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Resumo  

No Estado de Minas Gerais, considerado o maior produtor de leite do Brasil, existe um programa denominado de 
“Minas Leite” que objetiva aumentar a produtividade dos pequenos produtores familiares através da inserção de 
técnicas de manejo agropecuário eficientes. A meta do programa é atingir a todos os pequenos produtores 
familiares do Estado, o que provavelmente resultaria em uma mudança sócio-econômica nas regiões produtoras. 
Por outro lado, o programa foca nas questões econômicas e sociais, deixando dúvidas sobre o real custo 
energético-ambiental de sua implantação. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é realizar uma análise 
comparativa do desempenho energético-ambiental entre o sistema de produção familiar extensivo e o sistema 
familiar intensificado pelo programa Minas Leite, ambos representativos da região sul do Estado de Minas Gerais. 
A análise de energia incorporada e o inventário de emissões foram as metodologias científicas utilizadas neste 
estudo. Os resultados mostram que para a unidade funcional hectare ano, o sistema extensivo possui melhor 
desempenho comparado ao Minas Leite, pois demanda 295% menos energia em suas atividades (11454 versus 
33768 MJ/ha/ano) e mesma porcentagem em emissões gasosas para a atmosfera , indicando que a intensificação 
da produção requer maior custo energético e maior carga sobre o meio ambiente . Por outro lado, considerando a 
unidade funcional litros de leite produzidos, o sistema extensivo apresentou pior desempenho, pois demanda 
177% mais energia incorporada que o sistema Minas Leite (17,40 contra 9,83 MJ/L leite), resultando em um 
potencial de aquecimento global de 2675 gCO2-eq./Lleite comparado aos 1508 gCO2-eq./Lleite do Minas Leite. 
Considerando que a principal função dos sistemas analisados é a produção de leite, pode-se concluir que o sistema 
intensificado pelo programa Minas Leite possui melhor desempenho energético-ambiental comparado ao sistema 
extensivo. 
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1. Introdução 

O leite é um dos alimentos mais consumidos no planeta (87 L/capita/ano em média; EMBRAPA, 
2010a), onde segundo a WAOB (2012) existe uma previsão de aumento de sua demanda, sinalizando 
a oportunidade de crescimento do setor. Dentre os países produtores, o Brasil destaca-se com 5,3% da 
produção mundial, atrás apenas dos EUA (14,6%), Índia (8,4%) e China (6%), igualando-se a 
produção da Rússia (EMBRAPA, 2010b). Segundo estatísticas do IBGE (2010), o estado de Minas 
Gerais é o maior produtor de leite no Brasil, responsável por 27,3% da produção nacional através de 
grande diversidade de sistemas de produção, desde produtores familiares que utilizam quase que 
exclusivamente o pasto e algumas forrageiras na alimentação de animais com raça mestiça -  
chamados de produtores extensivos - até sistemas altamente intensificados no qual o animal, com 
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alto potencial genético para produção de leite, fica confinado alimentando-se de ração balanceada -  
modelos free-stall. 

Segundo a FAEMG (2006), mesmo sendo uma das maiores do mundo, a produção de leite brasileira é 
caracterizada por uma baixa produtividade, pois a maioria dos sistemas de produção é extensiva. Por 
outro lado, a baixa produtividade indica a possibilidade de aumento na produção sem a necessidade de 
aumentar o plantel ou consumir mais áreas agrícolas, apenas intensificando moderadamente o sistema 
para alcançar valores próximos a 15 L/animal/dia, característicos de sistemas semi-intensivos 
(EMBRAPA, 2011). Considerando uma tendência de aumento da produção mundial de leite e carne, 
espera-se um cenário onde exista uma ampliação dos impactos ambientais, pois de acordo com a 
Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, 2006), a agropecuária é um 
grande emissor de gases de efeito estufa, onde a pecuária possui uma posição de destaque atingindo 
80% das emissões totais, além de ocupar aproximadamente 70% das terras agricultáveis do planeta. 

O estado de Minas Gerais produz anualmente 8,4 bilhões de litros de leite, possuindo um plantel de 7,4 
milhões de fêmeas com uma média de 5,4 milhões em lactação (IBGE, 2010). Segundo a Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA, 2012), 75% dos produtores de leite do 
estado enquadram-se no modelo extensivo, possuindo características de baixa tecnificação, rebanho 
com baixo potencial genético, presença de pastagens degradadas, e com baixa produtividade de 
aproximadamente 1500 litros de leite por vaca por ano -  este valor está abaixo da média dos estados 
da região sul do país, que produzem em média 2400 litros de leite por vaca por ano. Objetivando 
alterar este cenário de baixo desempenho e adequar os produtores de leite à legislação sanitária, o 
governo do estado de Minas Gerais lançou em 2005 o Programa Estadual da Cadeia Produtiva do Leite, 
conhecido como “Minas Leite”. Este programa objetiva capacitar os produtores familiares através de 
qualificação técnica e gerencial do sistema de produção, focando no aumentando da produtividade e 
renda do produtor. A meta do programa é atingir a todos os produtores familiares do Estado de Minas 
Gerais, o que provavelmente resultaria em uma mudança sócio-econômica nas regiões produtoras. Por 
outro lado, a seguinte dúvida surge: Qual o custo energético-ambiental do aumento da produtividade 
almejado pelo programa Minas Leite? 

