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RESUMO 

 

 

O Brasil é o sexto maior exportador de manga do mundo, tendo a região semiárida do 

submédio do vale do São Francisco como a principal produtora, com cerca de 76% da 

produção da fruta. Tendo em vista os diversos impactos ambientais causados pela produção 

agrícola em larga escala, fez-se o estudo da pegada de carbono e da pegada hídrica do sistema 

convencional de produção do polo agroindustrial de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA) para 1 kg 

de manga embalada. Os dados foram coletados em campo e compilados, e foram considerados 

os processos de mudança no uso da terra, produção de mudas, produção e transporte de 

fertilizantes, pesticidas e outros insumos, produção de manga em campo, operações agrícolas 

mecanizadas e fase de pós colheita, não sendo consideradas as fases de distribuição, consumo 

e destinação final da manga. Os métodos de avaliação de impacto escolhidos foram: IPCC, 

2007 100a para a categoria mudança climática, ReCiPe Midpoint (H) para as categorias 

eutrofização de água doce e marinha, USEtox para as categorias toxicidade humana câncer e 

não câncer, e ecotoxicidade aquática, e Pfister et al (2009) para a categoria escassez hídrica. A 

análise de dominância mostrou que a produção de fertilizantes teve a maior contribuição do 

impacto sobre na mudança climática, seguido da produção em campo e do processo de 

embalagem; já na pegada hídrica, a produção em campo de manga obteve os maiores 

impactos em todas as categorias, mas havendo contribuição considerável também dos 

processos de pós colheita, operações agrícolas mecanizadas e produção de fertilizantes. Por 

último, comparou-se os impactos dos seis primeiros anos da produção convencional com os 

de um sistema conservacionista de adubação verde, que revelou que para um quilo de manga, 

o sistema convencional foi mais impactante em três das seis categorias de impacto da pegada 

hídrica (eutrofização marinha, toxicidade humana - câncer e não-câncer) enquanto o sistema 

conservacionista foi mais impactante nas outras categorias avaliadas; ambos os sistemas 

tiveram impacto positivo sobre o clima, sendo que o sistema de adubação verde sequestra 

mais carbono equivalente. Contudo, a grande diferença de produtividade entre os sistemas 

afetou significantemente os resultados e ao se comparar os impactos por hectare, o sistema 

convencional foi consideravelmente mais impactante em todas as categorias estudadas. 

 

Palavras-chave: Avaliação do ciclo de vida; Produção de manga; Pegada de carbono; Pegada 

hídrica. 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Brazil is one of the world’s sixth biggest exporter of mango, and the semiarid region in the 

sub-middle of San Francisco Valley has the largest share of the national production with a 

share of 76% of the fruit production. In view of the several environmental impacts caused by 

large-scale crop production, this study evaluated the carbon and water footprints caused by 

the conventional production system in this agricultural region for 1kg of packed mango; The 

data was collected in the field and compiled, having been considered the processes of land use 

change, seedling production, production and transport of fertilisers, pesticides and other 

inputs, mango orchard production, agricultural mechanised operations and post-harvest phase; 

the phases of distribution, consumption and waste disposal were disregarded. The impact 

assessment methods chosen were: IPCC, 2007 100a for the category climate change, ReCiPe 

Midpoint (H) for freshwater and marine eutrophication, USEtox for human toxicity – cancer 

and non-cancer effects – and freshwater ecotoxicity, and Pfister et al (2009) for water 

scarcity. The dominance analysis showed that the fertilisers production caused most of the 

impact on climate change, followed by the mango orchard production and mechanised 

agricultural operations. Regarding the water footprint, however, the mango orchard 

production caused the most significant impacts all categories, having also significant impacts 

the post-harvest processes, the agricultural operations and the fertilisers production. Lastly, 

we compared the impacts caused by the conventional system and a conservationist green 

manure system the six fist years of production, that showed that, for 1 kg of mango, the 

conventional system caused more impacts for three of the six categories chosen for the water 

footprint (marine eutrophication, human toxicity – cancer and non-cancer effects), while the 

green manure system caused the most impact on the other three. Both systems had a positive 

impact on climate change, though the green manure treatment sequestered more carbon. 

However, there was a large difference between the systems yield and that affected the results 

considerably; when reassessing the impacts for one hectare instead of 1 kg, the conventional 

system impacts significantly more for all chosen categories. 

 

Keywords: Life cycle assessment; Mango production; Carbon footprint; Water footprint. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A agricultura é uma atividade de importância primordial para a economia 

brasileira, sendo a fruticultura uma das principais atividades em que o Brasil se destaca no 

mercado mundial. A manga (Mangifera indica L.) é considerada a fruta tropical mais 

produzida ao redor do mundo (FAO, 2017) e o Brasil ocupa a posição de 6o maior exportador 

de manga (ANUÁRIO BRASILEIRO DA FRUTICULTURA, 2017), tendo o polo da região 

semiárida do Submédio da bacia do rio São Francisco como o maior produtor nacional dessa 

fruta.  

No semiárido brasileiro se encontra 69% da área plantada no país para o cultivo 

de manga e é realizada cerca de 76% da produção nacional e 90% da exportação da fruta 

(Oliveira et al., 2010). Somente no Polo Agroindustrial de Petrolina-PE e Juazeiro-BA, tem-se 

uma área superior a 10.000 hectares destinada à colheita, com rendimento médio de 22 e 21 

toneladas por hectare em Petrolina e Juazeiro, respectivamente, e o valor da produção já 

atinge mais de 224 milhões de reais (IBGE, 2015). 

Apesar da clara importância socioeconômica da manga no contexto nacional, a ela 

estão associadas as diversos problemas ambientais, como toda produção agrícola e 

agroindustrial; exemplo disso são a supressão da vegetação nativa para abertura de novas 

áreas produtivas, a poluição dos corpos hídricos pelo excesso de nutrientes carreados dos 

solos adubados em excesso ou pelo uso de produtos tóxicos para prevenção de pragas, a 

erosão e o assoreamento de rios e lagos, entre outros.  

Nas últimas décadas, as questões ambientais têm se agravado intensamente, de 

modo que surgiu a necessidade de se repensar a forma como se produz, em todos os setores. 

Nesse contexto, a criaram-se novas ferramentas para avaliar a performance ambiental de 

produtos, como a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), que visa analisar toda a cadeia 

produtiva de um produto em relação ao seu potencial de alterar o meio ambiente, permitindo 

comparar processos e tornar a variável ambiental parte do processo de decisão nos diversos 

setores de produção. A metodologia de avaliação de ciclo de vida foi normalizada pelas 

normas internacionais ISO 14040(2006) e ISO 14044(2006). Além disso, devido à 

importância dos impactos sobre o clima e os recursos hídricos, surgiram as metodologias de 

Pegada de carbono e Pegada hídrica, respectivamente, que foram posteriormente 

normatizadas também, pelas ISO 14067(2013) e ISO 14046(2014).  
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O presente trabalho visa avaliar o sistema convencional de produção de manga 

para comercialização no mercado interno e para exportação da região com maior relevância 

dessa produção no país, a região do Submédio do Vale do São Francisco, de modo a 

identificar os pontos mais críticos dessa atividade sobre o meio ambiente e os recursos 

hídricos, como quais processos unitários são mais relevantes, e sugerir algumas alternativas.  

Fala-se brevemente de uma proposta com potencial de reduzir esses impactos que 

é a adubação verde, que visa aproveitar nutrientes de restos de cultura de modo a reduzir o 

consumo de fertilizantes, e compara-se os impactos da produção tradicional com um 

tratamento conservacionista.  

