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Cálculos de pegada ambiental: Duas grandes linhas

Escalas nacional
e supra-nacional

Escalas regional 
e local

• Governos, entidades supra-nacionais, investigadores, consumidores
• Perspectiva de longo prazo – evolução até 2050
• Ferramentas de análise menos detalhadas, menor resolução
• Cumprimento de medidas e compromissos internacionais
• Grandes tendências/sistemas de produção alimentar nas dietas humanas

• Agricultores, consultores, autoridades regionais, investigadores, 
consumidores

• Perspectiva de curto/médio prazo
• Ferramentas de análise mais detalhadas, maior resolução
• Soluções regionais/locais para melhorar a produção animal existente
• Estudos de caso regionais e exemplos de competitividade pela 

diferenciação sustentável
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O aumento da população mundial levará a um
aumento da procura por alimentos

Cálculos de pegada ambiental ao nível global

Como alimentar a população humana em 2050?
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São necessárias novas
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Impactes ambientais
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Resposta: Agicultura Biológica?

Qual o papel da 
produção animal?



DIETA 

VEGETARIANA

Resposta: Dieta vegetariana ou sem carne de vaca?
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DIETA

VEGAN

Resposta: Dieta vegan?
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Fonte: Mueller, N. D. et al. (2000). Declining spatial efficiency of global 
cropland nitrogen allocation. Global Biogeochem. Cycles 2017

Produtividades mais baixas que na agricultura convencional
implica maior eficiência no uso de N
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Biológico
Eficiência de 
uso de N = 60%

Convencional
Eficiência de uso
de N = 50%

Ano 2000 versus Ano 2050 (Dieta vegan + biológico) 
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Fixação biológica de N é insuficiente para as necessidades
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Fixação biológica de N é insuficiente para as necessidades
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Dietas biológicas são limitadas por N – devido à falta de N de 
fontes animais



Ano 2000 versus Ano 2050 (Dieta vegetariana + biológico) 
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Redução de emissões de 
gases de efeito de estufa
menor do que no caso vegan
Sobretudo devido à fermentação
entérica dos ruminantes

E se eliminarmos os ruminantes
da dieta?



Ano 2000 versus Ano 2050 (Dieta monogástricos + biológico) 
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Todos os produtos

só com animais
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Melhoria dos sistemas:
1. Medidas agroecológicas

(aumentar a eficiência de utilização 
de azoto, a eficiência dos animais, 
optimizar rotações de culturas, 
aumentar fixação biológica)

2. Medidas de economia circular
(redução drástica de desperdício 
alimentar, recirculação de nutrientes)

3. Descarbonização
(Produção de metano com resíduos 
animais, energia renovável na 
produção de fertilizante)

É necessário melhorar os sistemas de produção
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Dieta vegan convencional melhor que qualquer
opção biológica, mas não por muito

É necessário melhorar os sistemas de produção
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Avaliação de Ciclo de Vida 
(ACV)

Compilação e avaliação das entradas e saídas de materiais
e energia e impactes ambientais potenciais de sistemas

produtivos ao longo do seu ciclo de vida

Da escala global à escala do produto



Fonte: https://www.visualcapitalist.com/visualising-
the-greenhouse-gas-impact-of-each-food/
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A carne de bovino no 
presente tem as 

maiores emissões de 
qualquer produto

alimentar em média…

Fonte: https://www.visualcapitalist.com/visualising-
the-greenhouse-gas-impact-of-each-food/

… devido à 
fermentação entérica e 

à desflorestação

Da escala global à escala do produto

https://www.visualcapitalist.com/visualising-the-greenhouse-gas-impact-of-each-food/


Fonte: Poore, J., & Nemecek, T. (2018). Reducing food’s 
environmental impacts through producers and consumers. 
Science, 360(6392), 987-992.

A importância da carne de bovino

A carne de bovino no 
presente tem as 

maiores emissões de 
qualquer produto

alimentar em média…

… mas a variabilidade é 
enorme
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Pastagens semeadas biodiversas
Uma inovação na engenharia da biodiversidade pelo Engº David Crespo

Permanentes, porque possuem o potencial 
para se manter durante pelo menos 10 
anos (em alguns casos, 25 anos)

Semeadas, porque são introduzidas por 
sementeira espécies altamente produtivas

Biodiversas, porque são utilizadas 
sementes de até 20 espécies ou variedades

Ricas em leguminosas, porque muitas das 
espécies são leguminosas, “fábricas 
naturais” de azoto que evitam o uso de 
fertilizantes azotados
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Pastagens semeadas biodiversas
Uma inovação na engenharia da biodiversidade pelo Engº David Crespo

Permanentes, porque possuem o potencial 
para se manter durante pelo menos 10 
anos (em alguns casos, 25 anos)