Na tentativa de responder a esta pergunta, existem algumas ferramentas científicas disponíveis e bem 
aceitas pela comunidade científica internacional, como por exemplo, a pegada ecológica (Wackernagel 
e Rees, 1996), a análise de energia incorporada (Slesser, 1974), a contabilidade ambiental em emergia 
(Odum, 1996), a contabilidade de fluxo de materiais (Eurostat, 2001) e emissões a partir da análise do 
ciclo de vida (Jensen et al., 1997). A escolha de uma metodologia em detrimento a outra deve estar 
baseada nos objetivos da pesquisa, onde geralmente considera-se as ferramentas que respondam às 
questões atuais e urgentes para determinado momento. Muitas pesquisas avaliando a pecuária e seus 
impactos ambientais utilizam a Avaliação do Ciclo de Vida como metodologia científica (Casey e 
Holden, 2005; Basset-Mens et al., 2005; Schils et al., 2006; Rotz et al., 2009; 2010; Thoma, 2012; 
Hagemann et. al., 2011), enquanto outros consideram a Pegada de Carbono (Flysjö et al., 2012; Rotz 
et al., 2010) e a contabilidade ambiental em emergia (Rótolo et al., 2011). De maneira geral, estes 
trabalhos mostram que quanto maior a intensificação do sistema, maior a produtividade, porém, maior 
a dependencia por recursos externos e maior a pressão exercida sobre o meio ambiente para prover 
recursos e tratar os resíduos. De qualquer forma, os sistemas avaliados por estes autores são 
diferentes aos encontrados no Brasil. 

Neste sentido, o objetivo deste trabalho é realizar uma análise comparativa do desempenho 
energético-ambiental de dois sistemas de produção de leite: (i) familiar extensivo e (ii) familiar 
intensificado pelo programa Minas Leite, ambos localizados na região sul do Estado de Minas Gerais, 
Brasil. Para esta comparação, são consideradas as metodologias de Análise de Energia Incorporada e o 
Inventário de Emissões. 

2. Material e Métodos 

2.1. Descrição dos sistemas em estudo  

O sistema extensivo de produção de leite considerado neste trabalho possui como características a 
criação dos animais de maneira livre em pasto aberto, pequena complementação da alimentação com 
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forrageiras plantadas no próprio sistema, animais mestiços, mão de obra familiar e local (Tabela 1). 
Dados in situ foram levantados em algumas cidades da região sul de Minas Gerais, incluindo Ouro Fino, 
Monte Sião, Bueno Brandão, Ipuiuna e Itajubá. Após o levantamento dos dados primários, um sistema 
padrão e representativo dos sistemas extensivos encontrados na região foi elaborado (chamado de 
modelo de produção extensiva da região). Este modelo padrão foi apresentado a pesquisadores do 
Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) para análise e validação, e somente após esta fase, ele foi 
considerado neste estudo – os dados primários estão detalhados em Apêndice. 

Tabela 1. Principais características do sistema extensivo e Minas Leite avaliados. 
Item Sistema Extensivo Sistema Minas Leite 

Área total 25 ha 8,5 ha 
Área de pastagem  17 ha 4,5 ha (divididos em 24 piquetes) 
Área de forrageiras  4 ha 4 ha 
Mão de obra 1 familiar e 1 contratada localmente 1 familiar e 1 contratada localmente 
Alimentação Pasto aberto com braquiária e 

forrageiras (milho e cana de açúcar) 
Pasto em piquetes com braquiária e mombaça , 

forrageiras (milho e cana de açúcar), e ração 
Total de animais 31 47 
Vacas produzindo 10 9 
Raça dos animais Mestiço Meio sangue 
Produção total diária 45 Lleite/dia 80 Lleite/dia 
Produtividade diária 4,5 L leite/vaca/dia 8,8 Lleite/vaca/dia 
Produtividade anual 657 Lleite/ha/ano 3435 Lleite/ha/ano 

Em relação ao sistema “Minas Leite”, a propriedade rural estudada está localizada no município de 
Piranguinho, cuja aderiu ao programa Minas Leite há três anos. Os dados primários foram levantados 
in situ e estão no Apêndice. As principais  intervenções na mudança do sistema de produção (do 
extensivo para Minas Leite) foram na área de pastagem pela implantação de piquetes, escolha de 
variedade de pastagem apropriada às condições ambientais da região, aquisição de maquinário para 
processamento das forrageiras, melhora na raça do rebanho por intermédio de inseminação artificial, 
melhor manejo da produção agropecuária e gerenciamento contábil do sistema (Tabela 1). 

2.2. Metodologias utilizadas para avaliação energético-ambiental 

2.2.1. Energia incorporada 

De acordo com International Federation of Institutes for Advanced Studies (IFIAS) a análise de energia 
incorporada é o método que determina a energia necessária, direta e indireta, para a realização de um 
serviço ou produção de um bem.  Segundo Herendeen (1998), o foco desta metodologia está nos 
combustíveis, produtos químicos, fertilizantes, eletricidade e outros insumos que entram nos 
processos, baseados em energia de petróleo equivalente requeridos para produzir o bem ou serviço. 
Neste trabalho, a energia incorporada foi obtida seguindo as seguintes etapas: (i) todas as entradas do 
sistema foram contabilizadas em unidades de massa ou energia consumida anualmente (fluxos); (ii) 
cada fluxo foi multiplicado pelo seu respectivo valor de intensidade de energia incorporada (em 
unidades de MJ/kg ou MJ/J) obtido de literatura científic a; (iii) como indicador final tem-se a demanda 
total de energia comercial pelo sistema, nas unidades de MJ/ha.ano e MJ/L de leite produzido, onde o 
sistema que demanda menor quantidade de energia por unidade funcional é considerado mais 
eficiente. 