O trabalho inicia-se com a revisão de literatura, que aborda os assuntos principais 

envolvidos como a produção agrícola de manga, os impactos ambientais e a técnica de 

avaliação usada; em seguida, é explicada na metodologia a coleta e tratamento de dados, 

modelagem e simulação em software e análises feitas; então, são discutidos os resultados e 

feitas comparações com outros estudos, e são apresentadas conclusões. Por último, é mostrado 

o anexo com todas as equações usadas para calcular as emissões.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.  Geral 

 

• Realizar a avaliação do ciclo de vida da manga produzida na região do 

submédio do Vale do São Francisco, pelo sistema de cultivo convencional. 

 

2.2.   Específicos 

 

• Realizar a construção de três inventários de insumos e emissões: o inventário 

da produção de mudas, o inventário do pomar de mangueira para um total de 

30 anos e o inventário do processo de embalagem; 

• Avaliar os impactos ambientais do sistema de produção, pelas metodologias 

de pegada de carbono e pegada hídrica;  

• Identificar os pontos críticos – aqueles que causam maiores impactos 

ambientais – do sistema de cultivo convencional de manga;  

• Fazer análise comparativa dos impactos associados ao sistema convencional 

com um sistema conservacionista de produção de manga. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

A revisão bibliográfica deste trabalho será focada em dois assuntos principais: A 

avaliação do ciclo de vida, decorrendo sobre a metodologia de avaliação da performance 

ambiental de um produto baseada na normas internacionais sobre a avaliação do ciclo de vida 

ISO 14040:2006 e ISO 14044:2006, bem como as normas referentes à Pegada de Carbono – 

ISO 14067:2013 e à Pegada hídrica - ISO 14046:2014; e a produção de manga, decorrendo 

sobre a atividade agrícola de cultivo da mangueira, as fases da mesma, entre outros.  

 

3.1. A evolução do pensamento ambientalista na indústria 

 

No atual contexto da sociedade pós-industrial, tem ficado cada vez mais evidente 

que é necessária uma mudança de comportamento em relação ao meio ambiente. O 

pensamento ambiental passa a ser parte integrante da rotina diária e das atividades 

econômicas, à princípio devido ao descobrimento de que os recursos naturais e matérias 

primas estavam se escasseando, mas também logo após devido ao aparecimento e difusão das 

evidências das mudanças climáticas no globo, crescente poluição e decaimento da qualidade 

do ar, solo e água, e bem como os impactos indiretos sobre a saúde humana e perda da 

biodiversidade nos ecossistemas (Baumann e Tillman, 2004). 

Essas descobertas deram início ao que é hoje conhecido como a crise ambiental da 

década de 70, que tem se agravado desde então, devido ao crescimento populacional e ao 

desenvolvimento industrial. Diante disso, os setores industriais, o transporte, a agropecuária, 

entre outros, tem tido de modificar suas atividades a fim de reduzir o consumo e evitar o 

desperdício de recursos materiais e energéticos e encontrar meios de evitar a poluição e os 

desequilíbrios nos ecossistemas, bem como procurar alternativas para recursos não-renováveis 

como os combustíveis fosseis entre outros. (Graedel e Allemby, 1995) 

Surgiu então a gestão ambiental nas empresas e esta começou a ser implantada 

inicialmente com foco em tratamento de resíduos sólidos, líquidos e gasosos gerados – os 

chamados tratamentos de fim de tubo (“end-of-pipe”) (Graedel e Allemby, 1995). Isto 

ocorreu principalmente como uma reação às exigências governamentais e legislativas, que se 

originaram para regular e mitigar os potenciais impactos ambientais causados pelas atividades 

econômicas.  
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No início dos anos 90, entretanto, passou a ganhar força a ideia de que a proteção 

do meio ambiente deveria ir além de estratégias de fim de tubo e controle de emissões 

(Baumann e Tillman, 2004). 

Uma abordagem mais proativa da gestão ambiental então se originou: a Produção 

mais limpa - “P+L”- que busca alterar o sistema produtivo visando “prevenir em vez de 

remediar”. Escolhe-se desta vez estudar as vulnerabilidades do processo industrial, onde há 

espaço para aperfeiçoamento da performance ambiental da produção. Isto é possível por meio 

da substituição de matérias primas, reciclagem dentro do processo industrial, reuso de águas, 

etc. As práticas da Produção mais limpa estão atreladas aos princípios da Ecologia Industrial.  

A Ecologia Industrial (EI) envolve a análise sistêmica dos processos industriais, 

produtos e serviços sob a ótica da competitividade e da adequação ambiental (Graedel e 

Allemby, 1995). Ela visa avaliar os efeitos dos hábitos de consumo do homem no meio 

ambiente e esta avaliação pode ser feita por ferramentas como a Avaliação do Ciclo de Vida 

(ACV).  

 

3.2.  Definição dos conceitos de aspectos e impactos ambientais  

 

Antes que se inicie a explicação sobre a metodologia da ACV, é importante que se 

definam dois conceitos essenciais – o aspecto e o impacto ambiental.  

De acordo com a resolução no 001, de 23 de janeiro de 1986, do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 1986), impacto ambiental é:  

 

Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, biológicas do meio ambiente, 

causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas 

que afetem diretamente ou indiretamente: 

➢ A saúde, a segurança, e o bem-estar da população; 

➢ As atividades sociais e econômicas; 

➢ A biota; 

➢ As condições estéticas e sanitárias ambientais; 

➢ A qualidade dos recursos ambientais. 

 

Na metodologia de ACV, como será visto a seguir, agrupa-se os impactos em dois 

grupos principais: os impactos de ponto médio – midpoint -, e os impactos de ponto final – 

endpoint (EC-JRC, 2010); estes são exemplificados na figura 1.  
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Os impactos de nível midpoint são impactos de mecanismo intermediário; neles 

estão as categorias mais conhecidas como eutrofização, toxicidade, depleção de recursos, 

entre outros.  

Já o impacto ponto final, que é o dano ambiental final causado por um conjunto de 

impactos intermediários. Este dano se dá nas seguintes áreas de proteção principais: saúde 

humana, na qualidade dos ecossistemas e nos recursos.  

 

Figura 1 - Impactos midpoint e endpoint.  

Fonte: adaptado de European Comission (2010) 

 

Já aspecto ambiental, é aquele processo que tem potencial de causar o impacto. 

Pode este ser a emissão de uma substância para o ar, água ou solo que possa causar algum 

desequilíbrio ecológico, ou mesmo o consumo de um recurso natural. Exemplos disso são 

emissões de poluentes químicos por uma indústria, que podem causar toxicidade no meio 

aquático onde são lançados e causar danos à biota, ou mesmo a exploração de um mineral 

finito, que terá sua reserva reduzida e terá de ser explorado de outras fontes e com o tempo 

substituído, levando à escassez e à uma série de danos materiais. 

 

3.3.  Avaliação do Ciclo de Vida 
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A avaliação do ciclo de vida (ACV) é uma metodologia de avaliação de impactos 

de um produto ou serviço que quantifica os insumos materiais e energéticos pelo mesmo – 

recursos como energia e água consumidas e área ocupada –, bem como as emissões geradas 

por ele durante todo o seu ciclo de vida para que então estas e outras informações serem 

interpretadas de forma integrada e holística.  

