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A análise de diagnóstico de sistemas surgiu devido à 

exigência de um melhor entendimento da realidade de 

propriedades agropecuárias por parte dos profissionais, 

pois analisar e classificar uma propriedade complexa é 

delimitá-la, ou seja, distingui-la de outras propriedades e 

descobrir as potencialidades incomuns. 

O objetivo deste trabalho  foi analisar uma Unidade de 

Produção Agropecuária (UPA), localizada no município 

de Santana do Livramento(RS), demonstrando o 

funcionamento dos sistemas produtivos e processos 

socioeconômicos envolvidos. 
 

CONCLUSÕES 

A UPA analisada configura-se como uma ótima 

alternativa aos cultivos e produções mais tradicionais, 

pois, enquanto a soja possui um custo médio de 

produção de 42 sacas por hectare e produtividade 

média no Estado de 50 sacas tornando a taxa de lucro 

(TL) em torno de  20% por hectare e, a pecuária de 

corte extensiva tendo a TL média com valores inferiores 

a este, o cultivo de nogueiras baseado nas projeções 

dadas de acordo com a bibliografia, poderá apresentar 

uma lucratividade acima de 95%.  
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A “Análise-Diagnóstico de Sistemas Agrários” (ADSA) é 

um método de estudo da agricultura concebido para o 

estabelecimento de linhas estratégicas de 

desenvolvimento local relacionadas ao setor 

agropecuário. Tal método foi elaborado especificamente 

para ser aplicado em países do terceiro mundo, cujos 

complexos problemas agrícolas, normalmente associados 

a técnicas pouco usuais em relação aos padrões 

ocidentais e a grandes dificuldades de intervenção do 

poder público, tornam a elaboração de projetos de 

desenvolvimento uma tarefa extremamente difícil (SILVA, 

2007). 

Neste sentido, a utilização do ADSA foi imprescindível 

para aprofundar a pesquisa de projeção de rendimentos 

da cultura de nogueiras da UPA  analisada.  

A produtividade de plantas adultas de nogueira pecã 

variam de 500 a 1.000 kilos (kg) de nozes por hectare ao 

ano, o que equivale, aproximadamente, de 22 a 40kg  por 

nogueira,  (KUROZAWA, 2013) sendo R$6,00 o kg. 

 

O estudo foi realizado no mês de junho de  2018, e 

utilizou-se a Análise e Diagnóstico dos Sistemas Agrários 

(ADSA) como abordagem metodológica, realizando 

visitas na área de produção e entrevistas com o produtor.  
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O sistema de produção da UPA é caracterizado pelo 

cultivo de variedades de nogueiras (286 árvores) que 

terão início de rendimento no ano de 2020. A UPA 

possui uma Superfície Total (ST) de 15 hectares de 

terra, sendo 100% própria.  
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Fonte: Autores (2018). 
 

Tabela 1 – Indicadores socioeconômicos UPA 
 