2.2.2. Inventário de emissões 

O objetivo de um inventário de emissões é obter a quantidade de gases emitidos pelo sistema, em 
escala local e global, uma vez que o inventário pode oferecer informações de emissões diretas e 
indiretas. As emissões diretas são aquelas que acontecem no local, dentro do sistema em estudo, 
devido aos seus processos internos. As indiretas estão relacionadas com a produção dos insumos 
utilizados pelo sistema, onde apesar de terem sidos produzidos em outros locais, também emitiram 
gases para a atmosfera e contribuíram para a carga ambiental global. Para contabilizar as emissões 
diretas e indiretas liberadas pelo sistema, o total de energia incorporada obtido anteriormente é 
multiplicado pelo Fator de Emissão respectivo de cada gás, disponibilizados pela Environmental 
Protection Agency (EPA, 2008). Como resultado, tem-se a quantidade emitida dos seguintes gases nas 
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unidades de hectare por ano e por litro de leite produzido: CO, CH4, N2O, CO2, NOx, SO2 e 
hidrocarbonetos (representado pelo CH2). 

Além de estimar as emissões, neste trabalho são calculados dois outros importantes índices 
relacionados às emissões: (a) Potencial de Aquecimento Global (PAG); (b) Potencial de Acidificação 
(PA). O potencial de aquecimento global é um indicador utilizado para comparar os potenciais impactos 
que alguns gases podem produzir sobre o efeito estufa. Segundo Jensen et al. (1997) o potencial de 
aquecimento global é estimado através de coeficientes que relacionam a quantidade de determinado 
gás com o efeito do CO2 na reflexão da radiação de calor. O PAG é expresso em CO2-eq., ou seja, seus 
efeitos são expressos em relação ao efeito do CO2. Neste trabalho, o potencial de aquecimento global é 
calculado em duas etapas: (i) multiplica-se a quantidade emitida dos gases CO2, CH4,  N2O, CO e 
hidrocarbonetos pelos seus respectivos coeficientes de peso (CO2 = 1; CH4 = 62; N2O = 290; CO=1,6; 
hidrocarbonetos=3,1; Jensen et al., 1997); (ii) soma-se os resultados de cada gás calculados na etapa 
(i), obtendo o total de CO2-eq. por hectare ano e por litro de leite produzido. 

A acidificação dos ecossistemas aquáticos e terrestres causam um crescimento ineficiente ou morte de 
árvores como também da vida aquática, chegando a prejudicar as estruturas de prédios e outras 
construções. Neste trabalho, o potencial de acidificação é calculado em duas etapas: (i) multiplica-se a 
quantidade emitida de SO2 e NOx por seus respectivos coeficientes de peso (SO2=1 e NOx = 0,88; 
Jensen et al., 1997); (ii) soma-se o resultado de cada gás calculado na etapa (i), obtendo o total de 
SO2-eq. por hectare por ano e por litro de leite produzido. 

3. Resultados e Discussão 

A representação gráfica dos sistemas avaliados neste trabalho pode ser visualizada no diagrama  
sistêmico apresentado pela Figura 1. O mesmo diagrama foi considerado para representar os dois  
sistemas (extensivo e Minas Leite), pois ambos possuem características similares para as relações dos 
processos internos e de produção (saída), diferenciando-se basicamente na quantidade de uso de 
determinado bem ou serviço (entrada). As diferenças entre os sistemas (destacado em negrito na 
Figura 1) são basicamente a de que o sistema Minas Leite utiliza sêmem de alto potencial genético, 
além de ração como suplemento alimentar, cujos inputs não são utilizados pelo sistema extensivo. 
Adicionalmente, no sistema Minas Leite o pasto é manejado em forma de piquetes, existe ordenhadeira 
mecânica, assim como equipamentos de refrigeração e armazenagem do leite em material aço inox. 
Uma importante característica encontrada no Minas Leite está relacionada com a gestão da produção, 
pois considera uma abordagem de gerenciamento atualizado e tecnificado, voltado à produção, 
enquanto que o sistema extensivo utiliza o gerenciamento tradicional da região, estruturado e utilizado 
da mesma forma durante décadas através de experiência familiar local. 

Observa-se na Figura 1 a existência de quatro principais subsistemas internos. O primeiro é o pasto, 
contínuo e natural (sem melhoramento através de sementes de elevado potencial produtivo) para o 
sistema extensivo, enquanto que o Minas Leite utiliza sementes especializadas e divide o pasto em 
piquetes. O segundo é a produção de forrageiras (basicamente milho e cana-de-açúcar), formando um 
estoque de alimentos para os animais. O terceiro representa os animais, de raça mestiça para o 
sistema extensivo, enquanto que o Minas Leite possui animais de genética selecionada para a produção 
de leite na região. O quarto sistema mostra a casa de ordenha e armazenamento do leite, onde 
enquanto que o sistema extensivo utiliza a técnica chamada de “balde ao pé” para ordenhar os animais 
e em seguida encaminha o leite até câmaras de resfriamento comunitárias, o sistema Minas Leite 
utiliza ordenhadeira mecânica e armazena o leite em equipamento com controle de temperatura e 
antissepsia existente no próprio local.  
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Figura 1. Diagrama de fluxos de energia representativo dos sistemas extensivo e Minas Leite presentes na região 
sul de Minas Gerais . Informações destacadas referem-se somente ao sistema Minas Leite. Simbologia utilizada de 
Odum (1996). 

A Tabela 2 indica que o consumo de diesel, gasolina e eletricidade são os recursos utilizados pelo  
sistema extensivo que representam grande influência sobre a demanda total de energia incorporada 
pelo sistema, alcançando 37%, 22% e 13% respectivamente. Surpreendentemente, o consumo de 
mudas de cana-de-açúcar para produzir forragem aos animais também representou grande influência 
(17%) – isso se deve ao elevado valor de intensidade de energia para produção das mudas em cultivo 
hidropônico sob estufas climatizadas e automatizadas. Diferentemente de outros trabalhos, o consumo 
de fertilizantes neste estudo não mostrou-se representativo sobre a demanda total de energia 
incorporada do sistema, pois o modelo de produção extensivo estudado possui a característica de não 
manejar intensivamente a área de pastagem e de produção de forrageiras – seja pela falta de 
informação e/ou de recursos econômicos disponíveis –, resultando em baixa produtividade de 
biomassa vegetal e consequentemente em baixa produtividade de leite do sistema. 