O termo utilizado nesta metodologia para se referir ao ciclo de vida completo é 

“do berço ao túmulo” - do inglês cradle to grave. Isto significa que o estudo daquela produção 

é realizado desde seu “berço”- onde as matérias primas são extraídas da natureza - até o 

“túmulo”, que se refere à destinação final dos resíduos (Baumann e Tillman, 2004), passando 

pelas fases de processamento, vias de transporte e uso pelo consumidor. 

A ISO 14044:2006 permite que se escolham outras fronteiras, desde que isto seja 

devidamente explicado no texto. Estudos “cradle-to-gate” - do berço ao portão – estão entre 

os principais; eles consideram parte do ciclo, desde a produção dos insumos até o produto 

estar pronto para sair da fábrica; assim, não se consideram as fases de uso pelo consumidor e 

disposição final dos resíduos. A figura 2 diferencia os dois tipos principais de fronteiras de 

sistema. 

 

Figura 2 – Fronteiras de estudos de ACV 

  

Fonte: adaptado de Baumann e Tillman (2004) 
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A avaliação do ciclo de vida pertence à uma família de ferramentas de avaliação 

de performance ambiental; sua grande vantagem em relação às demais é que ela estuda o 

sistema completo de produção; isto permite que seja evitada a sub-otimização que pode 

acontecer quando se foca em apenas alguns processos.  

Tipicamente na ACV não se consideram os aspectos econômicos e sociais do 

ciclo (ISO, 2006) e, portanto, não se expressa medida de sustentabilidade, já que para isto 

seria necessário avaliar estes aspectos em adição aos ambientais; contudo, a ferramenta 

permite que esses elementos sejam adicionados e os softwares também dão espaço para a 

simulação deles. 

 

3.3.1. Breve histórico da ACV  

 

Os primeiros estudos de ACV se deram na década de 70, paralela e 

simultaneamente, em diferentes países. Muitos lembram-se deste tempo pela crise do petróleo 

e pelo debate sobre fontes energéticas e consideram que os primeiros estudos de ACV se 

deram neste contexto, mas, segundo Baumann e Tillman (2004), os primeiros estudos se 

conceberam nas temáticas de embalagens e gestão de resíduos sólidos, embora a crise do 

petróleo tenha sido muito importante para o crescimento do interesse nestes estudos.  

Um estudo em particular é geralmente considerado o precursor na ACV, e este foi 

o conduzido pela Coca-Cola em 1969-1970, tendo se focado em processos de embalagem. A 

companhia procurava solucionar uma série de problemas relacionados às embalagens e 

decidiram fazer um estudo considerando fluxos materiais energéticos e as consequências de 

tais para o meio ambiente, desde a extração das matérias primas até a disposição dos resíduos. 

Este estudo foi à época chamado de Análise do perfil ambiental e de recursos e 

por ele a empresa comparou garrafas plásticas, garrafas de vidro retornáveis e latas de 

refrigerante. Uma conclusão chegada foi a de que ambientalmente as garrafas plásticas eram 

preferíveis às de vidro - o que foi uma ideia radical no momento, pois o plástico era 

considerado um grande vilão ambiental (Hunt e Franklin, 1996 apud Baumann e Tillman, 

2004).  

Posteriormente ocorreram várias iniciativas em diferentes países, independente e 

paralelamente, e disto criaram-se manuais dando diretrizes para a execução da ACV como os 

dos países nórdicos (Nord 1995), dos Estados Unidos (US-EPA 1993), da Dinamarca (EDIP 

1997) e dos Países Baixos (CML/NOH 1992); estes manuais embora tivessem conteúdos 
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extensos e detalhados, diferiam muitas vezes em terminologia, segundo Baumann e Tillman 

(2004).  

Em 1997, a primeira norma relativa a ACV da Organização Mundial de 

Normatização (ISO) foi publicada, a ISO 14040 – Avaliação do Ciclo de Vida: princípios e 

estrutura. Esta foi seguida por uma série de outras mais específicas – explicando as fases, 

formato de dados, exemplos e etc. A norma de 1997 foi atualizada em 2006, sendo hoje as 

mais popularmente estudadas ISO 14040(2006) e ISO 14044(2006). 

 

3.3.2. Normalização da metodologia de ACV  

 

O conjunto de normas internacionais ISO 14000 define diretrizes para 

implementação da gestão ambiental nas empresas. A ISO 14044(2006), mencionada no tópico 

anterior, trata dos estudos de Análise do Inventário do Ciclo de Vida (ICV) e da Avaliação do 

Ciclo de Vida (ACV), cujas fases definidas na norma são as seguintes:  

➢ Definição de objetivo e escopo 

➢ Análise de inventário  

➢ Avaliação dos impactos ambientais 

➢ Interpretação de resultados  

 A ISO 14044(2006) definiu que o objetivo do estudo deve ser claramente 

definido e que se deve expressar sem ambiguidades: a aplicação pretendida do estudo, as 

razões pelo qual ele está sendo realizado, para quem ele será comunicado (se é para 

comunicação interna da empresa ou também o mercado consumidor, por exemplo) e se os 

resultados serão utilizados para comparações com outros produtos ou processos, a fim de 

serem divulgados ao público. 

No escopo devem ser expressadas questões mais específicas e técnicas, como a 

descrição do sistema produtivo, a unidade funcional escolhida, as fronteiras do sistema, a 

metodologia de avaliação de impactos utilizadas e as categorias de impactos escolhidas, 

requisitos para qualidade dos dados, entre outras.  

A análise do inventário é uma fase importante e laboriosa. Ela envolve a coleta de 

dados, compilação e quantificação de insumos e cálculo de emissões geradas pela produção. 

Na construção do inventário e na modelagem, consideram-se duas classes principais de 

insumos, as entradas da esfera natural (ou ecosfera) e as da esfera tecnológica (ou tecnosfera).  
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São insumos da ecosfera aqueles extraídos diretamente da natureza - não sendo, 

portanto, processado e não tendo outros insumos e emissões associados a ele além do que é 

oriundo de sua ocorrência natural. Exemplos disso são recursos como água, solo, calor, gases 

da atmosfera como oxigênio e dióxido de carbono, entre outros.   

Entradas da esfera tecnológica, ou tecnosfera, ocorrem quando se consome 

produtos fabricados ou de alguma forma processados, ou seja, modificados por atividade 

humana e, portanto, tendo entradas e saídas ao longo de seus próprios ciclo de vida. Na fase 

de AICV (avaliação de impactos) estas entradas e saídas irão, em suas devidas proporções, 

implicar em impactos para o produto estudado.  

As saídas ou emissões são por sua vez divididas em relação ao meio no qual são 

propagadas, havendo emissões para o ar, para o solo e para a água – podendo ser subdivida 

em superficial e subterrânea. Esta compartimentação é importante pois apesar de o meio 

ambiente ser dinâmico e interativo, os impactos predominam em meios e dependendo em 

parte de seu estado físico podem ser de influencia local, regional ou global. 

Os cálculos de emissões podem seguir diversos modelos ambientais; A depender 

do tipo de substância emitida e da atividade existem muitas metodologias para estimar as 

emissões, o que será explicado mais detalhadamente na metodologia deste trabalho e no 

anexo A - cálculo de emissões. É importante salientar que os métodos são estimativas e, 

portanto, existem incertezas e erros associados a eles, por isso sendo aconselhável – embora 

não obrigatório –, que se façam análises de incerteza e erro em estudos de ACV.  