Semeadas, porque são introduzidas por 
sementeira espécies altamente produtivas

Biodiversas, porque são utilizadas 
sementes de até 20 espécies ou variedades

Ricas em leguminosas, porque muitas das 
espécies são leguminosas, “fábricas 
naturais” de azoto que evitam o uso de 
fertilizantes azotadosMaior produtividade -> Menor consumo de rações

Cada hectare de pastagens semeadas biodiversas evita a    
utilização de 0,5 hectares de área agrícola

Sequestro de carbono no solo (6,5 t CO2/ha.ano)
Fixação biológica de N (~160 kg N/ha.ano)



Pegada de carbono directa (na exploração)

Morais, T.G. et al. 2018. The Effects on Greenhouse Gas

Emissions of Ecological Intensification of Meat Production with

Rainfed Sown Biodiverse Pastures. Sustainability 10, 4184



Pegada de carbono directa (na exploração)

Cada hectare de 
pastagem não fornece

o mesmo serviço
(alimento animal)

Morais, T.G. et al. 2018. The Effects on Greenhouse Gas

Emissions of Ecological Intensification of Meat Production with

Rainfed Sown Biodiverse Pastures. Sustainability 10, 4184



Cenário 1

Pastagens semi-naturais (SNP) + suplementação

Cenário 2

Pastagens semeadas biodiversas (SBP) + SNP

SNP

SNP

SBP

Avaliar as emissões de gases de efeito de estufa da produção de carne de vaca em
pastagens semeadas biodiversas utilizando uma abordagem consequencial

Perspectiva ACV na avaliação da carne em Portugal

Morais, T.G. et al. 2018. The Effects on Greenhouse Gas

Emissions of Ecological Intensification of Meat Production with

Rainfed Sown Biodiverse Pastures. Sustainability 10, 4184



Perspectiva ACV na avaliação da carne em Portugal

Morais, T.G. et al. 2018. The Effects on Greenhouse Gas

Emissions of Ecological Intensification of Meat Production with

Rainfed Sown Biodiverse Pastures. Sustainability 10, 4184

Average
Neutral detergent fiber
Gross energy
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Resultados sempre 
negativos – pastagens
semeadas têm balanço

de carbono menor

Sequestro de carbono inicial
é especialmente elevado, 
apesar das emissões para 
instalação da pastagem

Pequenos aumentos periódicos
– produção e aplicação de 

fertilizante de fósforo

Após o 10º ano, mesmo após o 
sequestro de carbono cessar, as 

pastagens evitam emissões devido
à maior produtividade, 

substituindo rações

Perspectiva ACV na avaliação da carne em Portugal



… mas o leite está ao
nível de produtos

vegetais

Fonte: https://www.visualcapitalist.com/visualising-
the-greenhouse-gas-impact-of-each-food/

A carne de bovino no 
presente tem as 

maiores emissões de 
qualquer produto

alimentar em média…

Da escala global à escala do produto

https://www.visualcapitalist.com/visualising-the-greenhouse-gas-impact-of-each-food/


• 25 produtores entrevistados nos Açores

• Área total de ~1.850 ha

• Caracterização completa das explorações

Pegada de carbono do leite dos Açores



Emissões médias: 0,83 kg CO2e/kg leite

Pegada de carbono do leite dos Açores



- Uniformizar as regras de cálculo de 
indicadores ambientais para rotulagem
no espaço Europeu

- Credibilizar afirmações sobre
sustentabilidade de produtos

- Efeito de reputação através da 
comparação

A importância crescente de estudos ACV

“Single Market for Green Products”



Estudos globais de emissões da produção agro-alimentar importantes para grandes
orientações/identificação de espaço de soluções ao nível de políticas e 
comportamentos

Produção biológica necessita de alguma transferência de azoto de pastagens para 
agricultura – sem animais dificilmente existe azoto suficiente

mesmo se o sistema for optimizado ao máximo, os benifícios são
maximizados pela produção de animais

Produção convencional com dieta vegan está ao nível da melhor opção biológica
mas se a produção de fertilizante terá que ser descarbonizada

Conclusões



Ao nível do produto, a produção de cálculos de pegada de carbono (no 
mínimo) não só é um importante factor de sustentabilidade como poderão
no futuro ser uma license to operate

É provável que a utilização de Avaliação de Ciclo de Vida se generalize pela 
via da rotulagem

Apesar de serem possíveis melhorias (redução de custos, ganhos
de eficiência), os mecanismos reputacionais no mercado poderão
vir a ser determinantes

Conclusões



Obrigado!

Questões e comentários:

ricardo.teixeira@tecnico.ulisboa.pt

Este trabalho foi apoiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia através do projecto “LEAnMeat - Lifecycle-

based Environmental Assessment and impact reduction of Meat production with a novel multi-level tool” 

(PTDC/EAM-AMB/30809/2017) e CEECIND/00365/2018 (R. Teixeira). 
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