concentração é medida pela emergia, podendo também ser entendida como uma
medida do custo ecológico.
Dentre as principais diferenças da Síntese Emergética está a contabilidade dos serviços
ecossistêmicos. Por exemplo, um quilograma de fruta de mesma espécie, produzida com as mesmas
práticas agrícolas, porém com diferentes níveis de erosão do solo, terão o mesmo resultado nas
análises de energia incorporada e de exergia. Isso não é verdade para a análise emergética (Bakshi
2002).
A análise energética de agroecossistemas consiste de um uso bastante frequente desses
métodos. Neste trabalho faço uma revisão da Análise da Energia Incorporada e da Síntese
Emergética e discutirei suas diferenças teórica-metodológicas à luz de dados da literatura. Estes
dois métodos foram escolhidos com o fim de demonstrar que o método que engloba os serviços
ecossistêmicos em seus cálculos demonstrará melhor as contribuições de um sistema agroflorestal
(SAF). Tendo o balanço energético positivo como característica determinante (prior) na abordagem
da Agricultura Sintrópica, será possível discutir em futuros trabalhos como a estrutura do SAF
(estratos, desenho do sistema) e as funções (otimização da diversidade funcional) influenciam a
eficiência energética.
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3.1.1- Análise da Energia Incorporada
Nesta análise, os fluxos para produção de determinada matéria podem ser divididos em
“energia direta” (subdivididos em biológico, fóssil e industrial) e “energia indireta”. No grupo
“biológico” entram a mão-de-obra, a tração animal, as sementes e mudas, e as matérias orgânicas.
No grupo “fóssil” têm-se os produtos e subprodutos do petróleo, como combustíveis e lubrificantes.
Por fim, os tratores, equipamentos agrícolas, fertilizantes químicos e agrotóxicos fazem parte do
grupo de energia “industrial” (Bueno 2002). A “energia indireta” segundo Comitre (1993) é aquela
empregada no processo produtivo e distributivo dos bens e serviços da produção.
Observa-se que há discordância na literatura agronômica. Alguns autores consideram a
energia industrial como a indireta (Comitre 1993; Bueno 2002), enquanto outros consideram a
energia indireta como a energia elétrica e a “depreciação energética” (Castanho Filho &
Chabaribery, 1983; Assenheimer et al. 2009),

a qual é estimada de acordo com os dias de

utilização, o peso da máquina e a vida útil destes bens. Para completar a falta de uniformização
deste procedimento, Campos et al. (2004) incluem os fertilizantes químicos no grupo “fóssil”. Para
utilizar os dados na seção de resultados utilizo a divisão explicada no começo do parágrafo anterior
(como Bueno 2002).
Um passo fundamental em qualquer análise energética é a conversão em unidades
energéticas. As unidades energéticas mais utilizadas são a caloria (cal) e o joule (J). A estimativa de
gasto energético da mão-de-obra, por exemplo, está longe de ser um consenso. Pyke (apud Pimentel
1990) divide os trabalhos em leve, moderado, pesado e muito pesado, indo da faixa de 19 kcal/h
(sentar) até 1240 kcal/h (remar muito depressa). Como o trabalho na agricultura inclui diversas
atividades com diferentes dispêndios calóricos, ao valor gasto por um agricultor é atribuída uma
média.
Há uma grande discussão acerca de como fazer o cálculo de dispêndio de energia. A forma
mais simples seria dividir o gasto nutricional diário de 3000 kcal de um trabalhador médio, obtendo
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o valor de 125 kcal/h. Porém, alguns autores (Pimentel 1990) acreditam que essa contabilidade
deveria abranger todo o sistema de sustentação do ser humano, de sua família e da sociedade.
Portanto, a variação desta entrada vai de um limite inferior de 125 kcal/h até 525 kcal/h (Castanho
Filho & Chabaribery 1982).
Na figura 1, apresento o fluxograma de entradas e saídas contabilizadas pela análise de
energia incorporada. A figura 1a corresponde a uma monocultura de milho com alto grau
tecnológico e a figura 1b corresponde a um sistema agroflorestal com pouca utilização de
implementos, equipamentos agrícolas, mas com grande utilização de mão-de-obra. Através dos
fluxos de entrada e saída pode-se obter os índices Energia Cultural Líquida, calculado pela
diferença entre a saída e a entrada de energia, e Eficiência Cultural, calculado pela razão saída
energética sobre a entrada energética.