A análise do inventário pode dar muita informação ao analista, havendo assim 

uma ferramenta de avaliação ambiental simplificada chamada de Estudo de Inventário do 

ciclo de vida – não confundir com a segunda fase da ACV -, que é similar ao de ACV com a 

exceção de que não é realizada a fase da avaliação de impactos ambientais, sendo as 

informações do inventário encaminhadas para interpretação e discussão.  

Na fase de avaliação de impactos, de acordo com a norma ISO 14044:2006 são 

obrigatórios os seguintes elementos: 1- a seleção das categorias de impactos, indicadores e 

métodos de caracterização; 2- atribuição de resultados do inventário às categorias de impacto 

selecionadas (classificação); 3- cálculo dos resultados de indicadores de categoria 

(caracterização).  

A seleção de categorias impactos depende do autor do estudo e pode ser de acordo 

com a atividade ou processo estudada ou características da região. Por exemplo, no Brasil é 

conveniente que se estude o potencial de eutrofização de um processo, pois considerável parte 
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dos corpos lênticos estão eutrofizados; ou em regiões áridas e semiáridas, deve-se avaliar a 

depleção hídrica, e assim por diante. 

Para melhor explicar o item 2 - atribuição de resultados do inventário às 

categorias de impacto selecionadas, relembra-se dos aspectos ambientais, explicados 

anteriormente. O inventário do ciclo de vida expressa quantidades de usos de recursos e 

emissões – aspectos ambientais -, que podem ser relevantes ou não ambientalmente, 

dependendo do impacto a ser estudado. Emissões de óxido nitroso (NO2), por exemplo, são 

relevantes se houver sido escolhida a categoria de mudança climática e devem ser atribuídas a 

ela.  

Estas informações, entretanto, devem ser traduzidas, pesadas, para serem 

contabilizadas adequadamente na categoria de impacto ambiental, e isto se chama 

caracterização: os aspectos são normalizados para uma substância de referência pela 

multiplicação da sua quantidade por um fator; a fórmula genérica se dá da seguinte maneira 

para impactos ambientais de ponto médio (midpoint): 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑖,𝑟 =  ∑𝐴𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜𝑎,𝑟 ∗ 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖,𝑎,𝑟 

Onde os índices i, a e r significam, respectivamente, a categoria de impacto – 

mudança climática, escassez hídrica -, o tipo de aspecto – uso de água, emissão de NOX - e a 

região em que a atividade ocorre – país, estado, bioma.  

Algumas categorias de impactos, como a mudança climática, independem da 

região, tornando a caracterização mais simples nestes casos.  

A tabela 1 exemplifica alguns termos utilizados na metodologia de ACV para uma 

categoria de impacto, de acordo com a ISO 14044:2006. 

 

Tabela 1 -  Exemplo de termos da AICV  

Termo Exemplo 

Categoria de impacto Mudança climática 

Modelo de caracterização Modelo IPCC 100 anos 

Indicador de categoria Forçante radiativa (infravermelha) (W/m2) 

Fator de caracterização Potencial de aquecimento global (PAG) para cada GEE (kg CO2-eq/kg 

gás) 

Resultado de indicador de 

categoria 

Quilogramas de CO2 equivalentes por unidade funcional 

Pontos finais de categoria Recifes de corais, florestas, colheitas 
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Relevância ambiental A forçante radiativa é representativa dos efeitos potenciais no clima, a 

depender da absorção de calor atmosférica causada pelas emissões e a 

contribuição da absorção de calor ao longo do tempo 

Fonte: adaptado de ISO (2006) 

 

Para a maioria dos estudos de ACV, modelos existentes de avaliação de impactos 

são utilizados, ou mesmo são seguidas recomendações de métodos para cada categoria de 

impactos, como é o caso da recomendação recomendação do International reference life cycle 

data system  - ILCD (EC-JRC, 2010), que define que pela sua avaliação, por exemplo, para a 

categoria mudança climática, deve-se usar o método do IPCC 2007 100a – criado pelo Painel 

Intergovernamental de Mudança Climática para a escala de 100 anos de permanência dos 

gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera. A tabela 2 lista as algumas das categorias de 

impactos e os respectivos métodos recomendados no manual do ILCD 2010.  

 

Tabela 2 - Métodos recomendados para impactos de ponto médio (midpoint)  

Categoria de 

Impacto 

Modelo padrão recomendado 

para a AICV 
Indicador Classificação 

Mudança climática 

ou aquecimento 

Global 

IPCC para horizonte de tempo de 

100 anos 

Potencial de Aquecimento 

Global (PAG) 
I 

Depleção da camada 

de ozônio 

Estado estável do PDO baseado 

na Organização Meteorológica 

Mundial (OMM) (1999) 

Potencial de Depleção do 

Ozônio (PDO) 
I 

Toxicidade humana, 

efeitos cancerígenos 

Modelo USEtox (Rosenbaum et 

al, 2008) 

Unidade Tóxica Comparativa 

para humanos (CUTh) 
II/III 

Toxicidade humana, 

sem efeitos 

cancerígenos 

Modelo USEtox (Rosenbaum et 

al, 2008) 

Unidade Tóxica Comparativa 

para humanos (CUTh) 
II/III 

Eutrofização 

aquática 

Modelo EUTREND (Struijs et al, 

2009b) aplicado no ReCiPe 

Fração de nutrientes que 

alcançam o compartimento de 

água doce final (P) ou 

compartimento final marinho 

(N) 

II 

Ecotoxicidade de 

água doce 

Modelo USEtox (Rosenbaum et 

al, 2008) 

Unidade Tóxica Comparativa 

para ecossistemas (CUTe) 
II/III 

Ecotoxicidade 

marinha e terrestre 
Não há modelos recomendados - - 

Uso da terra 

Modelo baseado em matéria 

orgânica do solo (MOS) (Milà i 

Canals et al, 2007b) 

Matéria Orgânica do solo 

(MOS) 
III 
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Depleção hídrica 

Modelo para o consumo de água 

aplicado em Swiss Ecoscarcity 

(Frischknecht et al, 2008) 

A utilização de água 

relacionada à escassez de água 

local 

III 

Fonte: adaptado de European Comission (2010). 

 

Entretanto, quando em um estudo se identifica que estes modelos não são 

suficientes, podem ser criados métodos de AICV; isto pode acontecer quando o impacto 

considerado não possui um método recomendado – por exemplo, o ILCD não recomenda 

métodos para as categorias de ecotoxicidade terrestre e marinha -, ou quando aquela categoria 

de impacto não possui métodos conhecidos ou internacionalmente aceitos, como é o caso da 

salinização do solo.  Nestes casos, a norma ISO 14044:2006 também define como deve ser 

feita a caracterização dos modelos. 

A etapa de interpretação consiste na fase final, onde constatações acerca dos 

resultados de impactos ambientais – ou do próprio inventário, se for um estudo de inventário 

de ciclo de vida -, são feitas, evidenciando pontos críticos e limitações e identificando que 

fases e que processos causam mais impactos, de modo a propor cenários e recomendações. 

Assim é possível identificar onde podem ser feitas melhorias e inovações nos produtos e 

processos (Suer et al, 2004 apud Florindo et al, 2015). 

Também deve ser identificado quando há limitações a mudanças técnicas e 

cenários a serem propostos. Apesar de um determinado processo unitário causar um alto 

impacto ambiental, nem sempre é possível substituí-lo por outro ou alterá-lo, pois podem não 

haver alterações possíveis técnica e economicamente. 