A Tabela 3 indica um perfil diferente do modelo Minas Leite comparado ao extensivo. Os itens que mais 
contribuem para a demanda total de energia incorporada são a ração e a eletricidade, com 29% e 27% 
respectivamente. Isso ocorre porque a intensificação na produção do leite através do semi-
confinamento dos animais demandam grande quantidade de suplementação alimentar obtida pela 
ração a base de soja e milho, que por sua vez carregam elevada energia incorporada em sua cadeia de 
produção. Adicionalmente, o Minas Leite possui sistema automatizado de ordenha e armazenamento 
refrigerado do leite, cujos equipamentos demandam grande quantidade de eletricidade para seu 
funcionamento. Neste sentido, ações de redução da demanda de ração e eletricidade influenciariam 
significativamente na demanda total de energia incorporada pelo sistema. Igualmente ao sistema 
extensivo, o consumo de mudas de cana-de-açúcar para a produção de forragem também é 
representativo para a demanda total de energia do sistema Minas Leite (atingindo 8,3%). 
Diferentemente do sistema extensivo, a intensificação da produção de biomassa vegetal das pastagens 
e das forrageiras do sistema Minas Leite demanda grande quantidade de fertilizantes industriais, o que 
resultou em moderada influência do item nitrogênio (8,6%). Interessante observar que o consumo de 
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diesel e gasolina juntos representam apenas 11% da energia incorporada total, comparado aos 58% 
de representatividade do sistema extensivo. Este resultado reflete ao fato de que muitas tarefas de 
transporte no sistema Minas Leite são realizadas por tração animal ao invés de mecânica (trator), 
reduzindo a demanda de combustíveis fósseis. 

Tabela 2. Tabela de avaliação da energia incorporada do sistema extensivo de produção de leite. 

Nota a Item Quantidade 
(Unid./ha.ano) 

Unidade 
Intensidade 
de energia 

(kgep./Unid.) 

Referência 
para 

kgep./Unid. 

Energia 
incorporadab 
(MJ/ha.ano) 

Energia 
incorporadac 

(MJ/Lleite) 
% 

1 Sol 4,67E+13 J - - - - - 
2 chuva 8,00E+10 J - - - - - 
3 Vento 9,20E+09 J - - - - - 
4 Perda de solo 2,03E+10 J - - - - - 
5 Diesel 9,18E+01 kg 1,10E+00 [a] 4,24E+03 6,46E+00 37,0 
6 Gasolina 4,69E+01 kg 1,20E+00 [b] 2,50E+03 3,81E+00 21,8 
7 Ração - - - - - - - 
8 Semente 1,60E+00 kg 9,00E-02 [c] 6,05E+00 9,21E-03 0,1 
9 Mudas 1,20E+03 kg 3,80E-02 [d] 1,92E+03 2,92E+00 16,7 
10 Sal 4,00E+00 kg 1,50E-02 [b] 2,52E+00 3,84E-03 <0,0 
11 Nitrogênio 1,20E+00 kg 1,75E+00 [e] 8,82E+01 1,34E-01 0,8 
12 Fósforo 4,20E+00 kg 3,20E-01 [e] 5,64E+01 8,59E-02 0,5 
13 Potássio 2,40E+00 kg 2,20E-01 [e] 2,22E+01 3,38E-02 0,2 
14 Medicamentos 2,40E+01 US$ - - - - - 
15 Aço inox - - - - - - - 
16 Aço 1,11E+01 kg 1,00E+00 [e] 4,63E+02 7,05E-01 4,0 
17 Eletricidade 1,40E+02 kWh 2,50E-01 [e] 1,47E+03 2,24E+00 12,8 
18 Madeira 2,16E+01 kg 6,00E-02 [f] 5,39E+01 8,21E-02 0,5 
19 Concreto 6,32E+01 kg 1,60E-01 [e] 4,25E+02 6,46E-01 3,7 
20 Cimento 1,34E+01 kg 1,88E-01 [b] 1,06E+02 1,61E-01 0,9 
21 Areia 5,17E+01 kg 5,50E-03 [b] 1,20E+01 1,82E-02 0,1 
22 Argila 3,44E+01 kg 6,24E-02 [b] 9,02E+01 1,37E-01 0,8 

23 Mão de obra 
familiar 

1,17E+02 h - - - - - 

24 
Mão de obra 
contratada 

7,04E+00 h - - - - - 

     Total = 1,15E+04 1,74E+01 100 
[a] Biondi et al., 1989; [b] Boustead e Hancock, 1979; [c] Cavalett, 2008; [d] Agostinho e Ortega, 2012; [e] 
Jarach, 1985; [f] Pellizzi, 1992; 
a Memorial de cálculo no Apêndice. Os itens 1, 2, 3, 4, 23 e 24 não são contabilizados pela análise de energia 
incorporada. O item 14 não foi contabilizado porque está em unidades monetárias. Os itens 7 e 15 não são 
utilizados pelo sistema extensivo. 
b (MJ/ha.ano) = (Unid./ha.ano) * (kgep./Unid.) * (42 MJ/kgeq.; Jarach, 1985) 
c (MJ/L leite) = (MJ/ha.ano) / (657 L leite/ha.ano; produtividade do sistema extensivo obtido in situ) 
 

