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RESUMO 

A necessidade de se discutir a sustentabilidade econômica das atividades produtivas é 

real e cada vez mais urgente. Com base nisso, esse estudo buscou avaliar a pegada ecológica 

da produção convencional de carne bovina no Rio de Janeiro com o objetivo de auxiliar em 

escolhas de consumo mais conscientes e que caminhem junto ao desenvolvimento sustentável. 

Para isso, foi feito um levantamento bibliográfico apresentando os impactos não só das 

atividades agrícolas sobre os recursos naturais, mas também especificamente sobre a pecuária 

na produção de carne bovina. Abordam-se também as principais práticas pecuárias atuais 

consideradas sustentáveis e de indicadores utilizados para a medição da sustentabilidade 

dessas atividades, com enfoque nas pegadas hídrica e ecológica, destacando as etapas para o 

cálculo da segunda. É realizado um levantamento da situação atual brasileira e mundial da 

produção de carne bovina, concluindo que a utilização do indicador da pegada ecológica é 

uma alternativa viável para a realização do cálculo do impacto causado por essa indústria. 

Assim, foi realizada a avaliação da pegada ecológica dessa indústria no Rio de Janeiro, 

comparando os resultados com outras cidades e estados do país.  

 

PALAVRAS – CHAVE: Pecuária; Sustentabilidade; Indicador.  

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The need to discuss sustainability is real and increasingly urgent. Based on that, this 

study’s first part portrays the calculation of the ecological footprint of meat production in Rio 

de Janeiro in order to help consumers make a more conscious consumption and to evolve 

towards a sustainable development system. To reach this goal, it is discussed not only the 

impact of agriculture but also, more specifically, of livestock activities on natural resources. 

The study considers the current sustainable livestock output activities and the indicators used 

to measure its sustainability, focusing on water and ecological footprints. Lastly, the study 

portraits a survey of the latest situation of beef production in Brazil and in the world to 

conclude that the use of the ecological footprint indicator is a viable alternative to calculate 

the impact caused by the meat industry. Thus, the assessment of the ecological footprint of 

this industry will occur in the second part of the study. Finally, the evaluation of the 

ecological footprint of this industry was carried out in Rio de Janeiro, comparing the results 

with other cities and states of the country. 

 

 

KEY WORDS: Livestock; sustainability; indicator. 
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1. INTRODUÇÃO E MOTIVAÇÃO 

O setor de alimentos é caracterizado mundialmente pela extensão da sua cadeia 

produtiva e pelo seu potencial de degradação ambiental. O processo tem início com a atuação 

dos produtores, de grande a pequeno porte, na agricultura ou na pecuária. A partir deste ponto, 

segue passando por transportadores, comerciantes, distribuidores, empresas de resíduos e, 

pelos consumidores, que estão, em grande parte, nas grandes cidades (PENA, 2012).  

De acordo com dados do MMA – Ministério do Meio Ambiente (MMA, _), quase 

75% da população da América Latina vive em grandes cidades, sem relação direta, controle 

ou conhecimento específico sobre a produção dos alimentos que consome. Para o Brasil, este 

valor é de 81,23%, de acordo com IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(2017). Esses números chamam atenção para o fato de que grande parte dos consumidores 

modernos compram alimentos diretamente dos supermercados e, geralmente, sem ter acesso 

ou preocupação sobre informações como o local de origem, modelo de produção e impactos 

socioambientais causados na geração daquela mercadoria (MMA, _).  

A preocupação com esses impactos é relevante visto que, se negativos, podem 

inviabilizar a produção em curto, médio ou longo prazo, por diversos motivos, tais como 

aumento do custo de produção, minimização até a escassez de recursos, dentre outros. 

Um impacto ambiental é definido pela norma brasileira (NBR) ISO 14001 (2015) 

como qualquer alteração no meio ambiente, podendo ser benéfica ou adversa, pequena ou 

grande. É um fato também que em toda atividade econômica os impactos ambientais 

relacionados são movidos pelo consumo (TUKKER et al., 2008). Dessa forma, os 

consumidores, passam a atuar como protagonistas no direcionamento de novas tendências e 

necessidades de produção. Uma mudança de hábitos de consumo representa uma 

oportunidade de minimização e mitigação dos impactos gerados nessa cadeia produtiva 

(WEBER e MATTHEWS, 2008; CARLSSON-KANYAMA e GONZÁLEZ, 2009; 

HERTWICH e PETERS, 2009; PENA, 2012). 

O impacto ambiental do consumo se divide em três principais categorias de 

serviços/produtos: alimentos, transportes e habitação. Nestas três categorias, os gases de 

efeito estufa podem ser indicadores dos impactos causados no meio. Nesse contexto, a Europa 

apresenta 31% das emissões de gases estufa (GEE) apenas para o setor de alimentos, enquanto 

o Brasil apresenta uma parcela de 43% das suas emissões para esta categoria (PENA, 2012, e 

HERTWICH E PETERS, 2009). Deve-se ressaltar que no Brasil, de acordo com o Sistema de 
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Estimativa de Emissão de Gases de Efeito Estufa - SEEG (2018), a pecuária de corte é um dos 

principais responsáveis pela emissão desses gases. 

Nesse contexto, para uma mesma quantidade de emissões de GEE, é produzida cerca 

de dez vezes mais proteína vegetal do que proteína animal bovina (LEITZMANN, 2003). 

Assim, fica claro que o conhecimento sobre as possíveis escolhas alimentares e seus 

respectivos impactos sobre o meio podem ser determinantes na mudança de hábitos 

alimentares dos consumidores, contribuindo diretamente para a conservação do meio 

ambiente e para o estabelecimento de modelos de produção que estejam em acordo com o 

desenvolvimento sustentável.  

Em um passado pouco distante, a preocupação dos consumidores estava relacionada 

apenas ao baixo custo e à qualidade da mercadoria. Entretanto, a sociedade caminha para um 

cenário que avalia também outros fatores, como os direitos dos animais, a presença de agentes 

tóxicos e a qualidade ambiental do alimento (PALHARES, 2012).  

Dessa forma, em um país majoritariamente agropecuário como o Brasil, o 

conhecimento sobre a quantidade e a extensão dos impactos que a cadeia produtiva da carne 

pode causar ao meio ambiente e à saúde humana se torna uma discussão de extrema 

relevância e importância para o cenário atual.  

A pegada ecológica, que se caracteriza pela medição da quantidade de recursos 

naturais renováveis necessários para que seja mantido um determinado estilo de vida, se 

mostra como um indicador de extrema importância. Além disso, ao considerar tudo que o ser 

humano utiliza para viver, como alimentação, moradia, transportes, bens e serviços, se 

apresenta como alternativa viável para realização do cálculo do impacto causado pela cadeia 

produtiva da carne bovina (WWF, _).  

2. Objetivo Principal 

 Avaliar a Pegada Ecológica da produção de carne bovina no Rio de Janeiro 

considerando a produção convencional; 

2.1. Objetivos Específicos 

 Levantar dados sobre o consumo de carne bovina no Brasil; 

 Analisar as informações e dados obtidos sob a ótica do impacto ambiental; 
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 Identificar quais seriam as etapas necessárias para a análise da Pegada 

Ecológica na produção de carne bovina no Rio de Janeiro; 

 Calcular a Pegada Ecológica na produção de carne bovina no Rio de Janeiro. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Teoria de Malthus (1798) foi a primeira a levantar a ideia de que o crescimento 

acelerado da população traria problemas futuros. Ele defendia que o potencial de crescimento 

da população seguia uma tendência exponencial e que o potencial da terra de aumentar a 

produção de alimentos era de tendência linear, o que resultaria na futura escassez global da 

oferta de alimentos (LIMA, 2015). 

Posteriormente esta crença foi derrubada e a produção de alimentos atingiu, ao longo 

dos anos, altos níveis de crescimento e modernização. Isso foi possível principalmente pelo 

aporte de insumos, notadamente os agrotóxicos, que permitiram o controle de pragas e 

doenças nas atividades agrícolas. A Lei Federal Brasileira número 7802 (BRASIL, 1989) 

define agrotóxicos como sendo produtos destinados ao uso nos setores de produção, no 

armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de 

florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, 

hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de 

preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos.  

O uso intensivo desses produtos na agricultura é a base do modelo da Revolução 

Verde, que surgiu com a promessa de exterminar a fome do mundo e está presente ainda hoje 

em dia na vida da maioria dos produtores no campo brasileiro (ANDRADES, GAMINI, 

2008). Esse período foi marcado por uma enorme geração de conhecimento tecnológico 

focado na agropecuária, abrangendo áreas da química, mecânica e biologia (ZAMBERLAM; 

FRONCHET, 2001). Na prática, a agricultura se transformou em uma indústria com novos 

métodos de produção: uso intensivo de insumos industriais, defensivos agrícolas, 

mecanização, utilização de sementes geneticamente modificadas e grandes monoculturas 

(DEN HERDER et al., 2010).  

Ainda que a teoria de Malthus tenha sido derrubada, muitos fracassos relacionados às 

soluções encontradas podem ser vistos pelo planeta. Os recursos naturais estão, pouco a 

pouco, se esgotando devido ao mau uso da terra e a disseminação de culturas e práticas 

extremamente prejudiciais para o meio ambiente e para a sustentabilidade da produção como 

um todo. (PINHEIRO; PINHEIRO, 2008).  

3.1 Impactos das Atividades Agrícolas Sobre os Recursos Naturais  

As condições de solo, clima, território e socioeconômicas tornam o Brasil um país 

com condições favoráveis para contribuir de forma significativa com a segurança alimentar do 
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planeta (FORESIGHT, 2011). Isso se traduz no fato do país, nas últimas décadas, ter sido 

considerado um dos principais produtores e exportadores de produtos agrícolas no mundo 

(FASIABEN et al., 2011). Entretanto, o uso inadequado do solo para cultivos, sem respeito à 

sua aptidão agrícola e limitações, tem acelerado os processos de degradação da capacidade 

produtiva deste, alterando, consequentemente, o meio ambiente e os recursos naturais 

brasileiros (BALSAN, 2006). 

Segundo dados do IBGE (2018), cerca de 8% da extensão territorial do Brasil é 

ocupada pela agricultura e 19% é ocupada apenas por pastagens. Dessa forma, a agropecuária 

ocupa quase 30% do território nacional, com uma considerável demanda de área destinada 

exclusivamente à produção de alimentos.  

O desmatamento e a substituição da vegetação nativa por outra cultivada e o uso 

inadequado do solo para cultivo, são fatores que favorecem a degradação de áreas que antes 

eram florestadas. Esse processo faz com o que o solo fique descoberto, contribuindo para a 

ocorrência de diferentes problemas ambientais, como erosão, perda de fertilidade, salinização, 

destruição florestal, contaminação e compactação dos solos (SAMPAIO et al., 2005; 

EHLERS, 1999).  

A erosão se destaca atualmente como uma das mais graves causas da degradação do 

solo. Esse processo é caracterizado pela perda de solo causada pela ação da água, do vento ou 

de práticas agrícolas inadequadas relacionadas à mecanização da produção. As partículas de 

solo são levadas até corpos d’água, causando assoreamento e levando matéria orgânica e 

insumos químicos, como agrotóxicos e fertilizantes, para outras áreas (SAMPAIO et al, 

2005). 

Deve-se ressaltar, portanto, que ocorre principalmente a perda de solo fértil, que é o 

solo superficial, fazendo com que haja a necessidade de reposição por meio de fertilizantes, 

predispondo as plantas cultivadas a desequilíbrios nutricionais que implicam em ataques de 

pragas e doenças. 

O aumento do uso de produtos químicos ocorreu, em grande parte, com o objetivo de 

atendimento do padrão de consumo de uma sociedade em constante crescimento. Esperar que 

o solo se recuperasse naturalmente, repondo seus nutrientes, passou a ser tornar inviável. 

Dessa forma, a Revolução Verde, caracterizada por iniciativas tecnológicas que 

transformaram as práticas agrícolas, aumentando drasticamente a produção de alimentos no 

mundo, trouxe como um de seus principais impactos a ampla utilização de agroquímicos, 

usualmente conhecidos como fertilizantes e agrotóxicos (DEN HERDER et al., 2010). 
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Os agricultores que manipulam esses produtos geralmente recebem pouca informação 

sobre seu uso e periculosidade, fazendo aplicações em quantidades inadequadas e sem a 

proteção necessária. A maioria dos agrotóxicos apresenta princípio ativo químico, 

apresentando potencial tóxico não só para as pragas, mas também para os animais, o homem e 

os recursos naturais. Além disso, muitas pesquisas mostram que o uso de agrotóxicos em 

larga escala e em quantidades incorretas, torna as pragas imunes a esses produtos, sendo 

necessário o desenvolvimento de produtos ainda mais agressivos para conter essas ameaças, 

causando ainda mais prejuízos ao meio ambiente e à saúde da população (RODRIGUES, 

2006).  