Figura 1 - Entradas e Saídas computadas na Análise de Energia Incorporada para monocultura e SAF

3.1.2- Síntese Emergética

A síntese emergética é uma abordagem sistêmica, ou seja, parte do geral para o específico.
Como a maior fonte de entrada energética do Planeta Terra é o Sol, a unificação das medidas de
energia em joules de emergia solar (seJ) permite contabilizar a memória energética (emergia),
diferenciando itens que sofreram muitos processos de transformação de itens decorrentes de
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processos mais simples. O índice de conversão de joule para joules de emergia solar é chamado
transformidade. A seguir, um exemplo para compreender esse índice: como 1 joule de energia solar
é a unidade normalizadora de “seJ”, são necessários 62 seJ para gerar 1 J de vapor de água sob ação
do sol (Comar 1998) e 4000 sej para gerar 1 J de determinada madeira (Sciubba 2010). A
transformidade, portanto, é o valor necessário em energia solar para a formação de 1 joule de
qualquer processo ou material, e ele é medido em seJ/J. Como alguns fluxos não são expressos de
forma conveniente em unidades energéticas, outros fatores de intensidade energética também são
usados, como seJ/kg ou seJ/$ (Sciubba 2010).
Baseado na ideia de que o valor real de algo é determinado pelo que (direta e indiretamente)
foi investido para produzi-lo (Sciubba 2010), alguns autores consideram que a emergia é a
verdadeira energia incorporada ao processo de obtenção do recurso (Bakshi 2002; Ortega 2003),
pois ela considera o trabalho da biosfera como um todo, e não apenas as fontes de energia fóssil.
Outra definição de emergia é a medida do trabalho de auto-organização do planeta em fazer-se
(Sciubba 2010). Dentre as grandes contribuições desta forma de raciocínio está o estabelecimento
de uma hierarquia energética para uma compreensão mais completa das transformações energéticas
e das diferenças qualitativas de energia (Brown et al. 2004). Um ponto chamativo da metodologia
emergética é a capacidade de esquematizar processos e relações entre elementos a partir do
diagrama de fluxos de energia de diversos sistemas, desde produção agrícola, industrial até os
fluxos gerais da biosfera (Figura 3). Nela, os fluxos são divididos entre recursos da natureza (I),
subdivididos em renováveis (R) e não renováveis (N), e recursos da economia (F), subdivididos em
serviços (S) e materiais (M) (figura 2).
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Figura 2 - Diagrama de fluxos emergéticos agrupados em Recursos da Natureza (Renováveis e Nãorenováveis) e Recursos da Economia (Materiais e Serviços). (Retirado de Oliveira 2013). À direita, índices
emergéticos.

Figura 3 - Símbolos emergéticos e diagrama da visão resumida funcionamento do Planeta Terra
(Retirado de Ortega 2003).

Conhecendo o sistema de linguagem emergética proposto por Odum (1994) e a
transformidade é possível calcular índices como, a Razão de Emergia Renovável (%R), Razão de
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Rendimento Emergético (EYR, Emergy Yield Ratio em inglês), a Razão de Investimento de
Emergia (EIR, Emergy Investment Ratio em inglês) a Razão de Carga Ambiental (ELR, Emergy
Loading Ratio em inglês) e, por fim, o Índice de Sustentabilidade Emergética (ESI, Emergy
Sustainability Index em inglês). Eles são calculados pelas fórmulas apresentadas na figura 2.
A %R é simplesmente a porcentagem de energia renovável empregada no sistema. A EYR
indica o grau de competitividade de um processo no fornecimento de energia primária para a
economia. Os combustíveis fósseis são fontes muito competitivas neste sentido, com índice
próximo de 6. A EIR indica quão econômico é o processo ao utilizar os investimentos da economia
em comparação com outras alternativas. O ELR é uma razão de energia não renovável pela energia
renovável. Por fim, o ESI calcula a sustentabilidade do sistema (Ortega s/d; Ortega et al. 2005).
A seguir, observa-se o diagrama de uma fazenda que produz em monocultura soja no
período de chuva e milho safrinha no período de seca (Figura 4). Este modelo foi construido
baseado nos dados de Ortega e Miller (2000).

Figura 4 - Diagrama emergético de monocultivo de soja seguido de milho. (Refeito a partir de Ortega & Miller 2000)
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Devido à falta de dados de Síntese Emergética para sistemas agroflorestais, os trabalhos de
Oliveira (2013) e Albuquerque (2012) foram fundamentais para realizar este trabalho. Albuquerque
(2012), a partir do estudo de caso de um sítio no interior de São Paulo, faz o cálculo da
produtividade dos componentes arbóreos do SAF considerando a produtividade média da espécie
por equações alométricas de acordo com a literatura técnica, corrigindo esse valor considerando o
crescimento adensado (Albuquerque 2012). Além disso também foi estimado a redução do albedo
pelo crescimento do SAF ao longo do tempo, a perda de solo e a produção e acúmulo de
serrapilheira. Os dados de entrada e saída foram coletados no próprio sítio (Albuquerque 2012).
Já a tese de Oliveira (2013) analizou seis sistemas de produção (SAF cacau, extrativismo de
pequi, e monoculturas de paricá, pinus, bracatinga [1o ano em consórcio com milho e abóbora] e
eucalipto) dando maior foco à descrição das técnicas de manejo, características dos cultivos e
tecnologias utilizadas. A seguir, apresento um diagrama emergético genérico de um sistema
agroflorestal com 5 cultivares de estratos diferentes (Figura 5).