É indicado na ISO 14044(ISO, 2006) que sejam feitas algumas análises para a 

verificação da qualidade de dados da AICV. São estas: 

• Análise de dominância – a qual indica quais dados possuem maior 

contribuição nos indicadores de cada categoria;  

• Análise de incerteza – é um procedimento que determina como as 

incertezas associadas às variáveis e premissas consideradas afetam os cálculos e 

afetam a confiabilidade dos resultados da AICV;  

• Análise de sensibilidade – determina o quanto mudanças nos dados e 

escolhas metodológicas afetam os resultados da AICV. 

 

3.4.  Impactos ambientais associados à agricultura  
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Alguns impactos principais são associados à atividade agrícola. Desde o início, na 

fase de preparo do solo, o ambiente sofre alterações, como o desmatamento; No Brasil, as 

áreas agrícolas comumente se expandem em detrimento da vegetação natural, muitas vezes 

sobre a floresta amazônica e mata atlântica (IBGE, 2015), dois biomas extremamente ricos em 

biodiversidade, sendo, portanto, a perda da biodiversidade um dos impactos iniciais 

relacionados à produção agrícola.  

Além disso, são utilizadas máquinas agrícolas que modificam o solo, aumentando 

a erosão e a reduzindo a permeabilidade do mesmo, enquanto utilizam combustíveis fósseis 

como gasolina e diesel, tendo, portanto, um potencial de causar aquecimento global.  

Outras atividades que também são causadoras de mudança climática são 

atividades relacionadas à mudança no uso do solo – decaimento e queima da biomassa, 

emissão de gases estufa pela alteração no conteúdo de carbono e nitrogênio no solo, etc. -, 

bem como transporte, produção e utilização de fertilizantes e corretores de solo (IPCC, 2006).  

A utilização de fertilizantes em excesso e a irrigação podem causar eutrofização 

de corpos hídricos, pela emissão de nutrientes e matéria orgânica que são carreados por 

mecanismos de erosão de solos, escoamento superficial, entre outros. Isto também é 

influenciado pela compactação de solos, que reduz a infiltração, facilitando este transporte. 

A produção de fertilizantes minerais e de alguns pesticidas podem causar a 

emissão de metais pesados, contribuindo para perda da qualidade de solos e corpos hídricos – 

aumento da toxicidade -, bem como para danos na saúde humana e dos ecossistemas – 

impactos conhecidos como toxicidade humana e ecotoxicidade. Isto também é causado pela 

emissão de pesticidas em si, que são extremamente tóxicos.  

Por fim, para culturas irrigadas e especialmente em regiões com baixa oferta de 

água, o consumo excessivo deste recurso natural pode implicar em escassez hídrica. A 

irrigação consciente é algo não muito comum no Brasil e muitas vezes a água é distribuída em 

horas de alta insolação e taxas de evaporação, havendo um alto desperdício.  

Dentre os diversos impactos relacionados à atividade agrícola, destacam-se a 

mudança climática e a degradação hídrica, sendo estes relacionados à estudos de pegada de 

carbono e pegada hídrica, respectivamente. 

 

3.4.1. Mudança climática 
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Aquecimento global é um dos temas mais discutidos na atualidade. É fato 

comprovado que a temperatura da Terra tem aumentado significantemente nas últimas 

décadas e apesar de não ser confirmado que este fenômeno é causado pela ação antrópica, o 

Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) concluiu que muito 

provavelmente – o que significa, como definido no relatório, que há uma probabilidade de 95-

100% - de que este fenômeno natural que é o efeito estufa está sendo acelerado pela ação 

humana (IPCC, 2014). 

Isto é melhor explicado em seus relatórios anuais de avaliação, nos quais são 

compilados estudos que mostram as mudanças de temperatura – e outros aspectos do clima -, 

em diversas partes do mundo e estas alterações são exploradas em relação também a 

potenciais causas naturais, como mudanças na órbita da Terra e na radiação solar.  

Por muito tempo a utilização de produtos derivados do petróleo foi considerada 

responsável pelo aumento da concentração de dióxido de carbono e outros gases estufa na 

atmosfera; entretanto, hoje se sabe que contribuem consideravelmente também as atividades 

de mudança no uso do solo, o desmatamento, o descarte de resíduos sólidos – seja por 

incineração, decomposição da matéria orgânica em aterros e lixões -, e, finalmente, a 

agropecuária (WWF, 2017). A figura 3 ilustra as emissões brasileiras estimadas para cada 

setor econômico. 

 

Figura 3 - Contribuição de cada setor para as emissões de CO2-eq no Brasil em 2010. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MCTI, 2013. 

 

3.5.  Degradação hídrica 

 

A degradação hídrica agrega os impactos relativos aos usos consuntivos e não-

consuntivos da água, sejam eles causados pela retirada da água do ambiente ou pela alteração 

da qualidade da mesma. 
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As principais categorias de impacto estudadas são a escassez hídrica – depleção 

do recurso hídrico -, a eutrofização aquática e a toxicidade.   

 

3.5.1. Escassez hídrica  

 

A escassez hídrica ocorre quando os recursos hídricos são insuficientes para 

satisfazer as demandas de longo prazo, causando um desequilíbrio; trata-se da baixa 

disponibilidade de água que ocorre quando a demanda de água excede a capacidade natural 

dos ecossistemas (European Environment Agency, 2008). 

No Brasil, agricultura irrigada é principal setor usuário com 55% da vazão de 

retirada e 75% da vazão de consumo (ANA, 2016), sendo a principal atividade responsável 

por contribuir diretamente para a depleção hídrica.  

Este perfil não é muito diferente da média global (70% do consumo para 

agricultura), entretanto, há regiões extremamente vulneráveis à falta de água, como o 

Nordeste brasileiro, além de diversas outras cuja precipitação é bastante mal distribuída ao 

longo do ano (figura 4).  

 

Figura 4 - Distribuição espacial da precipitação média mensal. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ANA, 2014.  

 

A escassez hídrica pode causar secas e em casos extremos a desertificação de 

biomas, além de uma série de danos nos ecossistemas e na saúde humana, como a perda de 

espécies aquáticas e a desnutrição (CGEE, 2016). 

 

3.5.2. Eutrofização 
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A eutrofização de águas significa seu enriquecimento por nutrientes, sendo 

emissões de nitrogênio e fósforo os principais aspectos ambientais deste impacto. Isto leva ao 

crescimento excessivo de plantas aquáticas nos corpos hídricos, tanto planctônicas quanto 

aderidas, com consequente desequilíbrio do ecossistema e degradação da qualidade da água. 

Uma outra consequência desta poluição é a proliferação de cianobactérias, que por sua vez 

produz e libera toxinas nocivas à fauna e à humanos (Figueirêdo et al., 2006) 

A eutrofização aquática pode se dividir em eutrofização marinha e eutrofização de 

água doce.  

Diversas ações humanas contribuem para a eutrofização, como o lançamento de 

efluentes domésticos e industriais sem tratamento e carreamento de resíduos urbanos pela 

chuva. Na agropecuária, os principais responsáveis são a lixiviação e erosão de solos com 

excesso de fertilizantes, excrementos de gado, que são agravados pela compactação do solo 

pelo pisoteamento de animais e pela irrigação em excesso, entre outros mecanismos 

(Monteiro, 2004). A figura 5 mostra alguns mecanismos principais para a ocorrência de 

eutrofização em lagos e rios.  

 

Figura 5 - Cadeia de causa e efeito da eutrofização de água doce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora.  