Um sistema de produção agrícola por si só já traz impacto ao meio ambiente ao 

transformar um ecossistema em um agrossistema. Quando se trata de monoculturas 

intensivas, esse novo sistema passa a ser extremamente simplificado, tornando-se mais 

suscetível ainda ao surgimento de pragas e espécies nocivas à cultura em questão. Esse tipo de 

produção passa a ser, então, o pior dos casos quando se compara a um modelo ideal de 

produção sustentável (RIBEIRO E CAMELLO, 2014). Dessa forma, os danos ao meio 

ambiente demandam atenção para novas técnicas de manejo, conservação e recuperação de 

recursos naturais, focando na busca de formas de produção mais racionais e que estejam 

aliadas ao avanço econômico, social e ecológico (BALSAN, 2006).   

Nesse cenário, o uso da água é, atualmente, também um grande desafio. Desde o final 

do século passado, a água tem sido considerada como um recurso escasso e estratégico, por 

seus valores social, econômico e ecológico, sendo responsável pela manutenção não só da 

vida, mas também de diferentes atividades que fazem parte da economia moderna (PAZ et al., 

2000). Sua disponibilidade tem direta relação com a taxa de produção de alimentos de um 

determinado lugar (PFISTER et al., 2011).  

Apesar da América Latina ser um continente com abundante quantidade de água, há 

países que já enfrentam sérios problemas devido à disponibilização e contaminação por 

efluentes das agroindústrias (FAO, 1996). Embora o Brasil seja detentor de cerca de 12% das 

reservas de água doce no mundo, não é raro ver conflitos relacionados à qualidade, 

quantidade e déficit de oferta de água em seu território, mais especificamente no Nordeste do 

país (PAZ et al., 2000). 

Mundialmente, a atividade agrícola é responsável pelo consumo de quase 70% das 

águas de rios, lagos e aquíferos subterrâneos, enquanto as indústrias e residências são 

responsáveis pelo consumo restante (CHRISTOFIDIS, 1997). Esses dados deixam claro, 

então, que a água é um elemento chave para o desenvolvimento agrícola equilibrado, sendo 
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necessário um controle de forma a garantir usos adequados, otimizados e sustentáveis deste 

recurso.  

As emissões atmosféricas também são um problema ambiental enfrentado pela 

agricultura moderna. No Brasil, as práticas agrícolas e as mudanças do uso do solo devido ao 

desmatamento são as principais fontes de emissões de gases do efeito estufa.  

O Brasil está no topo da lista de classificação dos países emissores de gases do efeito 

estufa (Climate Wacth, 2016). Esse destaque ambiental internacional é negativo e pode trazer 

consequências econômicas futuras em relação às exportações de produtos. Além disso, em um 

horizonte não tão distante, as mudanças climáticas globais indicam queda na produção 

agrícola, especialmente em países tropicais. A situação se torna ainda mais grave no Brasil, 

visto que é um país que tem seu produto interno bruto claramente dependente do agronegócio, 

sendo necessária, então, a consideração de ações que reduzam o impacto desse tipo de 

produção nas emissões atmosféricas (CERRI, 2007).  

3.1.1 Impactos da Produção de Carne Sobre os Recursos Naturais  

O setor pecuário tem grande importância para o mundo, não só de forma econômica, 

mas também nos aspectos social, político e ambiental. É tão representativo que atualmente 

detém 40% do Produto interno bruto (PIB) agrícola mundial, empregando 1,3 bilhões de 

trabalhadores e provendo formas de subsistência a cerca de 1 bilhão de pessoas. O Brasil tem 

enorme representatividade neste valor, contribuindo com o maior rebanho bovino comercial 

do mundo e ocupando posição de destaque não só na produção de bovinos, mas também de 

suínos e aves (PENA, 2012). 

De acordo com dados do MMA (MMA, _), cerca de 16% da demanda de cereais e 

20% dos alimentos feculentos, ou seja, ricos em amido, são destinados a forragem para gado 

em todo mundo. Além disso, diferentes países pobres da América exportam forragem para 

Europa como insumo para a produção de carnes, fazendo com que esses países europeus não 

só exerçam pressão sobre suas terras de cultivo durante o ciclo de produção de bens derivados 

de animais, mas também sobre as terras desses países que vendem matéria-prima, a exemplo 

do Brasil.  

As projeções do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para o 

agronegócio brasileiro apontam de 2009 para 2019, um crescimento de 51% na produção de 

carnes (bovina, suína e aves). Além disso, dados Preliminares do Censo Agropecuário de 

2017, realizado pelo IBGE, mostram que são quase 172 milhões de cabeças de bovinos 

espalhadas pelo país e cerca de 158 milhões de hectares ocupados com pastagens, sendo que 
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apenas 30%  deste valor correspondente a pastagens naturais. O valor ocupado por pastagens 

representa mais que o dobro da área ocupada com todos os demais cultivos, que não chega a 

80 milhões de hectares. 

Com base em estimativas realizadas pelo Centro de Estudos Avançados em Economia 

Aplicada (CEPEA) da Universidade de São Paulo (USP), em 2017 o PIB do agronegócio 

brasileiro e o do setor da pecuária corresponderam, respectivamente, por quase 22% e 7% do 

PIB nacional, indicando ainda uma considerável representatividade na economia do país 

(CEPEA, 2018).  

A agropecuária também pode sofrer os efeitos do aquecimento global. De acordo com 

Margulis e Dubeux (2010), um aumento da temperatura na ordem de 3 ºC pode causar uma 

perda de até 25% da capacidade de pastoreio para bovinos de corte e um aumento de custo de 

produção da ordem de 20% a 45%. Este valor afetaria diretamente o poder de venda da carne 

brasileira no mercado externo e geraria grande impacto socioeconômico nas populações que 

vivem da renda originada desta produção (MARGULIS; DUBEUX, 2010). 

A agropecuária também exerce pressão sobre os recursos hídricos. Estimativas 

apontam que cerca de 50% da água doce do mundo é destinada à pecuária (ONCA, 2015). 

Calcula-se que a esta atividade usa e contamina mais água que as cidades urbanas e, 

comparativamente, cinco mil cabeças de gado geram a mesma quantidade de excrementos que 

uma cidade de cinquenta mil habitantes (SVB, 2015). 

Além do consumo animal, que é calculado em 40 litros por dia, uma considerável 

quantidade desta água é utilizada em outras atividades, como asseio e limpeza das instalações, 

abate e na produção de vegetais e grãos para alimentar o gado, totalizando algo próximo de 

90 litros de água por dia. Dessa forma, uma considerável parte da produção agrícola não se 

destina à alimentação humana e sim à ração para alimentar animais que posteriormente serão 

abatidos (SVB, 2015). 

Por outro lado, em relação ao consumo para a alimentação humana, com a análise dos 

dados da Tabela 1, é possível notar que a produção de vegetais seria muito mais eficiente para 

alimentação humana e sustentável para o planeta do que a produção de carne animal e seus 

derivados, indicando que escolhas alimentares mais sustentáveis podem contribuir de fato 

para o cenário mundial dos impactos causados pela agricultura (MATURANA, 2015). 
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Tabela 1: Pegada Hídrica de alimentos frequentemente consumidos no Brasil, em litros por kg de alimento 

produzido. (Chapagain e Hoekstra, 2003; Mekonnen e Hoekstra, 2010; Aldaya e Hoekstra, 2010) 

Pegada Hídrica, em litros, por kg de alimento 

Carne Bovina 15415 

Laticínios 6574 

Carne Suína 5988 

Aves 4325 

Feijão 3893 

Arroz 2411 

Macarrão 1924 

Café 1277 

Banana 860 

Batata 312 

Cana de Açúcar 222 

 

Os dados preliminares do Censo Agropecuário de 2017 mostram que, atualmente, no 

país, as lavouras representam cerca de 18% do território nacional, valor que é menos da 

metade da área ocupada apenas por pastagens, que chega a 45% (IBGE, 2018). Esse 

percentual se justifica pelo fato de, no Brasil, o modelo de criação de gado, ser, em grande 

parte, extensivo. Dessa forma, cada cabeça de gado precisa de pelo menos um hectare de 

pasto para se desenvolver (MATURANA, 2015).  

O modelo de produção extensiva é caracterizado pela criação de animais em grandes 

áreas com fins de comercialização, sem demandar grandes investimentos. Esse modelo 

corresponde à 90% das atividades agropecuárias no país e é o principal modelo usado para 

atividade de gado para corte. Assim, o espaço físico passa a ser primordial para a expansão do 

agronegócio, tanto que, atualmente, lidera as causas do desmatamento no país (BARONI et 

al., 2007). 

O solo é outro recurso natural que sofre com a mudança de áreas florestadas para áreas 

de pastagem. Além da perda de nutrientes já citada anteriormente, o pisoteio de animais 

também é motivo de atenção, pois causa a compactação da terra, tornando ainda mais difícil a 

posterior recuperação desse ambiente (PIMENTEL et al., 2003).  

A pecuária também tem uma expressiva representatividade nas emissões atmosféricas 

e desponta como maior emissora de gases do efeito estufa no Brasil, com cerca de 42% das 

emissões do país. Esse número engloba tanto a parte dos animais, dos gases emitidos por eles 
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e seus dejetos, quanto as queimadas e desmatamentos que são realizados para dar espaço à 

novas áreas de criação (MATURANA, 2015).  

A criação de bovinos é formada por animais ditos ruminantes, que são aqueles que 

apresentam digestório adaptado para a metabolização de produtos de origem vegetal. Esse 

processo diferenciado gera grande quantidade de óxido nítrico e metano, que são expelidos 

através da flatulência e eructação, contribuindo diretamente e amplamente para o efeito estufa 

(MATURANA, 2015). Devido a isso, a criação de animais, de acordo com dados da 

Sociedade Brasileira Vegetariana – SBV (2015), é responsável por 18% e 25% das emissões 

mundiais de dióxido de carbono (CO2) e metano (CH4), respectivamente.  

Portanto, a produção animal causa diversos impactos sobre o meio ambiente, deixando 

evidente que uma nova forma de olhar por parte da sociedade e dos governos é necessária. O 

caminho para manutenção da vida, saúde e biodiversidade do planeta de fato passa por 

modelos que lidem de forma positiva com a racionalização da terra, técnicas de manejo 

adequadas, preservação do solo, tratamento e descarte correto de pesticidas e dejetos 

produzidos pelos animais.  

3.2 Sustentabilidade das Atividades Agrícolas  

É inegável que a agropecuária se destaca como atividade de potencial altamente 

poluidor. Atualmente, cerca de metade da produção de grãos no mundo é destinada à 

pecuária, sendo que 80% da produção de soja e 70% da produção de milho e aveia são 

destinadas somente para a produção de ração animal. A pecuária, então, se caracteriza por ser 

uma atividade de alto impacto ambiental. Isso ocorre pela exigência de grandes áreas, 

consumo considerável de água e energia, além da geração de resíduos tóxicos que podem 

contaminar a água, solo, ar e prejudicam a fauna, flora e a saúde das pessoas (MATURANA, 

2015). 

Nesse contexto, surge a necessidade de buscar uma forma de desenvolvimento que 

seja sustentável em longo prazo com o objetivo de conciliar o crescimento econômico à 

preservação e também conservação do meio ambiente e da qualidade de vida. O desafio, 

então, para a sociedade, governos, países e empresas, é a aplicação de métodos adequados e 

usos de novas tecnologias para, assim, diminuir o impacto que vem sendo gerado.  

A sustentabilidade foi definida, pelo Relatório de Brundtland (1987), como a adoção 

de práticas para atender as necessidades atuais sem comprometer a capacidade de satisfação 

das gerações futuras.  
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De acordo com Sachs (1994), o conceito de desenvolvimento sustentável começou a 

se difundir em 1972, na reunião preparatória para a Conferência das Nações Unidas sobre o 

meio ambiente, em Estocolmo. Nela, surgiu o direcionamento da busca por iniciativas de 

novas dinâmicas econômicas que também estivessem em alerta para os aspectos ambientais, 

sociais, culturais e políticos. Para o autor, existem cinco dimensões para o 

ecodesenvolvimento: 

 

1) Sustentabilidade Social: tem objetivo de construir uma civilização do “ser”, 

com maior equidade na distribuição do “ter” e da renda, de modo a melhorar os 

direitos das populações e diminuir as distâncias entre classes.  

2) Sustentabilidade Econômica: considera que a eficiência econômica não deve 

ser medida apenas pela lucratividade, mas sim em termos macrossociais.  