Figura 5 - Diagrama emergético genérico de sistema agroflorestal.
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3.2- Método
Inicialmente realizei uma revisão sistemática da Análise da Energia Incorporada e da Síntese
Emergética. Em seguida, montei uma planilha com dados retirados da literatura da Análise da
Energia Incorporada para monoculturas de soja e milho (Tabela S1 em anexo) e sistemas
agroflorestais (Tabela S2 em anexo). Para os dados da Síntese Emergética, refiz a planilha de
Ortega e Miller (2000) como exercício de compreensão da metodologia emergética (Tabelas S3, S4
e S5 em anexo). Os Resultados do exercício foram inseridos em uma tabela mais ampla contendo
outros dados da literatura, para comparar os fluxos emergéticos de monoculturas (células em
amarelo, Tabela S6) e sistemas agroflorestais (células em cinza, Tabela S6). Na seção de resultados
o tratamento de dados foi realizado usando teste-t para contrastar o SAF da monocultura.
Em uma rápida busca na base de dados da base Web of Science foram encontrados apenas sete
artigos com a função “TI= emergy AND agroforest*”, e desses sete, apenas três se enquadravam no
requisito de se localizar em regiões tropicais. Esta busca é apenas um indício de que a síntese
emergética ainda precisa avançar para situações de maior complexidade e menor disponibilidade de
dados, como em sistemas agroflorestais (SAFs). Esse indício é fortalecido pelas considerações
apontadas pelo material bibliográfico “Fatores a considerar na análise emergética de projetos
agroecológicos” (Ortega & Polidoro 2002).
Apesar das limitações com a quantidade de trabalhos, os dados dos fluxos emergéticos do
SAF Catavento (Albuquerque 2012) foram usados cinco vezes no horizonte de 50 anos de
desenvolvimento do SAF e o trabalho de Diemont et al. (2006) avaliava 6 sistemas agroflorestais
diferentes. Os diagramas das figuras 4 e 5 foram feitos com o programa Emergy Simulator - EmSim
(Valyi 2005).

112

3.3- Resultados
A seguir apresento os principais resultados dos dois métodos de análise energética de forma
que se possa entender as diferenças de cálculo e resultado entre eles e se possa comparar também os
dois tipos de agricultura abordados, monocultura e sistema agroflorestal (SAF). Os valores da
Análise de Energia Incorporada das monoculturas de soja e milho e SAF retirados da literatura
estão apresentados na tabela S1 e S2, respectivamente. Os fluxos de entrada estão agrupados em
“biológico”, “fóssil” e “industrial” tais como utilizados por Bueno (2002). Os fluxos de entrada e
saída são medidos em MJ/ha.ano e os índices são adimensionais.
Monocultura – Método 1 X Método 2
Como as unidades entre os métodos são diferentes, não podemos compará-los em absoluto,
por isso discute-se em termos percentuais. A análise de energia incorporada é um método que
calcula as entradas e saídas em equivalentes de energia fóssil e é evidente o enfoque desta nos
recursos da economia. Ao desconsiderar boa parte das contribuições das fontes naturais de recursos,
como degradação do solo e energias renováveis, o grupo de “energia biológica” é subestimado
(Tabela 1). Esse método, portanto, encobre externalidades e se embasa em um cenário de
combustíveis fósseis ilimitados.
Tabela 1 - Valores percentuais dos fluxos de entrada de energia a partir de dois métodos. Os grupos são explicados nas
seções 3.1.1 e 3.1.2.

Cultura Análise Energia Incorporada
Biológico Fóssil Industrial Renováveis
Soja
17±14% 33±10% 50±17%
33%
Milho
8±6% 29±11% 63±9%
17%