 

3.5.3. Toxicidade  

 

Toxicidade é o grau que uma substância possui de causar danos à saúde humana e 

outros organismos. Estas substâncias podem ser diversas; de acordo com Rosenbaum et al. 
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(2008), milhares de substâncias orgânicas e inorgânicas, como solventes orgânicos e outros 

produtos químicos têm potencial de causar toxicidade.  

Nos métodos de avaliação de impactos ambientais (AICV), distinguem-se duas 

categorias principais de toxicidade: a ecotoxicidade – que se refere aos ecossistemas -, e a 

toxicidade humana. No método USEtox, a toxicidade é medida em CTUh (Unidade Tóxica 

Comparativa para humanos) para toxicidade humana e em CTUe (Unidade Tóxica 

Comparativa para ecossistemas) para ecotoxicidade (Rosenbaum et al., 2008).   

Cada mecanismo toxicológico pode ser tratado como diferente impacto, mas eles 

são normalmente agrupados em quatro subcategorias: câncer, outros efeitos não-câncer, 

doenças respiratórias, e impacto da radiação ionizante (EC-JRC, 2010).  

Na agricultura, a toxicidade é causada principalmente pelo uso e emissão de 

pesticidas e pelo uso de fertilizantes que possuem metais pesados em sua composição ou que 

geram emissões de outros produtos químicos em sua cadeia produtiva.  

 

3.6.  Pegada de Carbono  

 

As metodologias de Pegada de Carbono da ISO 14067:2013 e da Pegada hídrica 

da ISO 14046:2014 são baseadas nas normas de avaliação de ciclo de vida ISO 14040:2006 e 

ISO 14044:2006, as quais foram mencionadas anteriormente. Ambas seguem, portanto, a 

mesma estrutura (objetivo e escopo, inventário, avaliação de impactos e interpretação), porém 

tratando de duas classes de impactos distintas e bastante importantes.  

Na Pegada de Carbono, é explorada uma única categoria de impacto que é a 

mudança climática. A substância e valor de referência se trata do CO2 equivalente (kg CO2-

eq); isto não significa que apenas o gás carbônico – ou dióxido de carbono – é contabilizado, 

mas que todas as emissões de gases estufa (GEE) ao longo do ciclo de vida são convertidos 

para o que seria o impacto potencial causado para uma massa equivalente de CO2. Esta 

conversão é feita da seguinte forma: 

𝑀𝐺𝐸𝐸 ∗ 𝑃𝐴𝐺 = 𝑀𝐶𝑂2−𝑒𝑞 

Onde a MGEE é a massa do gás emitido, MCO2-eq é a massa de CO2 equivalente e o 

indicador é o PAG - o potencial de aquecimento global -, definido pelo IPCC para horizontes 

de tempo de 20, 100 e 500 anos; alguns exemplos são dados na tabela a seguir. 

 

Tabela 3  – Potencial de aquecimento global de gases 
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Gases de efeito estufa 

(GEE) 

PAG 20 anos 

(kg /kg CO2eq) 

PAG 100 anos 

(kg /kg CO2eq) 

PAG 500 anos 

(kg /kg CO2eq) 

CO2 1 1 1 

CH4 56 21 6.5 

N2O 280 310 170 

CCl4 2.000 1.400 500 

SF6 16.300 23.900 34.900 

CF4 4.400 6.500 10.000 

CFC – 114 6.900 9.300 8.300 

HCFC – 22 4.300 1.700 520 

HCFC – 123 300 93 29 

HCFC – 124 1.500 480 150 

Fonte: IPCC (2007). 

 

3.7.  Pegada hídrica  

 

De acordo com a Water Footprint Network (WFT), a pegada hídrica é a 

quantidade total de água necessária para produção de um bem ou serviço, consumida por 

pessoas, culturas, países ou empresa e seus produtos e pode ser dividida em três partes 

principais:  

➢ Pegada verde – que se refere à água precipitada, que é absorvida pelo solo, 

evaporada, incorporada pelas plantas; 

➢ Pegada azul – água de fonte superficial ou subterrânea que é evaporada ou 

incorporada em um produto, ou que é retirada de um corpo hídrico e retornada 

a outro, ou relançada após algum tempo;  

➢ Pegada cinza – água utilizada para diluição de poluentes a ponto de o corpo 

receptor recuperar os padrões de qualidades exigidos.  

A norma de pegada hídrica ISO 14046:2014, entretanto, não obriga que esta 

quantificação seja feita em volume de água; fala-se em perfil da pegada hídrica, em que 

categorias de impacto no meio aquático são escolhidas, como eutrofização, depleção hídrica e 

acidificação, entre outros. A estrutura determinada por esta norma é mostrada na figura 6. 

Pode-se falar em pegada de eutrofização da água, por exemplo, se referindo à 

AICV para a categoria eutrofização, e esta pode ser quantificada não em volume de água mas 

em kg de fósforo ou de nitrogênio, se esta for de água doce ou marinha, respectivamente. 
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(ISO, 2014). Ou até pode-se fazer um estudo de um único impacto (“single issue”), como é 

comumente feita a pegada de escassez da água. 

 

Figura 6 - Estrutura da avaliação e do estudo de inventário de pegada hídrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ISO, 2014. 

 

3.8.  O cultivo de manga no vale do São Francisco 

 

A manga é uma fruta vastamente consumida em todo o mundo e de alta 

importância na economia brasileira, por seu alto volume de produção e exportação, sendo 

produzida e exportada, para diversos locais do mundo, principalmente da região do submédio 

do vale do São Francisco, no nordeste do Brasil. 

 

 

3.8.1. A bacia hidrográfica do rio São Francisco 

 

A região do Vale do São Francisco é composta pelos estados de Minas Gerais, 

Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Goiás e o Distrito Federal, sendo, portanto, parte das 

regiões Centro-oeste, Nordeste e Sudeste do país.  
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O curso principal do rio São Francisco tem extensões de 2.814 km, compondo 

uma área total de 619.543,94 km², vazão média anual de 2.980 m3/s, o que corresponde a uma 

descarga média anual da ordem de 94 bilhões de m3 (IBGE, 2011). 

O vale é dividido em baixo – no mapa abaixo, em amarelo, submédio - verde, 

médio – rosa -, e alto - azul, com características geológicas, climáticas e socioeconômicas 

bastante variadas ao longo da bacia (figura 7). 

 

Figura 7 – Bacia do São Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente, 2006. 

 

3.8.2. O sistema de produção de manga 

 

O ciclo de produção da manga na região se distribui nos meses de janeiro a 

outubro – num total de 10 meses (Gomes et al, 2008). O processo produtivo constitui-se de 

algumas etapas principais - não consecutivas e muitas vezes simultâneas, ocorrendo 

periodicamente; são elas: preparo do solo, plantio, tratos culturais, irrigação, adubação, 

controle fitossanitário e colheita. (Oliveira et al, 2010) 

Na etapa de preparo do solo, é feita a limpeza do terreno, que ocorre por meio da 

roçagem – em que se corta a vegetação que se encontra no local – e o destocamento – técnica 

usada para remover restos vegetais e tocos, usada tanto para limpeza quando para a 

terraplanagem da área. Em outras palavras, é feito o uso de máquinas para desmatar a 

vegetação do local e tornar o terreno apropriado, inclusive topograficamente, para as etapas 

seguintes. Além disso, comumente é feita análise de solo, que no caso da ocorrência de baixo 



 32 

pH pode indicar que se deve fazer aplicação de calcário (calagem) e esta geralmente é feita 

por máquinas agrícolas que consomem combustíveis fósseis; dependendo da estrutura e tipo 

de solo (argiloso, arenoso, etc) pode ser feita a gradagem e a aração, visando aumentar a 

incorporação de restos culturais, eliminação de ervas daninhas, etc.  