3) Sustentabilidade Ecológica: redução do volume de poluição por meio da 

reciclagem e da conservação de energia e recursos; intensificação de pesquisas e 

tecnologias limpas para a promoção do desenvolvimento rural, urbano e industrial; 

definição de regras para proteção ambiental, escolha do conjunto de instrumentos 

econômicos, legais e administrativos necessários para assegurar o cumprimento 

das regras.  

4) Sustentabilidade Espacial: tem foco em desenvolver uma configuração urbana 

e rural mais equilibrada e melhor distribuição de assentamentos humanos e 

atividades econômicas. Assim evita-se a concentração excessiva em áreas 

metropolitanas; destruição de sistemas frágeis por processos de colonização. 

Permite a promoção de projetos modernos na agricultura regenerativa e agro 

reflorestamento, operados principalmente por pequenos agricultores, 

proporcionando para isso o acesso a pacotes tecnológicos adequados ao crédito e 

aos mercados. Considera o potencial para industrialização descentralizada 

associada a tecnologias de nova geração, com atenção ás indústrias de 

transformação de biomassa e ao seu papel na criação de empregos rurais não 

agrícolas; estabelecer e manter reservas naturais e de biosfera para proteger a 

biodiversidade.  

5) Sustentabilidade Cultural: considera uma pluralidade de soluções particulares, 

que respeitem as especificidades de cada ecossistema, cultura e local. 
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Além disso, de acordo com Carmo (1998), o conceito de sustentabilidade para a 

agricultura não deve considerar produtos sintéticos, como adubos e defensivos químicos para 

o cultivo. Carmo (1998) defende a ideia de que uma visão física da agricultura sustentável 

deve ter como base a manutenção da produtividade do solo, com foco no equilíbrio dos 

ecossistemas, diversificação e uso da matéria orgânica. Essa visão por si só já rompe com o 

que é atualmente empregado na agricultura convencional, que tem como base a visão de 

produtividade herdada da Revolução Verde.  

Em relação aos aspectos tecnológicos, ecológicos e socioeconômicos, Carmo (1998) 

aponta diferenças entre a agricultura convencional e a sustentável (Tabela 2).  
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Tabela 2: Comparação entre agricultura sustentável e convencional (CARMO,1998). 

Agricultura Sustentável Agricultura Convencional 

Aspectos Tecnológicos 

1 – Adapta-se as diversas condições regionais, 

aproveitando ao máximo os recursos naturais 

locais.  

2 – Atua considerando o agrossistema como um 

todo, procurando antever as possíveis 

consequências da adoção nas técnicas. O manejo 

do solo visa sua movimentação mínima, 

conservando a fauna e flora.  

3 – As práticas adotadas visam estimular 

atividade biológica do solo.  

1 – Desconsideram-se as condições locais, 

impondo pacotes tecnológicos.  

2 – Atua diretamente sobre os indivíduos 

produtivos, visando somente o aumento da 

produção e da produtividade. 

3 – O manejo do solo, com intensa 

movimentação, desconsidera sua atividade 

orgânica e biológica.  

  Aspectos Ecológicos 

1 – Grande diversificação, policultura e/ou em 

rotação. 

2 – Integra, sustenta e intensifica as interações 

biológicas. 

3 – Associação da produção animal à vegetal. 

4 – Agrossistemas formados por indivíduos de 

potencial produtivo alto ou médio e com relativa 

resistência às variações das condições 

ambientais.  

1 – Pouca diversificação e predominância da 

monocultura.  

2 – Reduz e simplifica as interações biológicas. 

3 – Sistemas pouco estáveis, com grandes 

possibilidades de desequilíbrios.  

4 – Formado por indivíduos com alto potencial 

produtivo, que necessitam de condições 

especiais para produzir e são altamente 

suscetíveis às variações ambientais.  

Tabela 2: Comparação entre agricultura sustentável e convencional (CARMO,1998). 

Aspectos Socioeconômicos 

1 – Retorno econômico a médio e longo prazo, 

com elevado objetivo social.  

2 – Relação capital/homem baixa. 

3 – Alta eficiência energética; grande parte da 

energia introduzida e produzida é reciclada.  

4 – Alimentos de alto valor biológico e sem 

resíduos químicos.  

1 – Rápido retorno econômico, com objetivo 

social de classe.  

2 – Maior relação capital/homem. 

3 – Baixa eficiência energética. A maior parte da 

energia gasta no processo produtivo é 

introduzira e é, em grande parte, dissipada. 

Alimentos de menor valor biológico e com 

resíduos químicos.  

 

Assim, se torna evidente que o cultivo de alimentos envolve diferentes atores na 

sociedade e diversas áreas de atuação, sendo necessária uma estratégia de ação conjunta para 

alcançar um patamar aceitável quando se fala de sustentabilidade em um setor tão amplo 

como este. 
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Diferente do que se acreditava no século passado, a intensificação tecnológica focada 

na monocultura e no uso de diversos insumos químicos não é mais a solução para acompanhar 

o crescimento na demanda de produção de alimentos. Agora, sabe-se que esse modelo pode, 

em longo prazo, acarretar no aumento dos problemas sociais no campo, degradação dos 

recursos naturais e agravamento das mudanças climáticas, resultando na redução da produção 

e no aumento da fome, não só no Brasil, mas no mundo (OLIVETTE, 2005).  

Assim, de acordo com Olivette (2005), se torna cada vez mais urgente a necessidade 

de repensar o modelo de desenvolvimento tecnológico que o Brasil adota. Para o aumento da 

produção, a intensificação tecnológica é de fato necessária, mas ela precisa ser desenvolvida 

em bases ecológicas, de forma que considere não só a produtividade e o retorno econômico 

rápido, mas também a integração da produção agropecuária com seu ambiente. Uma mudança 

deste nível na forma de geração e difusão de tecnologias precisa ser desenvolvida de forma 

local, para que se adapte às condições ecológicas das regiões; e com participação ativa dos 

produtores com os técnicos agropecuários, de modo a integrar a pesquisa e a assistência 

técnica, gerando bons retornos a longo prazo. 

Nesse contexto, os acordos internacionais representam grande importância no que diz 

respeito ao caminho para a sustentabilidade, resultando, por exemplo, em esforços destinados 

à prevenção do desmatamento e preservação da Amazônia (OLIVETTE, 2005). A Agenda 21, 

por exemplo, é um compromisso voluntário dos países que participaram da Conferência 

Mundial sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente, promovida pelas Nações Unidas, em 

1992. É um processo de planejamento participativo, em que se analisa a situação atual do país 

e se planeja o futuro de forma sustentável. A Agenda 21 do Brasil conta com seis documentos 

para ação local, são eles: agricultura sustentável; cidades sustentáveis; ciência e tecnologia 

para o desenvolvimento sustentável; infraestrutura e integração regional; gestão dos recursos 

naturais; e redução das desigualdades sociais (ORTEGA, 2002). 

De acordo com o Ministério da Agricultura e do Abastecimento (MAA,_), com o 

agronegócio, a agricultura passa a produzir focando em matérias-primas para o suprimento de 

grandes indústrias de ração animal, enlatados, fast-foods e produção de combustível. Há, 

entretanto, outras formas de produção que surgiram com o intuito de promover mudanças 

tecnológicas e filosóficas na agricultura, como por exemplo:  

 

 Agricultura Orgânica: definida pela Lei nº 10.831 (BRASIL, 2003), como 

todo sistema que se adota técnicas específicas, mediante a otimização do uso 

dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade 



27 

cultural das comunidades rurais. Tem por objetivo a sustentabilidade 

econômica e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, minimização da 

dependência de energia não renovável, empregando, sempre que possível, 

métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de 

materiais sintéticos, a eliminação do uso de organismos geneticamente 

modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase do processo de produção, 

processamento, armazenamento, distribuição e comercialização, e a proteção 

do meio ambiente. 

 

 Permacultura: definida por Bill Mollison (MOLLISON, 1998) como uma 

síntese de práticas agrícolas tradicionais com ideias inovadoras, unindo o 

conhecimento milenar às descobertas da ciência moderna. É um sistema de 

design para a criação de ambientes humanos que sejam sustentáveis, tem o 

objetivo de criar sistemas que sejam ecologicamente corretos, economicamente 

viáveis e que supram suas próprias necessidades, não explorem ou poluam e 

que, assim, se tornem sustentáveis a longo prazo.  

 

 Agroecologia: definida por Gliessman (GLIESSMAN, 2001) como sendo 

aquela atividade agrícola com um enfoque que corresponde à aplicação dos 

conceitos e princípios da ecologia no manejo e desenho de agrossistemas 

sustentáveis.  

 

 Sistemas Agroflorestais: definidos por Ernst Gotsch (GOTSCH, 1997) como 

aqueles que têm como base os processos naturais, e pode ser descrito como 

uma série de opções de cultivo simultâneo de árvores com cultivos agrícolas; é 

uma prática que alia a conservação e a produção agrícola, contribuindo para 

agregar valor positivo nos planos ambiental, econômico e social. 

 

O que todos esses sistemas produtivos trazem em comum é o fato de que a agricultura 

sustentável deve seguir princípios básicos de respeito, observação e diálogo com a natureza. 

Além disso, trazem a importância do reaproveitamento de recursos naturais, por meio da 

reciclagem de material orgânico e resíduos, adubação orgânica, uso de defensivos naturais, 

controle biológico, permanente cobertura do solo e adubação verde.  
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A produção agrícola sustentável é, indiscutivelmente, um enorme desafio da 

atualidade. As decisões políticas que envolvem o setor precisam passar a considerar não só os 

aspectos econômicos, mas também os aspectos sociais e ambientais de forma enfática e 

representativa. Só assim será possível começar a falar sobre agropecuária com uma vertente 

ambientalmente correta e segura em um longo horizonte de tempo, não só para o meio 

ambiente, mas também para as pessoas.  

3.3 Indicadores de Sustentabilidade 

A ideia de que o crescimento econômico deveria acompanhar o crescimento social e 

ambiental é uma noção que surgiu apenas após o início dos anos 90. O conceito de 

sustentabilidade em si traz uma nova visão, que tem a percepção de concluir diferentes 

objetivos de programas diversos ao mesmo tempo, ou seja, defende o fato de que as 

preocupações desses três pilares - social, ambiental e econômico – devem ser consideradas 

conjuntamente (VEIGA, 2010). Somente dessa forma é possível avaliar de forma global a 

qualidade de vida, a resiliência de um ecossistema e o desempenho econômico.  

Ainda de acordo com Veiga (2010), uma condição chave para medir o progresso da 

sustentabilidade engloba o fato de que as pessoas que tomam as decisões tenham melhor 

acesso a dados relevantes. Nesse contexto, os indicadores entram como instrumentos para 

simplificar, quantificar e analisar informações técnicas, comunicando informações para vários 

tipos de esferas e usuários.  

Hammond (1995) aponta que o termo indicador tem origem no latim indicare que 

significa descobrir, apontar, anunciar, estimar. Dessa forma, são especialmente importantes 

para identificar uma tendência ou fenômeno, que não seja imediatamente ou facilmente 

detectável. Assim, são responsáveis por simplificar informações sobre fenômenos complexos, 

melhorando muitas vezes o processo de tomada de decisão.  

A Eco 92 trouxe, por meio da Agenda 21, a ideia de que seria necessário desenvolver 

indicadores específicos para avaliar a sustentabilidade. Em seu capítulo 8, expressa de forma 

clara a necessidade do desenvolvimento desses indicadores, uma vez que o Produto Nacional 

Bruto (PNB) e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), por não contemplarem a 

vertente ambiental, não são mais suficientes para avalizar o crescimento de uma determinada 

população (MARZALL & ALMEIDA, 2000; SICHE, AGOSTINHO, & ORTEGA 2007; 

MMA, 2010). 

Fica claro então que, antes, para a tomada de decisões políticas eram adotados 

somente indicadores sociais e econômicos. Após a ECO 92, tornou-se premente a necessidade 
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de incluir também aspectos ambientais nesses indicadores comparativos. Ao relacionar a 

economia, o meio ambiente e a comunidade afetada, os indicadores de sustentabilidade 

buscam, então, uma visão de mundo mais integrada (VEIGA, 2010). 

Nos últimos anos, diferentes metodologias que buscam uma avaliação ambiental mais 

assertiva estão sendo desenvolvidas. Atualmente, as mais conhecidas são: análise do ciclo de 

vida, balanço de nutrientes, análise energética e emergética e as pegadas hídrica, de carbono e 

ecológica (PALHARES, 2012).  

As pegadas hídrica, de carbono e ecológica atuam de forma complementar, permitindo 

que seja realizada uma análise sobre múltiplos aspectos das atividades humanas sobre o 

capital natural, avaliando as diferentes formas de pressão do consumo. Esses indicadores 

permitem que seja mapeado apenas o uso direto de recursos naturais e não os recursos 

indiretos que são oferecidos pela natureza. Dessa forma, são capazes de revelar a distribuição 

desigual dos recursos entre os habitantes de diferentes regiões e subsidiar políticas de 

desenvolvimento (WWF, _).  