Síntese Emergética
Ñ-Renováveis Materiais Serviços
21%
40%
6%
13%
66%
4%

SAF – Método 1 X Método 2
Já que uma comparação mais puramente metodológica foi feita acima, agora me ocuparei de
mostrar as limitações e lacunas de ambos os métodos para abranger os benefícios das agroflorestas.
Os resultados da análise de energia incorporada para sistemas agroflorestais possuem grande
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variabilidade por se tratarem de técnicas de manejo bem diferentes. Como caso extremo, a
agrofloresta sequencial praticada na Índia (Nautiyal et al. 1998), por se tratar de prática com pouco
manejo (plantio em área não terraceada, apenas na época da chuva, sem aplicação de esterco
seguido por queima), possui uma eficiência cultural altíssima (193,34) (Tabela S2). Em
contrapartida, as agroflorestas simultâneas e os jardins caseiros obtiveram Eficiência Cultural
abaixo de 1, ou seja, Energia Cultural líquida negativa (Nautiyal et al. 1998) (tabela S2).
Além disso, os baixos valores de Eficiência Cultural (entre 1 e 2) das demais formas de SAF
pela análise de energia incorporada fariam com que algumas pessoas avaliassem negativamente esta
forma de agricultura. Mas esta conclusão equivocada se deve ao fato de este método ser inadequado
na avaliação do balanço energético de SAFs e provavelmente de outras formas de agricultura pouco
dependentes de combustíveis fósseis. Talvez justamente por isso haja poucos trabalhos com este
método para avaliar sistemas agroflorestais. A seguir veremos uma comparação entre SAFs e
monoculturas a partir da síntese emergética (Tabela S6).
SAF X Monocultura – Método 2
Na tabela S6, os sistemas em amarelo são monoculturas e os sistemas em cinza são SAF’s,
enquanto o extrativismo do pequi é tratado à parte. Avaliando simplesmente as porcentagens de
cada fluxo já é possível observar uma diferença fundamental que Götsch classifica como agricultura
de processos e agricultura de insumos (comunicação pessoal 2017). O gráfico mostrado na figura 6
demonstra essa diferença com base na dependência de recursos materiais da economia das
monoculturas em relação aos SAF’s. Nesses recursos materiais estão inclusos agrotóxicos,
fertilizantes químicos, combustíveis e implementos.
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Figura 6 - Diferença do fluxo de materiais da economia entre SAF e Monocultura. Resultado obtido com base na Tabela
S6.

Como vimos anteriormente, os índices da análise da energia incorporada são de mais fácil
compreensão, porém mais limitados. A Eficiência Cultural representa quantas unidades de energia
se obtêm no fluxo de saída a partir de uma unidade de energia no fluxo de entrada. Já o índice de
Energia Cultural Líquida nos dá pouca informação complementar à Eficiência Cultural, já que ela
representa apenas a diferença entre a saída e a entrada. Já os índices emergéticos fazem aferições
quanto à sustentabilidade da produção (%R e ESI), quanto ao rendimento no uso de recursos da
economia (EYR), competitividade econômica (EIR) e quanto à pressão que o processo produtivo
exerce sobre o meio ambiente (ELR). Portanto, pensando a agricultura a partir de uma ótica
ecológica, a metodologia emergética nos fornece mais informações. A seguir, comparo os índices
emergéticos entre monocultura e sistemas agroflorestais (Figura 7a-e).
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Figura 7 - Contraste dos índices emergéticos entre monocultura e SAF. a)Renovabilidade b)Emergy Yield Ratio c)Emergy
Investiment Ratio d)Environmental Loading Ratio e)Transformidade f)Emergy Sustainability Index. Resultados obtidos
com base na tabela S6.