Logo antes do plantio é feita a abertura de berços ou covas no solo e então a 

aplicação de adubos químicos ou orgânicos para a inserção das mudas – a chamada adubação 

de fundação. As mudas vêm de viveiros produtores de mudas e estão alocadas em sacos 

plásticos; no ato do transplantio das mudas, seus caules são pintados com tinta látex para 

evitar rachaduras e a entrada de patógenos por estas. (Oliveira et al, 2010) 

Os tratos culturais consistem em algumas práticas feitas periodicamente que 

visam a manutenção da saúde das mudas e das mangueiras adultas, como é feito pelo controle 

de plantas daninhas, a poda, a escarificação (afofamento) do solo e a irrigação. A irrigação da 

muda de mangueira pode ser intensa e é normalmente feita até no verão, havendo um 

consumo excessivo de água devido às altas taxas de evapotranspiração das plantas da região 

do semiárido.  

A irrigação é geralmente feita em conjunto com a fertilização - a chamada 

fertirrigação. Pode ser feita na mangueira pelos seguintes métodos, de acordo com Oliveira et 

al (2010): Aspersão de subcopa fixa ou móvel, de superfície – sulcos ou bacias -, e localizada 

– gotejamento ou microaspersão.   

Pode ser feito também, se desejada, a antecipação da floração, e 

consequentemente da produção de mangas, pelo uso de substancias químicas como o 

Paclobutrazol (PBZ) - que é um fungicida e regulador de crescimento –, podendo ser 

associadas ou não com o estresse hídrico. O uso do PBZ é muito comum no semiárido 

brasileiro e é capaz de propiciar a produção de manga o ano inteiro. (Fonseca et al. 2005). 

O controle fitossanitário é responsável pela proteção contra pragas e isto é feito 

com aplicação de agroquímicos como inseticidas, acaricidas e fungicidas, sendo essa 

aplicação realizada pela pulverização manual ou mecanizada. Também podem ser utilizados 

atrativos alimentares e armadilhas para moscas-da-fruta e pequenos insetos (Matos et al., 

2000). 

A colheita, por fim, pode ser feita de forma manual ou mecanizada e isto 

implicará num uso maior ou menor de combustível pelas máquinas – já que no caso da 

colheita manual, deverá haver algum consumo para o transporte das mesmas ao galpão de 

embalagens (packing house). Na colheita haverá também a ocorrência de frutos de menor 
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qualidade ou indesejados, que podem ser deixados no solo ou recolhidos – muitas vezes, 

vendidos para fábricas produtoras de polpas ou sucos de fruta. 

O fluxograma a seguir expressa algumas entradas e saídas principais de cada etapa 

da produção em campo.  

 

Figura 8 - Entradas e saídas de cada etapa da produção agrícola convencional da manga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora.  

 

3.8.3. Exigências de clima e solo pela mangueira  

 

De acordo com Matos et al. (2000), a mangueira é adaptada a terras baixas dos 

trópicos e subtrópicos e, portanto, cresce e produz frutos em uma faixa de 0oC e 48oC, tendo 

sua temperatura ótica entre 24oC e 26oC.  

A mangueira se desenvolve melhor em regiões com períodos de chuva e estiagem 

bem definidos, com volume pluvial de 500mm a 2500mm, e a estiagem deve acontecer desde 

antes do florescimento – de forma a permitir o repouso vegetativo da planta -, até a 

frutificação.  
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A umidade deve ser preferencialmente baixas – inferiores a 60% -, e os ventos não 

devem ser muito fortes, principalmente durante o florescimento e a frutificação, sendo 

aconselhável o uso de quebra-ventos em regiões com ventos intensos.  

Quanto aos solos, a mangueira frutifica tanto em arenosos quanto em argilosos, 

ligeiramente ácidos ou alcalinos. Deve-se buscar solos areno-argilosos, soltos, profundos e 

com boa fertilidade natural; solos pedregosos e sujeitos a encharcamento devem ser evitados 

(Matos et al., 2000). 

3.8.4. Variedades de manga  

 

Há algumas características que são preferíveis em relação à variedade de manga a 

ser cultivada. Hoje, escolhem-se cultivares com alta produtividade, coloração atraente de 

fruto, polpa doce e pouca fibra, resistência ao manuseio e ao transporte, além de resistência a 

doenças (Matos et al.,2000).  

Os cultivares mais utilizados para consumo da fruta in natura atualmente são 

apresentados na tabela 4. Já para o fabrico do suco, as principais variedades utilizadas para 

são Carlota, Espada, Extrema, Maranhão, Rosa, Coité, Lira, Mamão, Ubá e Badhudaran.  

 

Tabela 4 - Características de cultivares de manga  

Tommy Atkins Keitt Kent Van Dyke Palmer 

Fruto médio a 

grande 
Fruto grande Fruto grande Fruto médio Fruto grande 

Fruto doce (17% 

açucares) 
Fruto doce Fruto doce Muito doce Fruto de aroma suave 

Poucas fibras Sem fibras Sem fibra Polpa firme Pouca fibra 

Semente pequena 

(8% peso) 

Semente pequena 

(7-8,5% peso) 

Semente pequena 

(9% peso) 
Semente pequena 

Semente média (10% 

peso) 

Produção de Meia 

estação 
Muito produtiva Produtiva Produção irregular Produção regular 

Resistente ao 

manuseio e 

transporte 

Boa resistência ao 

transporte 
- 

Resistente ao 

transporte 

Aceitação crescente no 

mercado consumidor 

Sensível ao 

colapso interno dos 

frutos 

Resistência a 

antractnose 

mediana 

Suscetível à 

principais doenças 
- - 

Fonte: adaptado de Matos et al. (2000). 
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4. METODOLOGIA  

 

A metodologia da avaliação de ciclo de vida foi feita de acordo com a estrutura da 

norma ISO 14040:2006 e ISO 14044:2006 (figura 9). Nesta seção discorre-se até a etapa de 

avaliação de impactos, tendo em vista que a interpretação já é parte dos resultados. 

 

Figura 9 – Estrutura da ACV 

 

Fonte: ISO (2006) 

4.1.  Caracterização da produção 

 

A região escolhida para este trabalho foi a do Vale do São Francisco (figura 10), 

nos municípios de Petrolina-PE e Juazeiro-BA, na região central do submédio do vale, e o 

sistema de produção tradicional de manga para comercialização no mercado nacional e no 

exterior. 

 

Figura 10 – Submédio do vale do São Francisco 
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Fonte: Lima et al. (2001) 

 

Este estudo contempla a produção de mudas de manga, a produção de manga em 

campo e a fase pós-colheita da manga.  

A produção de mudas é feita em viveiros produtores de mudas de árvores 

frutíferas – como manga, maracujá, goiaba e mamão -, por técnicas de enxertia; o ciclo de 

produção das mudas de mangueira dura aproximadamente oito meses. As mudas são mantidas 

dentro de sacos plásticos pretos e sob a proteção de um telado de polietileno (figura 11); São 

irrigadas por microaspersão e aplicam-se fertilizantes, contendo principalmente nitrogênio e 

potássio, além de fungicidas e inseticidas.  