3.3.1 Pegada Hídrica 

Esse indicador é definido como o volume total de água utilizado durante a produção e 

consumo de bens e serviços, considerando os consumos direto e indireto usados no processo 

de produção. A determinação deste valor quantifica o consumo de água total ao longo da 

cadeia produtiva (YU et al., 2010).  

O cálculo desse indicador se mostra como um método eficiente e abrangente para o 

estudo das relações entre a atividade produtiva e o uso dos recursos naturais. Para a pecuária, 

objeto de estudo do presente trabalho, o desconhecimento das necessidades hídricas na 

atividade faz com que a água seja utilizada sem controle e de forma abundante nas 

propriedades rurais que atuam na criação de animais. Mesmo o recurso hídrico sendo 

essencial, a relação água/produção ainda é um assunto que, embora extremamente importante, 

é pouco conhecido e discutido (CARRA, 2015).  

A Pegada Hídrica fornece a noção da forma como a produção pecuária se relaciona 

com a água e com a cadeia produtiva, de forma a permitir a gestão e conservação desse 

recurso natural (PALHARES, 2012). 

Para a produção animal, o cálculo pode, por exemplo, ser realizado considerando a 

água consumida na produção do alimento em si e também a que é utilizada para a 

dessedentação dos animais e limpeza das instalações que esses animais habitam 

(CHAPAGAIN & HOEKSTRA, 2003). 
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Assim, surge como um indicador abrangente do uso da água, permitindo a avaliação 

do consumo utilizado, de forma direta ou indireta, para produzir um determinado produto ao 

longo de toda cadeia. Para avaliar de forma completa a pegada hídrica, há quatro fases 

distintas, conforme apresentado na Figura 1 (HOEKSTRA et al., 2011).  

 

 
Figura 1: Fases distintas na avaliação da Pegada Hídrica (HOEKSTRA et al., 2011) 

 

A primeira das quatro fases consiste em definir os objetivos e o escopo de forma 

específica, a fim de entender exatamente a razão do estudo. A segunda fase, ou seja, a fase de 

contabilização da Pegada Hídrica, é o momento de coleta de dados e desenvolvimento da 

quantificação do recurso utilizado na atividade em questão. Nesse momento, o nível de 

detalhe e o escopo de trabalho serão impactados pelo que foi definido na primeira fase. O 

terceiro momento conta com a avaliação de sustentabilidade da pegada hídrica, em que é 

realizada uma avaliação com viés ambiental, social e econômico. Por fim, na fase de 

formulação de respostas à pegada hídrica são pensadas estratégias ou políticas (HOEKSTRA 

et al., 2011).  

Além disso, com o objetivo de padronizar a metodologia de cálculo, Hoekstra et al. 

(2011) também classificam a água em três tipos:  

 

 Água Verde: é a água precipitada sobre a terra que não escoa ou recarrega os 

aquíferos, mas é armazenada no solo ou temporariamente sobre o solo ou a 

vegetação.  

 Água Azul: é a água superficial e subterrânea, ou seja, é aquela que está 

presente em lagos, rios e aquíferos. 

 Água Cinza: é o volume de água necessário para diluir os poluentes de forma 

que a qualidade da água em seu estado natural seja mantida acima dos padrões 

mínimos de qualidade da água aceitáveis.  

 

Também pode ser utilizado o termo ‘’água virtual’’, que é, muitas vezes, visto como 

semelhante ao conceito usado para definir a pegada hídrica. Definida por Hoekstra e Hung 



31 

(2005), a água virtual é caracterizada como um insumo produtivo, o volume aquoso que torna 

exequível a produção mercantil, transferível internacionalmente, por meio do comércio 

exterior. É, então, a água que está embutida, incorporada ou oculta em um determinado 

produto.  

O termo ‘’pegada hídrica’’, se difere deste anterior por não se referir somente ao 

volume, mas também ao tipo de água que foi utilizado, podendo ser verde, azul ou cinza, 

como, quando e onde o uso ocorreu, caracterizando este indicador como multidimensional.  

A correta determinação e redução da pegada hídrica é essencial para garantir que o uso 

dos recursos hídricos se dê de forma sustentável. A partir disso, é possível entender as 

necessidades locais e atuar de diversas formas diferentes (FERREIRA, 2012):  

 

 Aumento da eficiência no uso de água no setor agrícola; 

 Aproveitamento de água da chuva; 

 Melhoria nos sistemas de irrigação para o cultivo de grãos;  

 Emprego da água da chuva para limpeza das instalações;  

 Manutenção constante da instalação hidráulica que propicia a dessedentação 

dos animais. 

 

Além disso, se faz necessário sensibilizar os consumidores acerca da água que está 

contida nos produtos e das formas possíveis de reduzir esta porção, permitindo, então, a 

escolha de um consumo ambientalmente mais correto (FERREIRA, 2012).  

 

3.3.2 Pegada Ecológica 

A Pegada Ecológica é um dos indicadores empregados internacionalmente que se 

propõe a medir o impacto ambiental humano. Este índice tem a função de calcular a 

quantidade de terra e água produtivas que são utilizadas na obtenção de recursos consumidos 

por uma população e a absorção dos resíduos gerados por ela (FASIABEM et al., 2011). 

Assim, com base nesse indicador, é possível perceber o quanto de recursos da natureza são 

utilizados para sustentar o estilo de vida humano.  

O World Wide Fund for Nature Brasil (WWF Brasil) define a Pegada Ecológica como 

uma metodologia de contabilidade ambiental, que tem o objetivo de avaliar a pressão do 

consumo das populações humanas sobre os recursos naturais. Sua unidade de metida é hectare 

global (gha), sendo possível comparar os diferentes padrões de consumo do mundo e verificar 
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se estão dentro ou não da capacidade ecológica do planeta. Um hectare global significa um 

hectare de produtividade média mundial para terras e águas produtivas em um ano, 

permitindo que sejam feitas comparações entre indivíduos, cidades e nações (WWF,_).  

Também definida pelo WWF (WWF,_), a biocapacidade é uma medida que representa 

a oferta de espaço natural produtivo do planeta. Esses dois resultados são calculados 

anualmente pela Global Footprint Network, com a colaboração dos governos nacionais para o 

aprimoramento de dados e metodologias. Caso a Pegada Ecológica seja superior à 

biodisponibilidade é, por exemplo, um indício de que o sistema está insustentável, ou seja, de 

que há uma demanda por recursos que é maior que sua disponibilidade.  

De acordo com Barlow et al (2010), a Pegada Ecológica e a biodisponibilidade podem 

ser decompostas com o objetivo de representar os deferentes tipos de demandas e ofertas de 

área do planeta. Seus principais componentes são (BARLOW et al, 2010):  

 Retenção de Carbono: representa a quantidade de floresta necessária para 

absorver as emissões de dióxido de carbono (CO2) oriundos da queima de 

combustíveis fósseis, mudanças no uso da terra e processos químicos, 

excluindo a parcela que é absorvida pela ação dos oceanos que provoca 

acidificação;  

 Pastagens: representa a área necessária para a criação de gado de corte e 

leiteiro, além da produção de couro e outros produtos de lã;  

 Florestas: o cálculo é feito usando como base o consumo anual de madeira 

serrada, celulose, produtos de madeira e lenha de forma geral;  

 Pesca: representa a produção primária necessária para sustentar a captura de 

peixes e mariscos capturados, com base em dados de captura relativos a 

espécies marinhas e água doce;  

 Cultivo: representa a área utilizada para produzir alimentos e fibras para 

consumo humano, ração para gado, oleaginosas e borracha;  

 Áreas Construídas: representa a área de terras cobertas por infraestrutura 

humana, como transportes, habitação, estruturas industriais e reservatórios 

construídos com o objetivo de geração de energia elétrica.  

 

A Pegada Ecológica é, de acordo com a WWF (WWF, _), uma forma de traduzir em 

hectares (ha), a extensão de território que uma pessoa ou toda uma sociedade utiliza, em 

média, para se sustentar. Assim, de um modo geral, em cidades altamente industrializadas, os 
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cidadãos tendem a utilizar mais espaços que outros membros de sociedades menos 

industrializadas. Assim, ao utilizares recursos de todas as partes do mundo, as pegadas desses 

países são maiores. 

É importante ter em mente que as condições favoráveis à vida devem estar de acordo 

com a capacidade que o planeta pode fornecer. De acordo com dados da WWF (WWF, _), 

diversos estudos mostram que a demanda da população mundial por recursos naturais é maior 

do que a capacidade do planeta em renová-los, sendo necessário, atualmente, um planeta e 

meio para sustentar o estilo de vida atual, que está ilustrado na Figura 2.  

 

 

Figura 2: Pegada Ecológica global por componente, 1961-2008 (Global Footprint Network, 2011) 

 

 

As pastagens e áreas de cultivo se destacam como dois dos principais itens 

contribuintes para a Pegada Ecológica global. O WWF (WWF,_) aponta também que a 

pegada brasileira se manteve estável ao longo dos anos, apresentando tendência de aumento 

pouco acentuada, indicando certa estabilidade nos padrões de consumo. No caso da 

biodisponibilidade, é possível verificar um declínio representativo na oferta devido à 
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degradação dos serviços ecológicos de uma forma geral e também dos ecossistemas, 

conforme representado na Figura 3.  

 

 

Figura 3: Série História Brasileira, 1960-2005 (Global Footprint Network, 2011) 

 

Mesmo com a crescente queda, é possível notar que o Brasil ainda é capaz de 

desempenhar a função de credor ecológico do planeta, representando elevada contribuição 

para um cenário possível de economia verde. Entretanto, para que essa realidade se mantenha, 

é necessário que o país invista em diminuir a Pegada Ecológica dos consumidores e 

produtores internos, por meio de ações de conservação e produção ecoeficiente (WWF, _).  

Com o objetivo de chamar atenção para este déficit recorrente, foi criado o “Dia de 

Sobrecarga da Terra”, que se refere ao dia do ano em que a sociedade ultrapassa a capacidade 

de reposição natural de recursos do planeta durante um ano. O cálculo é anualmente realizado 

pela Global Footprint Network (GFN), organização internacional pela sustentabilidade que é 

parceira da WWF e atua monitorando a Pegada Ecológica ao redor do mundo. 

É um fato que o uso dos conceitos de Pegada Ecológica e biodisponibilidade oferecem 

uma medida simples e quase intuitiva do grau de sustentabilidade global do planeta, mas a 

interpretação dos resultados gerados deve considerar também importantes limitações dessas 

estimativas (WWF, _).  
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Assim, fica evidente, então, que a demanda humana sobre os recursos naturais segue 

uma tendência crescente e já se pode comprovar que este ritmo já ultrapassa o limite de 

absorção da biosfera. Por isso, se fazem necessárias métricas que sejam capazes de rastrear a 

demanda humana e a capacidade regenerativa dos recursos naturais com o objetivo de 

monitorar as condições mínimas de sustentabilidade (EWING et al.,2010). 

3.3.2.1 Etapas para Análise da Pegada Ecológica  

O principal motivo desse indicador é auxiliar na tomada de decisões, motivando a 

construção e manutenção da consciência em relação aos problemas ambientais, de modo que 

cada nação reconheça seu papel em se desenvolver com base no viés do desenvolvimento 

sustentável. Assim, é possível que sejam feitas comparações entre regiões e nações e verificar 

se o que está sendo feito se sustenta em longo prazo (RIBEIRO et al., 2007).  

Há duas abordagens convencionais conhecidas para o cálculo da Pegada Ecológica. A 

primeira delas utiliza o método dos componentes e a segunda, o método composto 

(SIMMONS et al., 2000). 

Segundo Chambers et al. (2000), o primeiro método soma a Pegada Ecológica de 

todos os componentes relevantes do consumo de recursos de uma população, processo ou 

atividade e sua produção de resíduos. É dividido em dois passos:  

1º Passo: identificação e contabilização de todos os itens individuais que uma 

população, processo ou atividade consome.  

2º Passo: avaliação da Pegada Ecológica de cada componente, utilizando dados do 

ciclo de vida.  

É apontado por Monfreda et al. (2004) que a exatidão do método irá depender da 

integridade da lista de componentes e da confiabilidade da avaliação do ciclo de vida de cada 

um dos componentes individualmente.  

Simmons et al. (2000) aponta que os principais componentes para o cálculo, são: 

eletricidade doméstica; gás doméstico; outros tipos de eletricidade; viagens de carro, ônibus, 

trem e avião; gastos com estradas; frete ferroviário, marítimo e aéreo; alimentos (agrícolas, 

pecuários, pesqueiros); produtos madeireiros; resíduos reciclados, como vidro, papel, cartão, 

metais e compostagem; resíduos domésticos, comerciais e inertes; água; e área urbanizada.  