A Tabela 4 mostra que a energia incorporada do sistema extensivo é 295% menor que a do Minas 
Leite, indicando que a intensificação do sistema  objetivando maior produtividade requer maior 
consumo de energia por hectare ano. Por outro lado, a Tabela 4 também mostra que a energia 
incorporada do sistema extensivo é 177% maior que o do Minas Leite, o que indica um maior gasto 
energético por litro de leite produzido. A elevada produtividade do Minas Leite (3435 Lleite/ha/ano 
contra 657 Lleite/ha/ano do sistema extensivo) resulta em melhor eficiência energética por litro de leite 
produzido comparado ao sistema extensivo. Como comparação, avaliando a incerteza nos dados 
publicados de avaliações de energia incorporada na produção de leite de 72 propriedades na França, 
Vigne et al. (2012) encontraram valores de 3,6 a 8,2 MJ/Lleite, indicando melhor eficiência de energia 
incorporada comparado aos sistemas brasileiros estudados neste trabalho. Considerando que em 
média o poder calorífico do leite natural de vaca é de 5200 J/Litro 1 (ou 0,0052 MJ/Litro), a Tabela 4 
apresenta uma relação entre a entrada e a saída de energia (input/output) de aproximadamente 3327 
para o sistema extensivo e de 1890 para o Minas Leite, ou seja, mesmo o Minas Leite sendo mais 
eficiente que o extensivo, ele demanda 1890 unidades de energia (energia incorporada) para produzir 
uma unidade de energia (calorífica) na forma de leite. Estes valores mostram a importância que o 

                                                                 
1 247 cal em 200 ml de leite natural de vaca; densidade média do leite de 1,03 kg/L 
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produto leite possui em termos de consumo de energia incorporada, devendo, portanto, ser produzido 
e consumido eficientemente. 

Tabela 3. Tabela de avaliação da energia incorporada do sistema Minas Leite. 

Nota a Item Quantidade 
(Unid./ha.ano) Unidade 

Intensidade 
de energia 

(kgep./Unid.) 

Referência 
para 

kgep./Unid. 

Energia 
incorporadab 
(MJ/ha.ano) 

Energia 
incorporadac 

(MJ/Lleite) 
% 

1 Sol 4,67E+13 J - - - -  
2 Chuva 8,00E+10 J - - - -  
3 Vento 9,20E+09 J - - - -  
4 Perda de solo 1,92E+10 J - - - -  
5 Diesel 4,50E+01 kg 1,10E+00 [a] 2,08E+03 6,05E-01 6,2 
6 Gasolina 3,20E+01 kg 1,20E+00 [b] 1,61E+03 4,70E-01 4,8 
7 Ração 7,06E+02 kg 3,36E-01 [c] 9,96E+03 2,90E+00 29,5 
8 Semente 7,06E+00 kg 9,00E-02 [d] 2,67E+01 7,77E-03 0,1 
9 Mudas 1,76E+03 kg 3,80E-02 [e] 2,82E+03 8,20E-01 8,3 
10 Sal - - - - - -  
11 Nitrogênio 3,95E+01 kg 1,75E+00 [f] 2,91E+03 8,46E-01 8,6 
12 Fósforo 4,66E+01 kg 3,20E-01 [f] 6,26E+02 1,82E-01 1,9 
13 Potássio 5,06E+01 kg 2,20E-01 [f] 4,68E+02 1,36E-01 1,4 
14 Medicamentos 4,12E+01 US$ - - - -  
15 Aço inox 7,29E-01 kg 1,92E+00 [b] 5,88E+01 1,71E-02 0,2 
16 Aço 2,89E+01 kg 1,00E+00 [f] 1,21E+03 3,53E-01 3,6 
17 Eletricidade 8,75E+02 kWh 2,50E-01 [f] 9,19E+03 2,68E+00 27,2 
18 Madeira 6,51E+01 kg 6,00E-02 [c] 1,64E+02 4,78E-02 0,5 
19 Concreto 2,67E+02 kg 1,60E-01 [f] 1,79E+03 5,22E-01 5,3 
20 Cimento 5,48E+01 kg 1,88E-01 [b] 4,33E+02 1,26E-01 1,3 
21 Areia 2,16E+02 kg 5,50E-03 [b] 5,00E+01 1,46E-02 0,1 
22 Argila 1,42E+02 kg 6,24E-02 [b] 3,71E+02 1,08E-01 1,1 

23 Mão de obra 
familiar 

6,87E+02 h - - - - - 

24 Mão de obra 
contratada 

1,41E+01 h - - - - - 

     Total = 3,38E+04 9,83E+00 100 
[a] Biondi et al., 1989; [b] Boustead e Hancock, 1979; [c] Pellizzi, 1992; [d] Cavalett, 2008; [e] Agostinho e 
Ortega, 2012; [f] Jarach, 1985;  
a Memorial de cálculo no Apêndice. Os itens 1, 2, 3, 4, 23 e 24 não são contabilizados pela análise de energia 
incorporada. O item 14 não foi contabilizado porque está em unidades monetárias. 
b (MJ/ha.ano) = (Unid./ha.ano) * (kgep./Unid.) * (42 MJ/kgeq.; Jarach, 1985) 
c (MJ/L leite) = (MJ/ha.ano) / (3435 L leite/ha.ano; produtividade do sistema Minas Leite obtido in situ) 

Tabela 4. Energia incorporada e inventário de emissões para os sistemas estudados. Hectare ano e litros de 
leite produzidos como unidades funcionais. 