3.4- Discussão

A análise de energia incorporada se apresenta como um método adequado apenas para
agricultura industrial, pois esta é altamente dependente dos derivados do petróleo e este fator resulta
na maior parte dos gastos energéticos envolvidos nessa atividade. Neste caso em específico, o
método é bem sucedido, uma vez que aponta os maiores fluxos, passíveis de redução por mudanças
de manejo e tecnologia. Inserido no contexto de pura competitividade econômica ele basta. Através
deste método, os sistemas agroflorestais se apresentam como atividade com baixo superávit
energético que precisariam se apoiar em técnicas de pouca demanda de mão-de-obra e dependentes
da sazonalidade para se tornarem rentáveis, como é o caso da agrofloresta sequencial (Nautiyal et
al. 1998).
Porém, se o caso é discutir a sustentabilidade do agroecossistema, contabilizando fluxos que
geralmente são externalizados, a síntese emergética é mais adequada. Agriculturas de processo,
como os sistemas agroflorestais apresentam altíssima renovabilidade (%R) e alta competitividade
em concentrar a difusa energia solar (EYR) (Figuras 7 a-b). Baseado originalmente em diferenciar
qualitativamente as fontes energéticas, H. Odum era crítico às formas de agricultura industrial que
no fundo convertiam calorias de energia fóssil em calorias de alimento (Brown & Ugliati 2004). Os
SAF’s de forma geral não seguem esse caminho por apoiarem seu superavit nos processos naturais
de fotossíntese. Para Gotsch (1995), um manejo é sustentável se o “balanço de energia
complexificada e de vida é positivo”.
A monocultura por sua vez apresenta maiores índices de EIR e ELR (Figura 7 c-d), ou seja,
ela depende de alta injeção de recursos da economia em relação aos recursos provenientes da
natureza (EIR) e exerce grande pressão sobre o meio ambiente (ELR). O índice ESI e a
transformidade são os únicos valores que não se pode tirar conclusões para o grupo todo, pois a
variabilidade do SAF é muito alta (Figuras 7 e-f). Isso se deve à diferença entre os tipos de SAFs. O
SAF de cacau de Tomé-açú-PA analisado por Oliveira (2013) possui altos fluxos de entrada de
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emergia da economia por problemas de manejo e alta demanda de mão-de-obra. Apesar disso, se
este SAF se mantiver produtivo a longo prazo, estes gastos se diluirão e os índices de
sustentabilidade dele melhorarão. Esse processo é visível no SAF do Sítio Catavento analisado por
Albuquerque (2012) que, ao longo de 50 anos, tem melhoria de todos os índices que indicam
sustentabilidade e eficiência em concentrar energia solar (%R, ESI e EYR).
Uma exceção do grupo “monocultura” é a plantação de Pinus analisada por Oliveira (2013)
que apresenta bons índices ambientais e econômicos. Esse fato ressalta que a síntese emergética
ainda deixa de fora algumas características importantes para o tripé da sustentabilidade (ambiental,
econômica e social). A monocultura de Pinus emprega uma pequena quantidade de trabalhadores
por hectare (Oliveira 2013), enquanto os sistemas agroflorestais têm alta capacidade de gerar
empregos, maior resiliência e soberania alimentar para os agricultores, mas demandam
conhecimentos ecológicos que em muitos casos foram perdidos da cultura do homem do campo.
Por fim, a diversidade biológica empregada no agroecossistema é outro fator que ainda não é
incorporado por essa análise.
Algumas questões de fundo teórico levantadas na literatura devem ser observadas
futuramente, como por exemplo a relação entre emergia e a Segunda Lei da Termodinâmica.
Apesar de Brown et al. (2004) dizerem que a emergia se baseia na interpretação da segunda lei da
termodinâmica para redes hierárquicas de transformação energética, Sciubba (2010) aponta
inconsistências da síntese emergética com relação à segunda lei, como fluxos re-erradiados
contabilizados enquanto fluxos de entrada de energia e problemas na álgebra emergética. Além
disso, discrepâncias na entrada mais primordial (energia solar) de 6% entre emergia e exergia
podem gerar erro cumulativo no resultado final (Sciubba 2010). O ideal me parece que seria uma
síntese futura entre emergia e exergia na linha do Cumulative Exergy Cost (Sciubba 2010).
Neste trabalho me esforço em ter uma visão geral de dois métodos de análise energética com
relação a dois tipos de manejo. Observo que, para ser possível fazer uma meta-análise dos sistemas
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agroflorestais através de uma abordagem energética ainda será necessário que mais trabalhos sejam
feitos levando em consideração as variações temporal de manejo e colheita. Apesar das limitações
deste trabalho é evidente o grande contraste entre monoculturas (sejam de ciclo curto ou florestais)
e os sistemas agroflorestais. A sociedade e os tomadores de decisão devem tomar conhecimento dos
contrastes já comprovados e incentivar as iniciativas de expansão deste modelo de agricultura mais
sustentável, apoiando os agricultores dispostos a realizar a transição agroecológica com apoio
técnico, financeiro e acompanhamento científico para aumentar o acúmulo dos processos ecológicos
que também resultam em ganho de produtividade.
Este é o caso da sucessão ecológica feita com espécies de interesse agrícola, como é a
proposta da agrofloresta sucessional. A otimização do espaço (adensamento e estratificação) dos
agroecossistemas, com sobreposição de nicho (otimização da diversidade funcional) resultará em
colheitas de produtos diversos e saudáveis e colheita de serviços ecossistêmicos fundamentais à
manutenção do ser humano no planeta. Agora, com a proposta da Agricultura Sintrópica de
aumento da mecanização e implantação em larga escala, estudos devem ser feitos para analisar os
aumentos de entrada de emergia dos materiais e redução da emergia dos serviços, o que tornará este
modo de agricultura mais dependente de combustíveis fósseis e com menores retornos sociais.
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Anexo – Compilação de dados de Análise de Energia Incorporada e Síntese Emergética
Tabela S1 - Dados retirados da literatura da Análise de Energia Incorporada para monoculturas.
Fonte do
dado

Município Latitude Longitude Altitude

São Miguel
Assenheimer
do Iguaçu - 25º20'53''
et al. 2009
PR

54º14'11''

260

Campos et al. Medianeira
25º18'30.7''54º03'17.4''
2009
- PR
Montes
Araujo et al.
16º43'S
43º53'W
Claros 2013
MG
Campos et al. Cascavel 24º58'S
53º26'W
2004
PR
Ferreira 2017 Ijaci - MG 21º9'41''S 44º54'58''W
Bueno 2002 Itaberá - SP
-