O segundo método é o da Pegada Ecológica Composta, que foi desenvolvido e 

detalhado por Wackernagel e Rees (1996). Dessa forma, o cálculo usa dados nacionais 

agregados, como produção e produtividade, e dados do comércio internacional, de importação 
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e exportação. Esses dados agregados trazem a demanda de recursos sem necessariamente 

obter informações sobre o uso final de cada um deles.  

O cálculo da Pegada Ecológica, então, divide-se em duas partes, sendo a primeira 

referente à oferta ecológica, ou seja, à biocapacidade; e a segunda ao consumo da população, 

que é a pegada em si.  

A etapa de consumo da população inclui a produção de cultivos, pastagem, floresta, 

pesca e áreas construídas, que representam áreas em hectares, que somadas resultam no valor 

total. O cálculo nacional diferencia os produtos que são produzidos internamente dos que são 

consumidos pelo país. Assim, para efeitos de Pegada Ecológica, o consumo é somado às 

importações e subtrai-se as exportações da produção doméstica (PEREIRA, 2008).  

A Figura 4 representa a esquematização do cálculo para o Consumo, segundo 

Monfreda et al. (2004), para fins de cálculo da Pegada Ecológica. O autor divide em seis 

grandes grupos, sendo eles:  

 Cultivo; 

 Produtos Animais; 

 Peixe; 

 Produtos Florestais; 

 Área Construída; 

 Emissões de CO2 
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Figura 4: Estrutura de Cálculo da Pegada (Monfreda et al.,2004) 

 

A biocapacidade é a capacidade de produção biológica, expressa em hectares globais, 

de um espaço com atividade fotossintética e acumulação de biomassa aproveitável. Assim, a 

etapa que mede a oferta da natureza utiliza no cálculo deste fator categorias de espaço 

ecológico, ou seja, áreas de terra e mar bioprodutivos. Essas categorias são subdivididas em: 

cultivo, pastagem, floresta, mar e área construída. Essas áreas capturam a bioprodutividade do 

planeta que um determinado país ou região tem direito (PEREIRA, 2008).  

A Figura 5 representa a esquematização do cálculo para a Biocapacidade segundo 

Monfreda et al. (2004), para fins de cálculo da Pegada Ecológica. Os autores dividem em seis 

grandes grupos, sendo eles:  

 Área de Cultivo 

 Área de Pastagem 

 Área de Pesca 

 Área de Floresta 

 Área Construída 

 Área de Sequestro de CO2 
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Figura 5: Estrutura de Cálculo da Biocapacidade (Monfreda et al., 2004). 

 

Os Relatórios Living Planet da World Wildlife Fund indicam que, atualmente, o uso é 

de 13,5 bilhões de hectares ou 2,2 hectares por pessoa, em média, excedendo mais de 20% o 

limite. Esses valores indicam que as atividades humanas estão apresentando um excesso que é 

ecologicamente insustentável (MONFREDA et al., 2004).  

3.4 Pegada ecológica da produção de carne bovina 

Nos últimos 30 anos, de acordo com dados do Departamento de Agricultura dos 

Estados Unidos (USDA, 2018), a produção mundial de carne bovina teve um crescimento 

acumulado de cerca de 26%, destacando o fato de que, neste mesmo período, houve um 

considerável aumento na produtividade da pecuária de corte. A Figura 6 apresenta a evolução 

anual da produção, em milhões de toneladas.  
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Figura 6: Produção Mundial de Carne Bovina, em milhões de toneladas (USDA, 2018) 

 

O rebanho mundial está, atualmente, em torno de 998,3 milhões de animais, com a 

Índia em primeiro lugar, apresentando 30,3% deste total em seu território. O Brasil, por outro 

lado, apresenta 22,6% do total de animais, estando entre os 5 maiores rebanhos do mundo. A 

Tabela 3 informa o Ranking doa 15 maiores rebanhos bovinos do mundo, em milhões de 

animais (USDA, 2018).  

 

Tabela 3: Ranking dos Maiores Rebanhos Bovinos do Mundo, em milhões de animais (USDA, 2018) 

Rebanho Bovino, em milhões de animais 

Ranking País 2017 % 

1 Índia 303,35 30,39% 

2 Brasil 226,03 22,64% 

3 China 100,08 10,03% 

4 Estados Unidos 93,50 9,37% 

5 União Européia 89,25 8,94% 

6 Argentina 53,51 5,36% 

7 Austrália 27,75 2,78% 

8 Rússia 18,43 1,85% 

9 México 16,50 1,65% 

10 Turquia 14,04 1,41% 

11 Canadá 12,10 1,21% 
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12 Uruguai 11,84 1,19% 

13 Nova Zelândia 9,90 0,99% 

14 Egito 6,99 0,70% 

15 Belarus 4,32 0,43% 

- Mundo 998,31  

 

Mesmo ocupando a quarta posição no ranking de rebanho bovino mundial, os Estados 

Unidos ocupam o lugar de maior produtor de carne bovina do mundo, caracterizando uma 

produção altamente eficiente. A Tabela 4 apresenta o ranking dos maiores produtores de 

carne bovina, em milhões de toneladas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4: Produção de Carne Bovina, em milhões de toneladas (USDA, 2018) 

Produção de Carne Bovina, em milhões de ton. 

Ranking País 2017 % 

1 Estados Unidos 11,38 18,83% 

2 Brasil 9,28 15,35% 

3 União Européia 7,85 12,98% 

4 China 6,90 11,41% 

5 Índia 4,25 7,03% 

6 Argentina 2,60 4,30% 

7 Austrália 2,07 3,43% 

8 México 1,88 3,11% 

9 Paquistão 1,75 2,89% 

10 Turquia 1,58 2,62% 

11 Rússia 1,34 2,22% 

12 Canadá 1,13 1,87% 
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13 África do Sul 0,93 1,55% 

14 Colômbia 0,84 1,40% 

15 Nova Zelândia 0,64 1,07% 

- Mundo 60,48  

 

A pecuária, de fato, tem uma enorme representatividade no PIB brasileiro. Segundo 

dados da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes – ABIEC (2018), em 

2017 a pecuária movimentou R$ 523,25 bilhões, tendo uma parte considerável destinada ao 

mercado externo. Os principais países compradores da carne brasileira estão apresentados na 

Tabela 5 com seus respectivos percentuais.  

 

Tabela 5: Principais Destinos da Carne Brasileira no Mundo (ABIEC, 2018) 

Principais Destinos da Carne Brasileira no Mundo, em Volume 

Hong Kong 26% 

China 14% 

Egito 10% 

Rússia 10% 

Irã 9% 

União Europeia 7% 

Chile 4% 

Arábia Saudita 3% 

Estados Unidos 1% 

Outros 13% 

 

Ainda em relação a dados da ABIEC (2018), o Brasil possui cerca de 221,81 milhões 

de cabeças de gado, que estão distribuídos em 164,96 milhões de hectares. Desse número, 

39,2 milhões de cabeças de gado são abatidas a cada ano. 

Ao longo do território brasileiro, a divisão desse rebanho não é feita de forma 

uniforme (Figura 7). O centro-oeste é a região que apresenta a maior quantidade e produção 

de bovinos no país, com 35% do total (ABIEC, 2018). A menor contribuição é da região 

nordeste, com 12% do total de animais do país, conforme representado pela Figura 8.  
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Figura 7: Participação das Regiões Brasileiras na Composição do Rebanho Nacional em 2017 (IBGE, 2018) 

 

Os dados de contribuição por cada estado do Brasil estão representados na Figura 8. 

Fica evidente que os estados da região centro-oeste apresentam os maiores valores, 

acompanhados também por Minas Gerais e Pará.  

 

 

 

Figura 8: Rebanho Bovino por Estado, em milhões de cabeças (IBGE, 2018) 
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A pecuária extensiva, modelo de produção adotado no Brasil, torna a bovinocultura 

uma das atividades que mais prejudicam o meio ambiente. Esse modelo se caracteriza pelo 

baixo ou inexistente investimento em formação, principalmente quando a terra adquirida já 

contém algum tipo de pasto, e pela manutenção de pastagem (DE ZEN et al., 2008) 

De Zen et al. (2008) apontam que esse sistema pode gerar diferentes tipos de impactos 

ambientais, entre eles:  

 Destruição de Ecossistemas Ambientais: o esgotamento ou baixa 

produtividade de algumas áreas incentiva a expansão dos seus domínios sobre 

os biomas naturais, destruindo habitats naturais de várias espécies. É, inclusive, 

um dos principais vetores para a expansão da fronteira agrícola. 

 Degradação do Solo: ocorre como um resultado do baixo investimento na 

manutenção de pastagens, ocasionando compactação e erosão do solo em 

questão.  

 Poluição de Recursos Hídricos: ocorre por meio da carga de nutrientes como 

nitrogênio, fósforo e potássio do esterco, além de hormônios, metais pesados e 

patógenos carreados para o leito dos rios com a lixiviação do solo.  

 Emissão de Gases do Efeito Estufa: o rebanho bovino emite cerca de 9% do 

total dos gases gerados por ação humana, sendo maior, por exemplo, que o 

setor de transportes.  

 

Com isso, fica evidente a necessidade de repensar o modelo de produção adotado. De 

Zen et al. (2008) defendem que o incentivo à sistemas de produção intensivos é o caminho a 

ser seguindo. Destacam medidas como: melhoria das pastagens e implantação de um sistema 

rotativo; semiconfinamento e confinamento; e sistemas alternativos como a integração 

lavoura-pecuária e sistemas silvipastoris. 

Uma alternativa para avaliar o modelo para ser repensado é pela análise de 

indicadores, sendo a pegada ecológica uma alternativa. Para tal, é necessária a compreensão 

da cadeia produtiva da carne bovina. 

3.5 Cadeia Produtiva  

De acordo com o Primeiro Diagnóstico da Cadeia Produtiva da Pecuária de Corte do 

Estado do Rio de Janeiro (IBGE, 2010), no Brasil, os sistemas de produção podem ser 

classificados de três formas:  
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 Extensivo: se caracteriza pela criação de bovinos em pastos de gramíneas 

nativas, sem suplementação alimentar. Nesse sistema, os animais ocupam 

grandes áreas e são pouco eficientes, tanto produtivamente como 

economicamente. Esse é o sistema predominante no país.  

 Semi-Intensivo: é usado em propriedades de menor extensão e exige pastagens 

forrageiras melhoradas, suplementação mineral constante, escritura zootécnica, 

separação do rebanho e alimentação suplementar durante certo período. É um 

sistema que vem sendo adotado por produtores que trabalham com 

melhoramento genético ou por propriedades que tem como objetivo a produção 

de animais precoces para o abate.  

 Intensivo ou de Confinamento: ocorre a criação de animais destinados ao 

abate, durante um período de 90 a 120 dias, em lotes com área restrita, 

recebendo alimentos e água.  

 

Ainda de acordo com esse o Primeiro Diagnóstico da Cadeia Produtiva da Pecuária de 

Corte do Estado do Rio de Janeiro (IBGE, 2010), em 70,6% das propriedades os animais são 

criados em pastos e suplementados apenas com sal mineral; em 15,7% das criações, além do 

sal mineral, há o uso de outros suplementos; e em 13,1% os animais são criados apenas no 

pasto. Dessa forma, é possível identificar que o modelo predominante no estado é o extensivo.  

A cadeia produtiva da carne bovina considera elos interativos, de forma a 

compreender os sistemas produtivos agropecuários e/ou agro-florestais, indústrias de 

processamento e transformação, distribuição e comercialização, e também os consumidores 

finais de produtos e subprodutos da cadeia (CASTRO et al., 1994).  

Os elos mais comuns da cadeia produtiva agropecuária são: os fornecedores de 

insumos, como adubos, defensivos e máquinas; as propriedades agrícolas, com seus diversos 

sistemas; a agroindústria; a rede de atacadistas, distribuidores e varejistas; e o mercado 

consumidor, que são os indivíduos que pagam e consomem o produto final. Todos os 

componentes que englobam essa cadeia estão relacionados a um ambiente institucional, que 

engloba leis e normas; e também a um ambiente organizacional, que compreende instituições 

como de governo e de crédito. Esses dois ambientes em conjunto tem o poder de exercer 

influência sobre todos os componentes da cadeia (CASTRO et al., 2002).  

De acordo com Pires (2001), no caso dos bovinos de corte, a cadeia produtiva pode ser 

dividida em três fases principais: antes do sistema biológico de produção; dentro do sistema 
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biológico de produção e depois do sistema biológico de produção. A eficiência dessa cadeia 

produtiva é, em grande parte, determinada pelo desempenho dos produtores: 

 1ª Fase: Indústria de insumos, que engloba produtos veterinários, rações e 

adubos, por exemplo; indústria de máquinas e equipamentos; comercialização 

de animais; e o material genético.  