 Unidade funcional: ha.ano Unidade funcional: L leite 
Indicadores Sistema Extensivo Sistema Minas Leite Sistema Extensivo Sistema Minas Leite 

MJ 11454,00 33768,00 17,40 9,83 
kgCO 3,86 11,38 5,88 3,31 
kgCH4 0,05 0,14 0,07 0,04 
kgN2O 0,03 0,08 0,04 0,02 
kgCO2 1737,00 5122,00 2645,00 1491,00 
kgNOx 10,42 30,73 15,86 8,95 
kgSO2 1,45 4,27 2,21 1,24 
kgHidrocarbonetos 0,98 2,89 1,49 0,84 
kgCO2-eq. 1760,00 5181,00 2675,00 1508,00 
kgSO2-eq. 10,62 31,31 16,17 9,12 

Avaliando as emissões, o sistema extensivo libera aproximadamente 177% mais gases (em massa) por 
litro de leite produzido que o sistema Minas Leite, contrapondo-se, novamente, aos resultados obtidos 
pela unidade funcional hectare ano. A grande quantidade de gases emitidos pelo sistema extensivo 
resultam também em um potencial de aquecimento global e de acidificação 177% superior ao do Minas 
Leite. As emissões totais de CO2-eq. obtidas neste trabalho para os dois sistemas (1,46 e 2,6 kgCO2-
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eq./kgLeite
1) estão próximos aos resultados encontrados por Casey e Holden (2005) avaliando a 

produção de leite convencional na Irlanda (1,3 a 1,5 kgCO2-eq./kgLeite), mas superiores aos encontrados 
por Cederberg e Flysjö (2004) estudando a produção orgânica (0,73 a 1,11 kgCO2-eq./kgLeite) e 
convencional (0,76 a 1,26 kgCO2-eq./kg Leite) de leite na Suécia. Estes valores de referência mostram o 
potencial de redução de emissões de gases de efeito estufa encontrados para as propriedades 
estudadas neste trabalho, assim, os sistemas de produção mais eficientes no consumo de energia e 
que emitem menor quantidade de gases para a atmosfera por litro de leite produzido deveriam ser 
estudados e, quando possível, servir como modelo para replicação em outras regiões. Um modelo 
considerado com bom desempenho é o estudado por Basset-Mens et al. (2005), pois encontraram o 
valor de 0,72 kgCO2-eq./kgLeite para a produção de leite na Nova Zelândia, cujo valor corresponde a 
metade do encontrado para o sistema Minas Leite no Brasil. Os resultados encontrados pelo presente 
trabalho mostram que as alterações de manejo, melhora de infraestrutura  e aquisição de sêmem com 
alto potencial genético resultam em considerável melhora em termos de eficiência de energia 
incorporada e de emissões indiretas por litro de leite produzido. Estes resultados estão alinhados aos 
encontrados por Shortall e Barnes (2013) avaliando a produção de leite na Escócia, onde os sistemas 
mais intensivos resultam em maior produtividade e relativamente menores emissões de gases de 
efeito estufa por litro de leite produzido. Por outro lado é válido ressaltar que esta relação não é linear 
e não trata-se de regra geral, onde cada sistema deve ser cuidadosamente avaliado e verifcado seu 
desempenho custo-benefício. 

De maneira geral, os resultados mostram que considerando a unidade funcional hectare ano, o sistema 
extensivo possui melhor desempenho energético-ambiental, mas quando considerando o litro de leite 
produzido como unidade funcional, o desempenho do sistema Minas Leite é superior. Resultados 
semelhantes foram encontrados por Casey e Holden (2005) e Hagemann (2011), onde o aumento da 
produtividade por animal reduz as emissões totais diretas por litro de leite produzido. Neste sentido, o 
projeto Minas Leite deveria ser promovido e implantado na região sul de Minas Gerais para melhorar o 
desempenho energético-ambiental atual dos sistemas extensivos encontrados região, assim como para 
aumentar a oferta de leite no mercado.  Existem outros modelos de elevada produtividade de leite na 
região, mas estes devem ser avaliados através das mesmas ferramentas consideradas neste trabalho 
antes de serem rotulados como de melhor desempenho energético-ambiental. 

É importante ressaltar que, além das emissões indiretas, somente o diesel e a gasolina queimados 
localmente (emissões diretas) pelos motores de combustão interna foram contabilizados neste 
trabalho, desconsiderando outras fontes de emissões locais (fermentação entérica, por exemplo). 
Soma-se a isso, a necessidade de uma análise de sensibilidade para verificar a incerteza nos dados 
primários e nos valores das intensidades de energia utilizados (por exemplo, a aplicação da análise de 
Monte Carlo), além de uma verificação da incerteza dos modelos considerados como estudos de caso 
(verificar sua representatividade na região). Desta forma, os resultados deste trabalho preliminar 
devem ser interpretados com cautela, respeitando suas limitações. 

4. Conclusões 

Considerando as ferramentas e abordagens utilizadas neste estudo, as seguintes conclusões podem ser 
levantadas: 

(a) Para a unidade funcional hectare ano, o desempenho energético-ambiental do sistema extensivo é 
superior ao do sistema Minas Leite em todos os indicadores avaliados. 

(b) Para a unidade funcional litro de leite produzido, o desempenho energético-ambiental do sistema 
Minas Leite é superior ao do sistema extensivo em todos os indicadores avaliados.  