464

Cultura
Soja
convencional
Soja
orgânica
Soja plantio
direto

Variedade

Biológico

Fóssil

CD 201

1045,43

CD 202

1573,18 13% 5428,40 44%

CD 202

1124,57 33% 1021,71 30%

6%

Industrial

Energia
Total
Eficiência
Saída útil cultural
entrada
Cultural
líquida

4030,62 24% 11819,31 70% 16895,36 130540,80 113645,44
5425,6

44% 12427,18 53943,48 41516,30

1260,66 37%

3406,94

63509,44 60102,50

Argentino
Duplo
híbrido

498,88

3%

4055,91 28%

9994,68 69% 14549,47 79327,72 64778,25

5,45

498,88

3%

4055,91 28%

9994,68 69% 14549,47 130026,3 115476,83

8,94

800

milho

BRS 3150

674,17

18%

2639,63 70%

82653,29 78888,63

21,96

918
-

milho
milho

silagem
-

1932,2 4% 19319,82 42% 24391,83 53% 45643,85 1143864 1098220
1039,76 12% 3122,39 35% 4657,56 53% 8819,71 79478,05 70658,34

25,06
9,01

Local

Nautiyal et al.
1998

Pali,
Himalaya,
India

Jianbo 2006

18,64

milho

Fonte do dado

Neira 2016

4,34

600

450,86

12%

3764,66

Tabela S2 - Dados retirados da literatura da Análise de Energia Incorporada para sistemas agroflorestais.

Pinto 2002

7,73

Tipo

Diferenciação Total entrada Saída útil

SAF simultâneo
SAF sequencial
Jardins caseiros
SAF seringueira, 3
Uréia*
Avaí, SP palmeiras, feijão e
Biofertilizante*
milho
tradicional
Guayas,
semi-intensivo
SAF Cacao
Equador
tecnificado
orgânico
Lankao, Paulownia, trigo e
Henan,
amendoim
China
trigo e amendoim
-

Energia cultural
Ef. Cultural
líquida
-112085
0,63
53663
193,34
-6047
0,78

305267
279
27047

193182
53942
21000

386918,25

439926,05

53007,8

1,14

388187,88

439428,68

51240,8

1,13

3040
12470
24530
9770

8130
14590
26550
19780

5090
2120
2020
10010

2,67
1,17
1,08
2,02

205328,51

285779,89

80451,38

1,39

204719,64

259920,46

55200,82

1,27

Tabela S3 - Valores de produção e de mercado atualizados para o ano de 2018* (Adaptado de Ortega & Miller 2000).

Variáveis
produtividade
preço
vendas
umidade
fator de conversão
fator de conversão
energia do
produto
emergia dos
dolares

soja
3200,00
4,17
13350,40
0,18
4428,00
4186,00
5,93E+10

milho
7500,00
1,96
14700,00
0,18
4428,00
4186,00
1,39E+11

unidades

kg/ha
dolares/kg
dolares/(ha.ano)
kg água/kg soja
kcal/kg
J/kcal
J/(ha.ano)

4,94E+16

5,44E+16

sej/(ha.ano)

*Taxa de câmbio médio: 3,36 dolar/real BNDES (https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/servicosonline/credenciamento-de-equipamentos/taxa-cambio-media-vigente)
Valor da saca de soja (venda) estado de RS em 2018:74,50 R$/60kg
Valor da saca de milho (venda) estado de RS em 2018: 35,00 R$/60kg
http://www.canalrural.com.br/cotacao/

Tabela S4 - Dados de fluxos emergéticos de uma monocultura de Soja (Adaptado de Ortega & Miller 2000).

Fator de
SOJA
Fluxo
Unidade
conversão Transformidade Unidade
Recursos Naturais
Renováveis
chuva
14000
m3/ha.ano 5,00E+06
1,82E+04 sej/J
nitrogênio
70
kg/ha.ano
3,80E+12 sej/kg
Não Renováveis
perda de solo
15000
kg/ha.ano 9,04E+05
7,38E+04 sej/J
Recursos da
economia
Materiais
Sementes
95
kg/(ha.ano)
1,47E+12 sej/kg
Calcário
350
kg/(ha.ano)
1,00E+11 sej/kg
Fertilizantes
200
kg/(ha.ano)
2,50E+12 sej/kg
Inoculante
1 dose/(ha.ano)
0,46
3,70E+12 sej/$
Herbicidas
1,5
l/(ha.ano)
0,75
8,24E+14 sej/kg
Pesticida
1,5
l/(ha.ano)
0,75
1,48E+13 sej/kg
Combustivel
80
l/(ha.ano) 3,14E+07
6,60E+04 sej/J
Aço (depreciação)
14,2
kg/(ha.ano)
6,70E+12 sej/kg
Serviços
m.obra simples
3,2 horas/(ciclo.ha) 1,67E+06
1,00E+05 sej/J
m.obra técnica
3,2 horas/(ciclo.ha) 1,67E+06
1,00E+06 sej/J
administração
4,8 horas/(ciclo.ha) 1,31E+06
1,00E+07 sej/J
s. públicos (impostos)
12 reais/(ha.ano) 3,36E+00
3,70E+12 sej/$
custeio
5 reais/(ha.ano) 3,36E+00
3,70E+12 sej/$
seguro
1 reais/(ha.ano) 3,36E+00
3,70E+12 sej/$
total:

Fluxo de
emergia

%

1,54E+15
1,27E+15
2,66E+14
1,00E+15
1,00E+15

33%
27%
6%
21%
21%

1,88E+15
1,40E+14
3,50E+13
5,00E+14
1,70E+12
9,27E+14
1,67E+13
1,66E+14
9,51E+13
2,92E+14
5,36E+11
5,36E+12
6,28E+13
1,49E+14
6,22E+13
1,24E+13
4,71E+15

40%
3%
1%
11%
0%
20%
0%
4%
2%
6%
0%
0%
1%
3%
1%
0%
100%

Tabela S5 - Dados de fluxos emergéticos de uma monocultura de milho (Adaptado de Ortega & Miller 2000).

MILHO
Recursos Naturais
Renováveis
chuva
Não Renováveis
perda de solo
Recursos da
economia
Materiais
Sementes
Calcário
Fertilizantes
Inoculante
Herbicidas
Pesticida
Combustivel
Aço (depreciação)
Serviços
m.obra simples
m.obra técnica
administração
s. públicos
(impostos)
custeio
seguro

Fluxo

Unidade

Fator de
Fluxo de
conversão Transformidade Unidade emergia

14000

m3/ha.ano

5,00E+06

1,82E+04 sej/J

15000

kg/ha.ano

9,04E+05

7,38E+04 sej/J

30
350
150
0
7
0,8
45
14,2

kg/(ha.ano)
kg/(ha.ano)
kg/(ha.ano)
dose/(ha.ano)
l/(ha.ano)
l/(ha.ano)
l/(ha.ano)
kg/(ha.ano)

1,27E+15
1,27E+15
1,00E+15
1,00E+15

17%
17%
13%
13%

66%
1%
0%
5%
0%
57%
0%
1%
1%
4%
0%
0%
1%
2%
1%
0%
100%

3,2 horas/(ciclo.ha)
3,2 horas/(ciclo.ha)
4,8 horas/(ciclo.ha)

1,67E+06
1,67E+06
1,31E+06

1,00E+05 sej/J
1,00E+06 sej/J
1,00E+07 sej/J

4,98E+15
4,41E+13
3,50E+13
3,75E+14
0,00E+00
4,33E+15
8,88E+12
9,32E+13
9,51E+13
2,92E+14
5,36E+11
5,36E+12
6,28E+13

12
5
1

3,36E+00
3,36E+00
3,36E+00

3,70E+12 sej/$
3,70E+12 sej/$
3,70E+12 sej/$
Total:

1,49E+14
6,22E+13
1,24E+13
7,54E+15

reais/(ha.ano)
reais/(ha.ano)
reais/(ha.ano)

0,46
0,75
0,75
3,14E+07

1,47E+12
1,00E+11
2,50E+12
3,70E+12
8,24E+14
1,48E+13
6,60E+04
6,70E+12

sej/kg
sej/kg
sej/kg
sej/$
sej/kg
sej/kg
sej/J
sej/kg

%
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Tabela S6 - Dados de fluxos emergéticos e índices emergéticos. Monoculturas em amarelo, sistemas agroflorestais em cinza. * o primeiro ano do plantio da bracatinga é
caracterizado por um consórcio com milho e abóbora. O pequi é explorado no sistema extrativista.

Emergia da natureza
Renovável (R)
Sistema
Eucalipto
Cana-de-açúcar
Soja 1
Soja 2
Milho
Dendê
Pinus
Paricá
Bracatinga*
Pequi
SAF Cacau
SAF Catavento 10
SAF Catavento 20
SAF Catavento 30
SAF Catavento 40
SAF Catavento 50
System 1
System 2
System 3
System 4
System 5
System 6

seJ/ha.ano
1,56E+15
2,20E+15
2,70E+15
1,54E+15
1,27E+15
1,90E+15
2,56E+15
2,79E+15
2,31E+15
1,56E+15
4,57E+15
3,50E+15
4,09E+15
4,82E+15
5,93E+15
7,62E+15
2,25E+15
2,25E+15
2,25E+15
2,25E+15
2,25E+15
4,62E+15