 2ª Fase: Se caracteriza por três sub etapas: cria, que compreende a reprodução 

e o crescimento do bezerro até a desmama; recria, que vai da desmama até o 

início da reprodução para as fêmeas ou início da fase de engorda para os 

machos; e engorda, que geralmente é feita no regime predominante de pasto.  

 3ª Fase: Abrange os frigoríficos, matadouros, indústrias de curtume, 

farmacêutica, química, de calçados e manufaturados; de rações.  

 

A Embrapa (Embrapa,_), por sua vez, propõe a divisão da cadeia produtiva da carne 

em três macroetapas: produção, agroindústria e consumo. A etapa de produção abrange o 

melhoramento genético e a produção animal propriamente dita; a etapa da agroindústria 

compreende o abate, processamento e comercialização; e a etapa do consumo é o destino para 

o consumidor final, conforme Figura 9.  

 

Figura 9: Cadeias Produtivas da Indústria da Carne (Embrapa, _) 
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Além disso, de acordo com o Diagnóstico da Cadeia Produtiva da Pecuária de Corte 

do Estado do Rio de Janeiro (2010), antes de chegar ao consumidor final, ainda há a etapa de 

transporte de animais, carcaças e carne e a etapa de armazenamento de comercialização. 

Fica evidente que o principal elo desta cadeia é o que compreende a produção de 

animais para o abate, que se caracteriza de duas formas distintas: produtores capitalizados, 

que contam com tecnologias de produção animal avançadas; pequenos produtores, que não 

dispõem de recursos para melhorias na propriedade e na qualidade do gado. Conforme mostra 

a Figura 10, o Brasil apresenta uma rede complexa, apresentando, por exemplo, um parque 

industrial com frigoríficos modernos e bem equipados, atendendo à legislação internacional, 

mas também uma parcela significativa de abates clandestinos. Assim, para o desenvolvimento 

de forma saudável e sustentável da cadeia de carne bovina no país, é necessário o 

estabelecimento de uma forma de coordenação que contemple relações cooperativas de 

mercado, que garantam rastreabilidade dos produtos e fornecimento adequado (Diagnóstico 

da Cadeia Produtiva da Pecuária de Corte do Estado do Rio de Janeiro, 2010).  

 

 

Figura 10: Relação dos diferentes segmentos da cadeia produtiva da bovinocultura de corte no Brasil 

(Diagnóstico da Cadeia Produtiva da Pecuária de Corte do Rio de Janeiro, 2010). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste trabalho foi realizado o cálculo da pegada ecológica da produção de carne 

bovina, utilizando o estado do Rio de Janeiro, Brasil, como estudo de caso. 

4.1 Caracterização do local de estudo: Estado do Rio de Janeiro 

O Rio de Janeiro está localizado na região sudeste do Brasil e é a segunda maior 

metrópole do país, sendo considerado um dos principais centros econômicos, culturais e 

financeiros. O Estado apresenta o segundo maior PIB, sendo superada apenas por São Paulo. 

A população do Estado do Rio de Janeiro estimada para 2018 é de 17.159.600 habitantes, com 

uma densidade demográfica de 365,23 habitantes por metro quadrado, ocupando o segundo 

lugar do país. O Estado tem o quarto maior índice de desenvolvimento humano do Brasil, no 

valor de 0,761. Comparado ao restante do país, o Rio de Janeiro é um estado pequeno, com 

um território de apenas 43750,423 quilômetros quadrados e limita-se com Minas Gerais, 

Espírito Santo, São Paulo e o Oceano Atlântico (IBGE, 2010). 

O Rio de Janeiro é o estado com uma das economias mais fortes do país, tem grande 

força comercial e industrial. A agropecuária ainda desempenha um importante papel na 

economia estadual, mas vem perdendo espaço pela falta de modernização no setor. A região 

norte do estado maior potencial para a produção pecuária, com destaque para o município de 

Campos dos Goytacazes, que lidera o ranking de produção do estado.  

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2012) estão 

entre os fatores que dificultam o desenvolvimento do rebanho no Rio de Janeiro: aumento dos 

insumos de produção, dificuldade de distribuição e problemas climáticos. Para que a produção 

de gado de corte possa voltar a crescer, investimentos se fazem necessários: pesquisas, 

melhoramento genético, melhoria no manejo sanitário e alimentação.  

4.2 Cálculo da pegada ecológica da pecuária 

A metodologia utilizada foi a estabelecida por Wackernagel e Reed (1996) com 

adaptações propostas por Santos, Leonardos e Mota (2013): 

Os dados utilizados foram sobre: 

 A população do Estado do Rio de Janeiro, obtidos do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE (2010); 

 O Consumo anual de carne bovina, disponível na Pesquisa de Orçamentos 

Familiares – IBGE (2010),  
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 A média do peso do gado no Instituto Matogrossense de Economia 

Agropecuária - IMEA (IMEA, 2014);  

 O fator de equivalência, de acordo com GNF (2010) e WWF (2010). 
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5. RESULTADOS  

A capacidade de carga do planeta é limitada e corresponde à 51 bilhões de hectares, 

mas nem tudo está disponível para uso (SANTOS; LEONARDOS; MOTA, 2013). De acordo 

com o Relatório Planeta Vivo (2014), da World Wild Fund For Nature – WWF, apenas 12 

bilhões de hectares podem ser consideradas terras bioprodutivas, valor inferior ao que é 

demandado pelo estilo de consumo atual da população. Dessa forma, avaliar o impacto de 

atividades que demandam grandes extensões de áreas produtivas assume relevância e 

fomentou o desenvolvimento deste trabalho.  

O Estado do Rio de Janeiro foi escolhido como estudo de caso por ser a segunda maior 

metrópole do país e um dos principais centros econômicos, sendo responsável por uma alta 

concentração demográfica e, por isso, alta demanda de consumo de alimentos e, 

consequentemente, de carne bovina. Visando então avaliar a pegada ecológica da produção de 

carne bovina, o primeiro passo foi caracterizar a capacidade produtiva da pecuária no local 

utilizado como estudo de caso. 

5.1 Caracterização da capacidade produtiva da pecuária do Estado do Rio de 

Janeiro 

No Rio de Janeiro, o rebanho representa pouco mais de 1% do total do país, com 2,5  

milhões de cabeças de gado distribuídas pelo Estado. Deste valor, 28% fica concentrado na 

Região Norte Fluminense, representando um valor de 708.410 cabeças de bovinos. O 

município de Campos dos Goytacazes é o que apresenta o maior rebanho da região e do 

estado, com 513 mil cabeças, seguido de Macaé, com 194 mil cabeças. A região Noroeste é a 

que apresenta o segundo maior rebanho de bovinos do estado, com 555.524 cabeças. Nesta 

região, o município de Itaperuna é o que concentra o maior número de cabeças de bovinos, 

com 332 cabeças de gado. (IBGE, 2017). 

5.2 Dados sobre o consumo de carne bovina no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro 

sob a ótica do impacto ambiental 

Considerando que a produção visa atender a demanda, para avaliar a pegada ecológica 

é necessário também fazer um levantamento sobre o consumo de carne bovina no local de 

estudo. 

Assim como em outros países, o consumo de carne bovina apresenta uma tendência 

que é ditada pela renda das famílias, ou seja, quanto maior a renda familiar, maior o consumo. 
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O Brasil apresentou, ao longo das décadas, um crescimento no que diz respeito ao consumo 

de carnes, que acompanhou o desenvolvimento do país. Entretanto, de acordo com dados da 

Associação Brasileira do Agronegócio (2016), o consumo de carne bovina no país vem 

decrescendo cada vez mais e apresentou, em 2015, o menor valor em 14 anos, fato que pode 

ser explicado pelo aumento dos preços e pela crise econômica enfrentada internamente.  

De acordo com a Pesquisa de Orçamentos Familiares (IBGE, 2010), o consumo per 

capita de carne bovina no Brasil é no valor de 23,068 kg por ano, maior que o consumo de 

aves, peixes e carne suína. Quanto maior for o consumo de carnes, maior é o impacto causado 

no meio ambiente por conta da alimentação.  

5.2 Etapas necessárias para a análise da Pegada Ecológica da produção de carne 

bovina: estudo de caso no Estado do Rio de Janeiro 

O cálculo da Pegada Ecológica é muito usado de forma global e complexa como via 

de comparação entre a sustentabilidade de diferentes países. Esse indicador pode ser aplicado 

em várias escalas: organizacional, individual, nacional, regional, mundial e até 

separadamente, contabilizando um determinado setor ou produto na economia (ANDRADE, 

2006). 

O princípio básico adotado é de ‘’contabilizar os fluxos de matéria e energia existentes 

em um determinado sistema, convertendo-os, de forma correspondente, em áreas de terra ou 

de água produtivas’’ (WACKERNAGEL & REES, 1998). Quanto maior o consumo de 

recursos e a geração de resíduos, maior o tamanho da pegada para sustentar esse sistema 

(ANDRADE, 2006). 

 Há diferentes tipos de territórios produtivos e diversas formas de consumo, sendo, 

então, divididas em duas categorias: terreno e consumo. A primeira está subdividida em áreas 

de pastagem, cultivo, floresta, construída e pesqueira; enquanto a segunda se subdivide em 

alimentação, habitação, bens de consumo, serviços e energia. A escolha dessas categorias para 

o cálculo varia de acordo com o objetivo e a realidade local, usando itens de maior pressão 

sobre os recursos naturais (ANDRADE, 2006). 

O estudo em questão busca responder à pergunta ‘’Qual a área de terra bioprodutiva 

necessária para suprir determinada população sem prejuízo ao ecossistema natural?’’ de forma 

aplicada à produção de carne bovina no Estado do Rio de Janeiro. Dessa forma, o cálculo do 

estudo de caso abrange a categoria que diz respeito ao terreno, mais especificamente aplicado 

às área de pastagens que são utilizadas na produção de carne bovina. 
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Cada um dos territórios produtivos considerados no cálculo global da Pegada 

Ecológica apresenta um fator de equivalência diferente, que é necessário para conversão dos 

cálculos em Global hectare (Gha), que é igual a um hectare com a mesma produtividade 

média dos 11.2 bilhões de hectares bioprodutivos na Terra. O fator de equivalência representa 

a produtividade média mundial de um determinado tipo de terra bioprodutiva, dividida pela 

produtividade média mundial de todos os tipos de terras bioprodutivas. Para as pastagens, 

esse valor é de 0,46 gha/ha, de acordo com a World Wild Fund For Nature – WWF – Brasil 

(2010) e Global Footprint Network (2010) (SANTOS, 2012). 

Dessa forma, a Pegada Ecológica da produção de carne bovina pode ser calculada pelo 

total do consumo convertido em área necessária para manter os rebanhos. Para isso, o cálculo 

proposto para a Pegada Ecológica da produção no Rio de Janeiro seguiu diversas etapas.  

Inicialmente, foram levantados os dados que seriam necessários para o cálculo. Para a 

população, o dado é o estimado para o ano de 2018, de acordo com o IBGE (2010), no valor 

de 17.159.600 pessoas. O consumo anual de carne bovina, disponível na Pesquisa de 

Orçamentos Familiares (IBGE, 2010), no valor de 154.300.168 kg por ano; e média do peso 

do gado no valor de 238,05 kg (IMEA, 2014).  

A densidade do gado, no valor de 1,067 foi calculada pela divisão da quantidade de 

cabeças de gado no Estado, 2.430.424 (IBGE, 2010) pelo total área ocupada por 

empreendimentos agropecuários no Estado, 2.372.777,76 ha (IBGE, 2010). 

O consumo per capita foi obtido pela divisão do consumo anual pela população do 

Estado, obtendo-se o valor de 8,992 kg por habitante. A produtividade (quantidade de 

kg/hectare) é obtida por meio da multiplicação da densidade do gado, pelo peso médio do 

gado local; este valor dividido pela quantidade de hectares necessários para um boi (4), de 

acordo com Dias (2002).  

A quantidade de bois no Rio de Janeiro foi calculada pela divisão do consumo anual 

total pela média local do quilo do boi, obtendo-se o valor de 648.183,86. A área per capita 

(EFM), no valor de 0,142, foi obtida pela divisão do consumo per capita pela produtividade 

(Kg/ha); e a área total (EFM), de 2.430.424,39, foi obtida pela multiplicação da área per 

capita pela população do Rio de Janeiro.  