Considerando que a função principal dos sistemas aqui avaliados é a produção de leite, reconhecido 
como alimento essencial para a sociedade, pode-se concluir que o sistema familiar de produção de leite 
intensificado pelo programa Minas Leite obteve melhor desempenho energético-ambiental comparado 
ao sistema extensivo. A relação entre o custo energético-ambiental pelo benefício líquido (litro de leite 
produzido) obtido pelo modelo Minas Leite é melhor comparado ao sistema extensivo, assim, o 
programa Minas Leite poderia  ser incentivado e expandido para o maior número propriedades 
existentes na região. Por outro lado, outros estudos deveriam ser realizados utilizando diferentes 
metodologias científicas para uma avaliação integral da sustentabilidade, como, por exemplo, o 
balanço de material, contabilidade ambiental em eMergia, ou mesmo abordagens econômicas 
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(custo/benefício) e sociais (mão de obra empregada e qualidade da mão de obra), fornecendo maior 
quantidade de indicadores aos tomadores de decisão. 
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Apêndice. Memorial de cálculo das Tabelas 2 e 3 

Nota#1 (Sol) radiação solar=16 MJ/m².dia (Tiba, 2000); albedo= 20% (Odum, 1996); fluxo de energia= 365 
dias/ano x 16 E6 J/m².dia x 0,8 x 10000 m²/ha= 4,67 E13 J/ha.ano 

Nota#2 (Chuva) Pluviosidade= 1,6 m³/m².ano (IMPE,2010); energia da água= 5000 J/kg (Odum, 1996); 
densidade da água= 1000 kg/m³; fluxo de energia= 1,6 m³/m².ano x 5000 J/kg x 1000 kg/m³ x 10000 m²/ha 
= 8,00 E10 J/ha.ano 

Nota#3 (Vento) Densidade do ar=1,3 kg/m³; velocidade média anual= 4,7m/s (Cresesb, 2001); vento 
geotrópico= 2,8 m/s (60% da velocidade média anual); coeficiente de arraste=0,001; fluxo de energia=1,3 
kg/m³ x (2,82 m/s)^3 x 0,001 x 10000 m²/ha x 3,156 E7 s/ano= 9,2 E9 J/ha.ano. 

Nota#4 (Perda de solo -Extensivo) perda de solo= 22.400 kg/ha.ano (Santos et al., 1998); matéria orgânica=4% 
(Rodriguez et al., 2002); fluxo de energia= 22.400 kg/ha.ano x 0,04 x 5400 kcal/kg.m.o. x 4186 J/kcal= 2,03 
E10 J/ha.ano. (Perda de solo-Minas Leite) Considerou-se uma redução de 5% de perda de solo em relação à 
perda de solo do Extensivo, pois o sistema Minas Leite utiliza manejo conservacionista do solo; fluxo de 
energia= 1,92 E10 J/ha.ano 

Nota#5 (Diesel-Extensivo) tempo de uso=300 h/ano; consumo= 9 L/h; densidade=0,85 kg/L; fluxo de massa 
=(300 h/ano/25 ha) x 9 L/h (estimativa baseada em trabalho de campo) x 0,85 kg/L = 91,8 kg/ha.ano. 
(Diesel-Minas Leite) tempo de uso=50 h/ano; consumo= 9 L/h (estimativa baseada em trabalho de campo); 
densidade=0,85 kg/L; fluxo de massa =(50 h/ano/8,5 ha) x 9 L/h x 0,85 kg/L = 45 kg/ha.ano. O sistema 
Minas Leite utiliza carroça puxada por cavalos ao invés de trator, o que economiza diesel. 

Nota#6 (Gasolina-extensivo), tempo de uso= 365 h/ano; consumo= 4 L/h (estimativa baseada em trabalho de 
campo); densidade= 0,85 kg/L; fluxo de massa = (365 h/ano / 25 ha) x 4 L/h x 0,85 kg/L = 49,6 kg/ha.ano. 
(Gasolina-Minas Leite), tempo de uso= 80 h/ano; consumo= 4 L/h estimativa baseada em trabalho de campo); 
densidade= 0,85 kg/L; fluxo de massa = (80 h/ano / 8,5 ha) x 8,5 L/h x 0,85 kg/L = 32 kg/ha.ano 

Nota#7 (Ração-Minas Leite), quantidade= 500 kg/mês; fluxo de massa= (500 kg/mês x 12 meses/ano) / 8,5 ha= 
706 kg/ha.ano. 

Nota#8 (Sementes-extensivo), quantidade= 40 kg; fluxo de massa= 40 kg /ano / 25 ha= 1,6 kg/ha.ano. 
(Sementes-Minas Leite), quantidade= 60 kg; fluxo de energia= 60 kg /ano / 8,5 ha= 7,06 kg/ha.ano. 

Nota#9 (Mudas-extensivo) quantidade (cana-de-açúcar) = 30.000 kg/ano; fluxo de massa= 30.000 kg/ano / 25 
ha = 1.200 kg/ha.ano. (Mudas-Minas Leite) quantidade (cana-de-açúcar) = 15.000 kg/ano; fluxo de massa= 
15.000 kg/ano / 8,5 ha = 1.764 kg/ha.ano 

Nota#10 (Sal-extensivo) quantidade= 100 kg/ano; fluxo de massa= 100 kg/ano / 25 = 4 kg/ha.ano 
Nota#11 (Nitrogênio-extensivo) quantidade= 30 kg/ano; fluxo de massa= 30 kg/ano / 25 ha = 1,2 kg/ha.ano. 

(Nitrogênio-Minas Leite) quantidade= 336 kg/ano; fluxo de massa= 336 kg/ano / 8,5 ha = 39,5 kg/ha.ano. 
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Nota#12 (Fósforo -extensivo) quantidade=105 kg/ano; fluxo de massa= 105 kg/ano / 25 ha= 4,2 kg/ha.ano. 
(Fósforo-Minas Leite) quantidade=396 kg/ano; fluxo de massa= 396 kg/ano / 8,5 ha= 46,5 kg/ha.ano. 