Emergia da economia (F)

Não renovável (N)

Materiais

Serviços

50,6%
30,6%
29,3%
32,7%
16,9%
25,3%
80,8%
49,4%
74,5%
62,8%
49,0%
85,0%
87,0%
88,7%
90,7%
92,6%

seJ/ha.ano
1,12E+14
4,00E+14
2,30E+15
1,00E+15
1,00E+15
1,00E+14
1,12E+14
1,12E+14
1,12E+13
0,00E+00
1,12E+13
4,00E+07
1,90E+06
1,06E+05
6,95E+03
5,06E+02

seJ/ha.ano
3,6% 1,28E+15
5,6% 3,20E+15
24,9% 3,60E+15
21,2% 1,88E+15
13,3% 4,98E+15
1,3% 3,20E+15
3,5% 4,10E+14
2,0% 1,89E+15
0,4% 1,19E+14
0,0% 1,30E+13
0,1% 2,34E+15
0,0% 1,60E+14
0,0% 1,56E+14
0,0% 1,56E+14
0,0% 1,56E+14
0,0% 1,56E+14

41,5%
44,4%
39,0%
39,9%
66,0%
42,7%
12,9%
33,4%
3,8%
0,5%
25,1%
3,9%
3,3%
2,9%
2,4%
1,9%

seJ/ha.ano
1,30E+14
1,40E+15
6,30E+14
2,92E+14
2,92E+14
2,30E+15
8,80E+13
8,60E+14
6,60E+14
9,10E+14
2,40E+15
4,60E+14
4,55E+14
4,55E+14
4,55E+14
4,55E+14

87,5%
97,4%
60,5%
90,7%
88,9%
73,6%

2,75E+13
1,99E+13
2,20E+13
7,85E+13
4,99E+13
2,75E+14

1,1%
0,9%
0,6%
3,2%
2,0%
4,4%

0,0%
0,0%
0,3%
0,0%
0,1%
0,1%

9,40E+11
1,77E+11
9,40E+12
9,40E+11
2,73E+12
7,05E+12

Produção
transf. (tr)
emergética (Y)

%R

EYR EIR ELR

ESI

4,2%
19,4%
6,8%
6,2%
3,9%
30,7%
2,8%
15,2%
21,3%
36,6%
25,8%
11,2%
9,7%
8,4%
7,0%
5,5%

seJ/ha.ano
3,08E+15
7,20E+15
9,23E+15
4,71E+15
7,54E+15
7,50E+15
3,17E+15
5,65E+15
3,10E+15
2,48E+15
9,32E+15
4,12E+15
4,70E+15
5,43E+15
6,54E+15
8,23E+15

seJ/J
7,88E+03
2,80E+04
2,58E+05
7,95E+04
5,43E+04
2,39E+04
1,03E+04
3,34E+04
1,40E+04
1,80E+05
2,07E+05
2,00E+04
1,11E+04
8,41E+03
9,32E+03
2,88E+04

%
50,62
30,56
29,25
32,67
16,89
25,33
80,76
49,36
74,51
62,83
49,04
84,95
87,00
88,75
90,66
92,58

ad.
2,19
1,57
2,18
2,17
1,43
1,36
6,37
2,06
3,98
2,69
1,97
6,65
7,69
8,89
10,71
13,47

ad.
0,84
1,77
0,85
0,86
2,32
2,75
0,19
0,95
0,34
0,59
1,03
0,18
0,15
0,13
0,10
0,08

ad.
0,98
2,27
2,42
2,06
4,92
2,95
0,24
1,03
0,34
0,59
1,04
0,18
0,15
0,13
0,10
0,08

ad.
Ref.
2,24
[1]
0,69
[2]
0,90
[3]
1,05
[4]
0,29
[4]
0,46
[3]
26,71 [1]
2,00
[1]
11,63 [1]
4,55
[1]
1,89
[1]
37,51 [5]
51,50 [5]
70,12 [5]
103,90 [5]
168,01 [5]

2,93E+14 11,4%
4,54E+13 2,0%
8,03E+14 21,6%
1,54E+14 6,2%
2,29E+14 9,1%
1,38E+15 22,0%

2,57E+15
2,31E+15
3,72E+15
2,48E+15
2,53E+15
6,28E+15

2,23E+06
2,06E+07
8,60E+05
4,82E+06
2,57E+06
1,16E+06

87,55
97,40
60,48
90,73
88,93
73,57

8,74
50,68
4,58
16,01
10,92
4,53

0,13
0,02
0,36
0,07
0,10
0,28

0,14 61,20 [6]
0,03 1741,65 [6]
0,37 12,35 [6]
0,10 154,27 [6]
0,13 87,23 [6]
0,36 12,59 [6]
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