De acordo com GNF (2010) e WWF (2010), cada território produtivo tem seu 

respectivo fator de equivalência; para pastagens, é de 0,46 gha/ha. Então, para o cálculo da 

Pegada Ecológica (GHA) per capita, é feita a multiplicação do fator de equivalência, pela área 

per capita (EFM), chegando ao valor de 0,065 gha. Enfim, para a Pegada Ecológica Total 
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(GHA), é feita a multiplicação da Pegada Ecológica (GHA) per capita pela população do Rio 

de Janeiro, chegando ao valor de 1.117.995,22 gha.  

A Tabela 6 indica os valores que foram utilizados no cálculo da pegada ecológica da 

produção/consumo de carne bovina no estado do Rio de Janeiro. 

 

Tabela 6: Cálculo da Pegada Ecológica do consumo de carne bovina do Rio de Janeiro. (Próprio Autor) 

Cálculo da Pegada Ecológica Total Fonte utilizada 

População RJ (habitantes) 17.159.600,00 IBGE (2010) 

Consumo de carne bovina (kg/ano) 154.300.168,04 IBGE (2010) 

Média do peso do gado (kg) 238,05 IMEA (2014) 

Consumo per capita (kg/hab) 8,99 Calculado 

Produtividade (kg/hectare) 63,49 Calculado 

Densidade do gado 1,07 Calculado 

Quantidade de hectares p o boi 4,00 DIAS (2002) 

Quantidade de bois consumidos 648.183,86 Calculado 

Área per capita (hectare) 0,142 Calculado 

Área total (hectare) 2.430.424,39 Calculado 

Fator de equivalencia (gha/ha) 0,46 GNF (2010)  

Pegada Ecológica per capita (gha) 0,065 Calculado 

 Pegada Ecológica total (gha) 1.117.995,22 Calculado  

 

5.3 Avaliação da Pegada Ecológica da produção convencional de carne bovina no 

Rio de Janeiro 

É um fato que a Pegada Ecológica é um indicador quem vem sendo cada vez mais 

difundido e utilizado para comparar diferentes países, estados e cidades em relação ao seu 

nível de sustentabilidade de forma global ou para determinada atividade. O cálculo realizado 

para a Pegada Ecológica da produção de carne bovina no Rio de Janeiro aponta o valor de 

1.117.995,22 gha, que representa um impacto ambiental considerável em relação à outras 

localidades. Esse valor se justifica por fatores como alta concentração demográfica e alta 

renda da população, que acaba tendo mais acesso à este tipo de alimento.  

Santos (2012) efetuou o cálculo da Pegada Ecológica para diferentes cidades em 

diferentes estados do país, encontrando os valores apresentados na Tabela 7.  
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Tabela 7: Cálculo da PE (GHA) do consumo de carne bovina (SANTOS et al., 2012). 

Lugar População Área de consumo 

per capita (EFM) 

Hectare Global 

per capita (GHA) 

Hectare Global 

Total  (GHA) 

Fortaleza 2.582.820 0,53 0,254 656.036 

Brasília 738.571 0,48 0,230 169.961 

Londrina 433.369 0,23 0,110 47.670 

 

Santarém Junior (2016) realizou o mesmo cálculo aplicado para o Estado do 

Amazonas. A Tabela 8 apresenta os resultados encontrados neste estudo.  

 

Tabela 8: Cálculo da PE (GHA) do consumo de carne bovina. (SANTARÉM JUNIOR, 2016) 

Lugar População Área de consumo 

per capita (EFM) 

Hectare Global 

per capita (GHA) 

Hectare Global 

Total  (GHA) 

Amazonas 3.480.937 0,60 0,276 960.739 

 

Como forma de comparação, a Tabela 9 apresenta os resultados encontrados neste 

estudo para o Estado do Rio de Janeiro.  

Tabela 9: Cálculo da PE (GHA) do consumo de carne bovina. (Próprio Autor) 

Lugar População Área de consumo 

per capita (EFM) 

Hectare Global 

per capita (GHA) 

Hectare Global 

Total (GHA) 

Rio de Janeiro 17.159.600 0,142 0,065 1.117.995 

 

Os valores encontrados para Hectare Global Total, em gha, indicam a pressão exercida 

com o consumo de carne bovina em cada uma das localidades. A Pegada Ecológica per capita 

encontrada para o Rio de Janeiro não é a maior de todas, mas a alta densidade demográfica do 

local, ou seja, o grande número de pessoas que habitam o espaço faz com que a Pegada 

Ecológica Total seja consideravelmente mais alta que todos os outros locais avaliados, 

exercendo, dessa forma, maior pressão sobre os recursos naturais. Vale ressaltar também que 

o Estado do Rio de Janeiro tem um perfil de consumidor e que a área produtiva é incapaz de 

suprir a demanda interna no estado.  

No Estado do Rio de Janeiro, a área per capita é de 0,019 ha, valor consideravelmente 

menor do que a área de consumo de carne bovina per capita encontrada no estudo, de 0,065 

ha. Isso indica que apenas o consumo deste tipo de alimento já ultrapassa a quantidade de 

hectares disponíveis para cada habitante dentro do Estado. 
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O habito de consumo de carne bovina se caracteriza, então, claramente, como um 

padrão de consumo insustentável para a população não somente a longo prazo, mas a curto 

prazo. É responsável, sozinho, por ultrapassar a área destinada a cada habitante dentro do 

Estado do Rio de Janeiro, sem contar com as outras atividades que são realizadas e que 

também exercem pressão sobre o ecossistema e ao meio ambiente.  

6. CONCLUSÃO  

 A Pegada Ecológica indica a situação ambiental de um determinado evento, 

mensurando o espaço ecológico necessário para a vida de uma população. Dados mostram o 

aumento da pecuária pelo mundo ao longo dos anos e o Brasil tem um papel representativo 

entre os maiores rebanhos do mundo e, além disso, traz a pecuária como um dos principais 

contribuintes no cálculo do PIB local. O modelo extensivo de produção é o predominante e é 

considerado o mais prejudicial ao meio ambiente, com relevantes impactos, sendo responsável 

pela destruição de ecossistemas, poluição de recursos hídricos, degradação do sol e emissão 

de gases do efeito estufa.  

Para a obtenção da Pegada Ecológica do consumo de carne bovina no Estado do Rio 

de Janeiro foram levantados dados como: população, capacidade produtiva, consumo anual, 

peso da gado, fator de equivalência de pastagens, pena GNF (2010). E também realizados 

cálculos de densidade do gado, consumo per capita, produtividade, quantidade de bois, área 

per capita e área total necessários.  

O local de estudo concentra uma parte considerável da renda e consumo do país sendo 

considerada umas da maiores metrópoles, com alta densidade demográfica. O valor 

encontrado para Pegada Ecológica Total é de 1.117.995,22 gha e para Pegada Ecológica per 

capita de 0,065 gha, que é maior que é área per capita destinada para cada habitante do 

Estado, que é de 0,019 ha, ou seja, apenas este consumo já ultrapassa o valor máximo 

destinado a um habitante.  

Fica evidente, então, que a produção e o consumo da carne bovina da forma como são 

realizados atualmente apresentam um impacto negativo no ecossistema em que a produção 

está inserida. Isso ocorre por conta da pressão ecológica que esse tipo de atividade gera no 

meio ambiente e levanta a necessidade de buscas por melhores modelos de produção que 

estejam em linha com o desenvolvimento sustentável e também por conscientização a respeito 

das escolhas alimentares e o impacto efetivo delas no meio ambiente.  
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O indicador usado nesse estudo é uma ferramenta analítica e educacional e se faz 

importante justamente por poder ser empregada para comparar diferentes localidades e 

situações. Assim, atua também como vetor na conscientização de boas práticas, melhores 

hábitos de consumo e um guia para futuras políticas públicas que atuem no sentido de 

defender hábitos mais ecológicos e sustentáveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

7. REFERÊNCIAS 

ABNT NBR ISO 14001. Sistemas de Gestão Ambiental – Requisitos com orientações 

para uso. 3ª Edição. Rio de Janeiro. 2015. 

ALDAYA, M. M. & HOEKSTRA, A. Y.: The Water Needed for Italians to Pasta and 

Pizza. Agricultural System, vol. 103, p. 351–360, 2010. 

ANDRADES, T. O. de. GANIMI, R. N. Revolução Verde e a apropriação capitalista. 

CES Revista. v. 21, p. 43-56, Juiz de Fora, 2007. 

BALSAN, R. Impactos decorrentes da modernização da agricultura brasileira, 

Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande do Sul. 2006. 

BARLOW, D.; BLADEN, S.; HANSSON, C. B.; DESCHUTTER, G.; EGHENTER, C.; 

GROOTEN, C.; HADEED, L.; LUZ, K.; POLLARD, D.; RAO, T.; STAFFORD, R. 

Planeta Vivo Relatório 2010 – biodiversidade, biocapacidade e desenvolvimento. WWF 

International: Gland, Zoological Society of London: London, Global Footprint Network: 

Oakland, 2010. 

BARONI, L. et al. Evaluating the environmental impact of various dietary patterns 

combined with different food production systems. European Journal of Clinical Nutrition, 

vol. 61, p. 279–286. 2007 

BRASIL, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC). Sumário 

2018. Disponível em: < http://www.abiec.com.br/Sumario.aspx > . Acesso em novembro 

de 2018.  

BRASIL, Associação Brasileira do Agronegócio. Disponível em: 

<http://www.abag.com.br/sala_imprensa/interna/abag-consumo-de-carne-bovina-e-o-

menor-14-anos>. Acesso em Junho de 2019.  

BRASIL, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA). PIB do 

Agronegócio. Disponível em: <https://www.cepea.esalq.usp.br/br/pib-do-agronegocio-

brasileiro.aspx> . Acesso em outubro de 2018.  

BRASIL, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censo Agropecuário de 

2017. Disponível em < https://www.ibge.gov.br/estatisticas-

novoportal/economicas/agricultura-e-pecuaria/21814-2017-censo-

agropecuario.html?=&t=o-que-e> Acessado em novembro de 2018.  

http://www.abag.com.br/sala_imprensa/interna/abag-consumo-de-carne-bovina-e-o-menor-14-anos
http://www.abag.com.br/sala_imprensa/interna/abag-consumo-de-carne-bovina-e-o-menor-14-anos


57 

BRASIL, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa Pecuária 

Municipal de 2017. Disponível em 

<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura-e-pecuaria/9107-producao-

da-pecuaria-municipal.html?=&t=publicacoes> Acessado em abril de 2019.  

BRASIL, Ministério do Meio Ambiente (MMA). Alimentos. Disponível em: < 

http://www.mma.gov.br/estruturas/secex_consumo/_arquivos/4%20-

%20mcs_alimentos.pdf>. Acessado em novembro de 2018.  

BRASIL, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). 

Diagnóstico da Cadeira Produtiva da Pecuária de Corte do Estado do Rio de Janeiro de 

2010. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/56830635/DIAGNOSTICO-DA-

CADEIA-PRODUTIVA-DA-PECUARIA-DE-CORTE>. Acessado em abril de 2019.  

BRASIL, WWF Brasil. Pegada Ecológica. Disponível em < 

https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/especiais/pegada_ecologica/>. Acessado em 

novembro de 2018.  

BRASIL. Lei nº 10.831 de 23 de Dezembro de 2003: dispõe sobre agricultura orgânica e 

dá outras providências.  

BRASIL. Lei nº 8.802 de 11 de Julho de 1989: dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, 

a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, 

a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos 

resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização 

de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências. 

CARLSSON-KANYAMA, A. & GONZÁLEZ, A. D. Potential contributions of food 

consumption patterns to climate change. The American Journal of Clinical Nutrition, vol. 

89, n. 5, p. 1704–1709. 2009. 

CARMO, M. S. A produção familiar o lócus ideal da agricultura sustentável. Agricultura 

em São Paulo, São Paulo, 1998.  

CARRA, S. H. Z. Pegada hídrica da atividade suinícola na região do Corede Serra. 2005.  

CASTRO, A. M. G. DE; LIMA, S. M. V.; LOPES, M. A. & MARTINS, M. A. G. 

Estratégia de P&D para melhoramento genético em uma época de turbulência. In: XXII 

Simpósio de Gestão de Tecnologia - Anais, FEA/USP, Salvador, 2002. 

CASTRO, A.M.G.; PAEZ, M.L.A.; COBBE, R.V.; GOMES, D.T. GOMES, G.C. - 

Demanda: Análise Prospectiva do Mercado e da clientela de P&D em Agropecuária. In. 

Gestão de Ciência e Tecnologia: Pesquisa Agropecuária (ed. Wenceslau Goedert, Maria 

Lucia D´Apice Paez, Antônio Maria Gomes de Castro) Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária - Brasília: Embrapa-SPI, 1994. 

CERRI, C. C. & CERRI, C. E. P. Agricultura e Aquecimento Global. Embrapa. 2007. 



58 

CHAMBERS, N.; SIMMONS, C.; WACKERNAGEL, M. Sharing Nature’s Interest: 

Ecological Footprints as an Indicator of Sustainability. Earthscan, London. 2000. 