Nota#13 (Potássio-extensivo) quantidade= 60 kg/ano; fluxo de massa= 60 kg/ano / 25 ha= 2,4 kg/ha.ano. 
(Potássio- Minas Leite) quantidade= 432 kg/ano; fluxo de massa= 432 kg/ano / 8,5 ha= 50,6 kg/ha.ano. 

Nota#14 (Medicamentos-extensivo) custo= R$ 1200,00/ano ou US$ 600,00*; fluxo de moeda= 600 US$/ano / 25 
ha = 24 US$/ha.ano. (Medicamentos-Minas Leite) custo= R$ 700,00/ano ou US$ 350,00*; fluxo de moeda= 
350 US$/ano / 8,5 ha = 41,10 US$/ha.ano. (*) conversão do dólar a R$ 2,00 

Nota#15 (Aço inox-Minas Leite) quantidade= 186 kg; fluxo de massa= 186 kg/ 30 anos / 8,5 ha= 0,73 kg/ha.ano. 
Nota#16 (Aço-extensivo) massa=8.376 kg (trator, arame para cerca, caminhonete, arado, roçadeira, grade, 

carreta, picadeira e bomba d’água); fluxo de massa=(8.376 kg /30 anos) /25 ha= 11,16 kg /ha.ano. (Aço-
Minas Leite) massa=7.358 kg (trator, arame para cerca, caminhonete, ensiladeira, triturador, arado, carreta e 
bombas d’água); fluxo de massa=(7.358 kg /30 anos) /8,5 ha= 28,8 kg /ha.ano 

Nota#17 (Eletricidade-extensivo) quantidade= 3.500 kWh/ano; fluxo de energia= 3.500 kWh/ano / 25 ha= 140 
kWh/ha.ano. (Eletricidade-Minas Leite) quantidade= 7.440 kWh/ano; fluxo de energia= 7.440 kWh/ano / 8,5 
ha= 875 kWh/ha.ano. 

Nota#18 (Madeira-extensivo) quantidade= 16.074 kg; fluxo de massa= 16.074 kg / 30 anos / 25 ha = 21,6 
kg/ha.ano. (Madeira-Minas Leite) quantidade= 16.400 kg / 30 anos / 8,5 ha = 65,1 kg/ha.ano. Obs: Madeira 
comprada, considerando mourões de 2m de altura e 16 kg de massa. 

Nota#19 (Concreto-extensivo) casa sede = 100 m²; massa= 378 kg/m² (Carvalho, 2010) x 100 m² + 120 kg/m² 
(dado levantado in situ)x 80 m² (curral)= 47.400 kg; fluxo de massa= (47.400 kg / 30 anos)/ 25 ha= 63,2 
kg/ha.ano. (Concreto-Minas Leite) área= 140 m²; massa = 378 kg /m² x 140 m² + 120 kg/m² (dado 
levantado in situ) x 126 m² (curral)= 68040 kg; fluxo de massa = (68.040 kg / 30 anos)/ 8,5 ha = 266,8 
kg/ha.ano. 

Nota#20 (Cimento-extensivo) área= 100 m²; massa= 91,22 kg/m² (Carvalho, 2010) x 100 m²= 9122 kg (casa) 
+ 900 kg (curral)= 10022 kg; fluxo de massa= (10022 kg / 30 anos) / 25 ha= 13, 36 kg/ha.ano. (Cimento- 
Minas Leite) área= 140 m²; massa= 91,22 kg/m²* x 140 m²= 12.770 kg (casa) + 1200 kg (curral)= 13.970 
kg; fluxo de massa= (13.970 kg / 30 anos) / 8,5 ha= 54,78 kg/ha.ano. 

Nota#21 . Areia-extensivo) área=100 m²; massa= 337 kg/m² (Carvalho, 2010) x 100 m²= 33.700 kg; fluxo de 
massa= 33.700 kg /30 anos) / 25 ha= 45 kg/ha.ano (casa); fluxo de massa= (5096 kg/ 30 anos) / 25 ha= 6,8 
kg/ha.ano (curral). Areia -Minas Leite) área=140 m²; massa= 337 kg/m²* x 140 m²= 47.180 kg; fluxo de 
massa= 47.180 kg / 30 anos) / 8,5 ha= 185 kg/ha.ano (casa); fluxo de massa= (8000 kg**/ 30 anos) / 8,5 
ha= 31,4 kg/ha.ano (curral). 

Nota#22 (Argila-extensivo) área= 100 m²; massa= 258 kg/m²; fluxo de massa= (258 kg/m² x 100 m² / 30 anos) 
/ 25 ha = 34,4 kg/ha.ano. (Argila-Minas Leite) área= 140 m²; massa=258m²; fluxo de massa= (258 kg/m² x 
140 m² / 30 anos) / 8,5 ha = 141,6 kg/ha.ano. 

Nota#23 (Mão de obra familiar-extensivo) quantidade= 1 trabalhador, 8 h/dia, 365 dias/ano; fluxo de horas= (8h 
x 365 dias/ano) / 25 ha = 116,8 h/ha.ano. (Mão de obra familiar-Minas leite) quantidade= 2 trabalhadores, 8 
h/dia, 365 dias/ano; fluxo de horas= (8h x 365 dias/ano) / 8,5 ha = 343,5 h/ha.ano x 2= 687 h/ha.ano 

Nota#24 (Mão de obra contratada-extensivo) quantidade= 1 trabalhador, 22 dias/ano, 8 h/dia; fluxo de horas= 
(22 dias/ano x 8 h/dia) / 25 ha= 7,04 h/ha.ano. (Mão de obra contratada- Minas Leite) quantidade= 1 
trabalhador, 15 dias/ano, 8 h/dia; fluxo de horas= (15 dias/ano x 8 h/dia) / 8,5 ha= 14,1 h/ha.ano. 

 