CHAPAGAIN, A.K.; HOEKSTRA A.Y. Virtual water flows between nations in relation 

to trade in livestock and livestock products. Netherlands: UNESCO-IHE, 2003. 198p. 

CHRISTOFIDIS, D. A água e a crise alimentar. 1997. 

DE ZEN, S.; BARIONI, L.G.; BONATO, D.B.B.; ALMEIDA, M.H.S.P.; RITTL, T.F. 

Pecuária de corte brasileira: impactos ambientais e emissões de gases efeito estufa (GEE). 

Piracicaba. 2008. 

DEN HERDER, G. et al. The Roots of a new Green Revolution. Trends in Plant Science, 

v. 15, p. 600–607. 2010. 

EHLERS, E. Agricultura sustentável: origens e perspectivas de um novo paradigma. 2.ed., 

Guaíba: Agropecuária, 1999. 157 p. 

EMBRAPA. Qualidade da Carne Bovina. Disponívem em: 

<https://www.embrapa.br/qualidade-da-carne/carne-bovina> Acesso em março de 2019. 

ONCA. Produção Animal e Impacto Ambiental. Disponível em: 

http://www.onca.net.br/textos-e-publicacoes/textos/textos-onca/producao-animal-

eimpacto-ambiental/ > Acessado em outubro de 2018. 

ESTADÃO: A pecuária é a atividade que mais produz lixo no mundo. Disponível em 

http://www.estadao.com.br/infograficos/de-onde-vem-o-lixo-produzido-

nomundo,sustentabilidade,235040 > Acesso em 09 Out. 2018. 

ESTADOS UNIDOS, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). World 

Agricultural Outlook Board. Disponível em: <https://www.usda.gov/topics/data>. 

Acessado em novembro de 2018. 

ESTADOS UNIDOS, Food and Agriculture Organization for Unites Nations. Nations 

FaAOutU. 2006. Disponível em: <http://www.fao.org/home/en/> . Acesso em outubro de 

2018.  

EWING B., A. REED, A. GALLI, J. Kitzes, and M. WACKERNAGEL. 2010. 

Calculation Methodology for the National Footprint Accounts, 2010 Edition. Oakland: 

Global Footprint Network. 

FASIABEN, M. C. R.; MAIA, A. G.; BAIONI, L. C.; LAZOU, J. Avaliação dos 

componentes da pegada ecológica brasileira no contexto mundial e o papel da 

bovinocultura, Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 

2011. 

https://www.embrapa.br/qualidade-da-carne/carne-bovina


59 

FERREIRA, D. D. M. Gestão e Uso da Água na Suinocultura: Um Diagnóstico a Partir da 

Comparação de Pegadas Hídricas. 2012. 225 f. Tese de Doutorado em Engenharia e 

Gestão do Conhecimento – Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina, 2012. 

FORESIGHT. The Future of Food and Farming. Final Project Report. The Government 

Office for Science, London, 2011, 208p. 

GLIESSMAN, S. R. Agroecologia: Processos Ecológicos em Agricultura Sustentável. 2ª 

ed. Rio Grande do Sul. Editora da Universidade. 2001. 

GLIESSMANN, S. R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. 2. 

ed. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2001. 658 p. 

GÖTSCH, E. Homem e Natureza: Cultura na agricultura. Centro de Desenvolvimento 

Agroecológico Sabiá. Recife-PE, 1997. Disponível em: 

<https://www.agendagotsch.com/>. Acessado em novembro de 2018. 

HAMMOND, A., et al. Environmental indicators: a systematic approach to measuring and 

reporting on environmental policy performance in the context of sustainable development. 

Washington, D.C.: World Resources Institut, 1995.   

HERTWICH, E. G. & PETERS, G. P. Carbon Footprint of Nations: A Global, trade-

linked Analysis. Environmental Science Technology, vol. 43, p. 6414– 6420. 2009. 

HOEKSTRA, A. Y.; CHAPAGAIN, A. K.; ALDAYA, M. M.; MEKONNEN, M. M. The 

water footprint assessment manual. 1. ed. London: Water Footprint Network, 2011. 224p 

HOEKSTRA, A. Y.; HUNG, P. Q. Globalization of water resources: international virtual 

water flows in relation to crop trade. Global Environmental Change, v. 15, p. 45-56, 2005. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2004.06.004 

LEITZMANN, C. Nutrition ecology: the contribution of vegetarian diets. The American 

Journal od Clinical Nutrition. Vol. 78, p 656-659. 2003.  

LIMA, D. Reforma Neomalthusiana e o movimento ambientalista: população e meio 

ambiente. III Simpósio Nacional De Geografia Política. 2010. 

 MALTHUS, T.R. An Essay on the Principle of Population. J. Johnson. 1ª ed. 1798. 

MARGULIS, S.; DUBEUX, C. B. S. (Ed.). Economia da mudança do clima no Brasil: 

custos e oportunidades. São Paulo: IBEP, 2010. 81 p.  

Marzall, K., & Almeida, J. (2000). Indicadores de sustentabilidade para agrossistemas: 

estado da arte, limites e potencialidade de uma nova ferramenta para avaliar o 

desenvolvimento sustentável. Caderno de Ciência & Tecnologia, 17 (1), 41-59. 



60 

MATURANA, M. G. V. Indústria da Carne: degradação do meio ambiente e da vida 

animal. Universidade Federal do Paraná, Curitiba. 2015.  

MEKONNEN, M. M. & HOEKSTRA, A. Y. The Green, Blue and Grey water Footprint 

of Farm Animals and Animal Products, Value of Water Research Report Series No. 48, 

UNESCO-IHE, Delft, the Netherlands. 2010. 

MOLLISON, B.; SLAY, R; M. Introdução à Permacultura. 2ª ed. Brasília. 1998. 

MONFREDA, C.; WACKERNAGEL, M.; DEUMLING, D. Establishing national natural 

capital accounts based on detailed Ecological Footprint and biological capacity 

assessments. Land Use Policy 21 (2004): 231-246. 2004. 

OLIVETTE, M. P. A. O setor Agropecuário no Contexto da Sustentabilidade: a região 

oeste do estado de São Paulo. Universidade de São Paulo, São Paulo. 2005. 

ONCA. Produção Animal e Impacto Ambiental. Disponível em: 

http://www.onca.net.br/textos-e-publicacoes/textos/textos-onca/producao-animal-

eimpacto-ambiental/ > Acessado em outubro de 2018. 

ORTEGA, E. Agenda 21, Rio +10 e as questões de Energia e Desenvolvimento. 

Universidade do Estadual de Campinas, São Paulo. 2002. 

PALHARES, J. C. P. Pegada hídrica das aves abatidas no Brasil na década de 2000-2010. 

Embrada Pecuária Sudeste. 2012.  

PALHARES, J.C.P. Pegada hídrica dos suínos abatidos nos estados da região Centro-Sul 

do Brasil. Acta Scientiarum. Animal Sciences. DOI: 10.4025/actascianimsci. RENAULT, 

D.; WALLENDER, W.W. Nutritional water productivity and diets. Agricultural Water 

Management, v.45, p.275-296. 2000. 

PAZ, V. P. S; TEODORO, R. E. F.; MENDONÇA, F. C. Recursos hídricos, agricultura 

irrigada e meio ambiente. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.4, n.3, 

p465-473, 2000.  

PENA, A. M. C. Sustentabilidade Ambiental da Alimentação Humana. Faculdade de 

Ciências da Nutrição e Alimentação, Universidade do Porto, Porto. 2012. 

PERLEIRA, L. G. Síntese dos métodos de pegada ecológica e análise emergética para 

diagnóstico da sustentabilidade de países: o Brasil como estudo de caso. Universidade 

Estadual de Campinas, São Paulo. 2008. 

PFISTER, S.; BAYER, P.; KOEHLER, A.; HELLWEG, S. Environmental impacts of 

water use in global crop production: Hotspots and trade-offs with land use. Environment. 

Science. Technology, v.45, p.5761-5768, 2011.   



61 

PIMENTEL, C.; GERALDO, J.; COSTA, A.C.T.; PEREIRA, M.B. & MAGALHÃES, 

J.R. Traits of nitrogen use efficiency for the selection of Pennisetum glaucum in an 

environment of nutrient limitations. Physiol. Molec. Biol. Plants, 9:111-116, 2003. 

PINHEIRO, M. L. P. S. & PINHEIRO, A. C. A. A alimentação da população e a 

manutenção do potencial produtivo dos recursos naturais, Universidade de Évora, Évora. 

2008.  

PIRES, J.A.A. A cadeia produtiva de carne bovina no Brasil, mercado internacional e 

nacional. In: SIMPÓSIO DE PRODUÇÃO DE GADO DE CORTE, 2, 2001, Viçosa. 

Anais... Viçosa: UFV, 2001. p. 1-17. 

RIBEIRO, B. A. L. & CAMELLO, T. C. F. Reflexões sobre o uso de agrotóxicos e suas 

consequências. Sustinere, Rio de Janeiro, v. 2, n. 2, p. 27- 35, 2014. 

RIBEIRO, Márcia F.; PEIXOTO, José A. A.; XAVIER, Leydervan de S. Estudo do 

indicador de sustentabilidade Pegada Ecológica: Uma abordagem teóricoempírica. In: 

XXVII Encontro Nacional de Engenharia de Produção. Foz do Iguaçu, Paraná: 2007. 

RODRIGUES, N. R. Agrotóxicos: análises de resíduos e monitoramento, Universidade 

Estadual de Campinas, Campinas. 2006.  

SACHS, I. Estratégias de Transição para o século XXI.  Ecodesenvolvimento, crescer sem 

destruir. São Paulo. 1986.  

SAMPAIO, E. V. S. B.; ARAUJO, M. S. B.; SAMPAIO, Y. S. B. Impactos ambientais da 

agricultura no processo de desertificação no nordeste do Brasil, XXX Congresso 

Brasileiro de Ciência do Solo. 2005. 

SANTOS, A., LEONARDOS, O., MOTA, J. Alimentação Urbana E A Pegada Ecológica 

Do Consumo De Carne Bovina Na Cidade De Parintins. ACTA Geográfica, Boa Vista, 

v.7, 2013. 

SICHE, R., AGOSTINHO, F., & ORTEGA, E. (2007). Índices versus indicadores: 

precisões conceituais na discussão da sustentabilidade de países. Ambient. soc., 10 (2), 

137-148. 

SOCIEDADE VEGETARIANA BRASILEIRA. Impacto Sobre o meio Ambiente do uso 

de animais para alimentação. Disponível em: www.svb.org.br/livros/impactos-

alimentacao.pdf > Acesso em 25 out. 2018. 

SSEG – SISTEMA DE ESTIMATIVA DE EMISSÃO DE GASES DE EFEITO 

ESTUFA. Acompanhe aqui os dados de emissão de setores da agropecuária. Disponível 

em:http://monitoragropecuario.seeg.eco.br/ Consulta feita em novembro de 2018. 



62 

TUKKER A, EMMERT S, CHARTER M, VEZZOLI C, STO E, ANDERSEN MM, ET 

AL. Fostering change to sustainable consumption and production: an evidence based 

view. Journal of Cleaner Production. 2008; 16(11):1218-25 

VEIGA, J. E. Desenvolvimento sustentável: o desafio do século XXI. São Paulo. 2006. 

WACKERNAGEL, M.; REES, W. Our ecological footprint: reducing human impact on 

the Earth. 6. ed. Canada: New Society Plublishers, p.160. 1996. 

WEBER, C. L. & MATTHEWS, H. S. Food-miles and the Relative Climate Impacts of 

Food Choices in the United States. Environmental Science and Technology, v. 42, n. 10, 

p. 3508–3513. 2008. 

WORLD Commission on Environment and Development (WCED). Our Common Future, 

Oxford and New York: Oxford University Press. 1987. 

YU, Y.; HUBACEK, K.; FENG, K.; GUAN, D. Assessing regional and global water 

footprints for the UK. Ecological Economics, v. 69, p. 1140-1147, 2010. 

ZAMBERLAN, Jurandir; FRONCHETI, Alceu: preservação do pequeno agricultor e o 

meio ambiente. Petrópolis: Vozes, 2001 


	93af0cbadba044810d386c60c32143913e5e7266d4edfbd205021146b4af4a18.pdf
	ed55873e9594a2411e4f53d147d71c8e666267ad5c91304f60a5a789585110f4.pdf
	43c1e217ada91c2244f554a13d379e728d6936644dba493bcb6d469db9009aee.pdf

	ed16cad0a4cd18651afdcc496969f6aec5ff19a8cdfbf3cc2290be6df6ae9edc.pdf
	93af0cbadba044810d386c60c32143913e5e7266d4edfbd205021146b4af4a18.pdf