 

Figura 11 - Produção de mudas em Petrolina - PE 
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Fonte: arquivo pessoal da autora.  

 

Ao final desse período as mudas são transportadas para as fazendas onde são 

transplantadas.  

ara a abertura e limpeza da área onde haverá o plantio, é feito o desmatamento por 

tratores de esteira e então a subsolagem e o nivelamento. Para a abertura de valetas para 

instalação dos tubos do sistema de irrigação, utiliza-se de retroescavadeira. 

No ato do plantio é feita a adubação de fundação: primeiro é feito o coveamento, 

por meio de trator com trado motorizado; então, a distribuição dos adubos por trator com 

reboque e por fim o revolvimento do solo e adubos, realizado com o auxílio de trator com 

enxada rotativa. A distribuição de mudas pelo campo é feita por um trator com reboque. 

Os tratos culturais são feitos periodicamente, visando a manutenção do pomar: a 

roçagem, a cada dois meses e a pulverização (aplicação de pesticidas), mensalmente, ambas 

mecanizadas. 

Para finalizar a fase de produção em campo, a colheita é feita manualmente e 

então transportada para a unidade de beneficiamento (“packing house” – figura 12) por 

tratores com reboque. 

 

Figura 12 – Unidade de beneficiamento e embalagem da manga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo pessoal da autora. 
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O processo de pós-colheita da manga tipo exportação é composto por etapas de 

lavagem, tratamento hidrotérmico, tratamento com cera e fungicida, embalagem e paletização 

(figura 13). 

 

Figura 13 – Processos da unidade de pós-colheita de manga 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

A manga passa por quatro lavagens (figura 14), na qual se utilizam três tipos de 

detergentes e cloro. Após as lavagens, a manga pode seguir duas rotas, a depender das 

exigências do país de destino. Para o mercado nacional e para Europa, a manga passa pelas 

lavagens e pelo tratamento fitossanitário com aplicação de cera – geralmente é usada cera de 

carnaúba, mas também outros tipos de cera – e fungicida – no caso utiliza-se de um fungicida 

microbiológico. Já para ser exportada para Estados Unidos, Argentina, Chile e Japão, a manga 

deve passar pelo tratamento fitossanitário hidrotérmico, usado para controle de antracnose e 

moscas-da-fruta, principalmente. Foi considerado que cerca 39% da manga foi para estes 

mercados, de acordo com dados de exportação de 2016 fornecidos pelos produtores, e, 

portanto, esta porção passou pelo tratamento hidrotérmico, enquanto os 61% restantes passam 

direto para o tratamento com aplicação de fungicida e cera.  

 

Figura 14 - Lavagem dos frutos  
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Fonte: arquivo pessoal da autora. 

 

O tratamento hidrotérmico consiste na imersão dos frutos em água quente 

(46,1oC) por 75 a 90 minutos, a depender do tamanho da fruta. O aquecimento da água é feito 

em caldeira alimentada por GLP (gás liquefeito de petróleo). Imediatamente após isto, a 

manga deve ser resfriada em água fria a 21oC e então levada para uma área protegida de 

pequenos insetos (“área limpa”).  

Após os tratamentos, a manga já selecionada é embalada. Utilizam-se caixas de 

papelão, com capacidade para 4kg ou 6kg de frutos, e cola para a montagem das mesmas. 

Uma vez que estão embaladas, as caixas são então agrupadas em pallets - com 12 caixas na 

base e 20 caixas na altura. São utilizadas cantoneiras brancas para exportação e marrons para 

mercado interno, bem como fita adesiva para fixação das partes.  

 

4.2.  Definição das fronteiras do sistema e da unidade funcional 

 

A finalidade do processo estudado é produzir manga para consumo no mercado 

interno e para exportação; a unidade funcional escolhida foi de 1 quilograma de manga 

embalada e as fronteiras do sistema são mostradas na figura 15. 

 

Figura 15 - Fronteiras do sistema 
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Fonte: elaborado pela autora.  

 

4.3.  Análise do inventário  

4.3.1. Coleta de dados  

 

Os dados primários fornecidos pelos produtores de manga e os produtores de 

mudas se referem ao uso insumos como fertilizantes, pesticidas e água, com a exceção de 

energia (combustíveis e elétrica) - já que foram usados dados secundários de operações 

agrícolas mecanizadas da base de dados Ecoinvent e para consumo de eletricidade por m3 de 

água irrigada utilizou-se um valor da literatura para a mesma região (Basset-Mens et al, 

2016). Os dados são referentes ao período de 2010 a 2016 e foram fornecidos pelos 

produtores de manga em forma de planilhas eletrônicas copiadas de sua base de dados ou 

coletados pela aplicação de questionários. 

Na unidade de beneficiamento da manga (packing house), foram feitas algumas 

medições (vazão de água, por exemplo), enquanto outras informações foram coletadas com os 

trabalhadores por meio de questionários e observação de dados de rotina. 

Alguns dados referentes às propriedades do solo (como carbono no solo), estoque 

de carbono na mangueira, teor de carbono e água nas mudas, entre outros, foram obtidos em 

laboratório e fornecidos pela Embrapa Semiárido – publicados por Giongo et al. (2017).  

Os dados secundários usados foram referentes à produção de insumos como 

fertilizantes, pesticidas, plásticos, entre outros; o mesmo vale para operações agrícolas 

mecanizadas - plantio, aplicação de pesticidas, roçagem, entre outras. 

 

4.3.2. Compilação de dados 

 

Os dados da produção em campo foram de diversas parcelas em fases diferentes 

de fazendas distribuídas em Petrolina e Juazeiro, totalizando uma amostra cerca de 140 

hectares, dividida em 13 (treze) parcelas dos cultivares Keitt, Kent, Palmer, Tommy Atkins e 

Haden, no período de 2011 a 2016.  

Foi informado pelos produtores que a produção de manga se iniciava no quarto 

ano após o plantio da muda, e a produtividade crescia até o sexto ano, quando esta se 
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estabilizava. Além disso, notou-se que haviam parcelas com mangueiras de até 30 anos ainda 

produzindo frutos.  

Os dados de insumos foram então alocados, na produção em campo de manga, 

para três fases: fase de implantação (ano 1 a 3) – sem produção; fase de crescimento (ano 4 a 

5) – com produção não estabilizada; e fase de produção ou de estabilização (anos 6 a 30).  Na 

fase de produção, entretanto, não haviam dados de todos os anos, mas apenas para os anos 6 a 

11 - que foram extrapolados para os anos restantes, calculando-se que os dados para um ano 

médio e multiplicando pelos 25 anos da fase de produção estabilizada. 

Os dados de insumos foram somados para todas as fases e então divididos por 30, 

compondo um ano médio. Devido à muitas variações entre densidade de plantas em cada 

parcela, que variou de 142 plantas por hectares até 833 plantas por hectares – para parcelas 

mais jovens -, fez-se estes cálculos em unidade de massa ou volume de produto por planta, e 

então multiplicou-se estes valores por uma média de 376 plantas por hectare. Para normalizar 

as quantidades de insumos para 1 quilo de manga, os valores médios anuais foram divididos 

pela produtividade média dos 30 anos, que correspondeu a 34,667 quilogramas de manga por 

hectare. A partir dos insumos do ano médio, foram então determinadas as emissões para solo, 

ar e água. 

 

4.3.3. Estimativa das emissões  

 

As emissões relativas à mudança no uso da terra foram calculadas pela 

metodologia proposta pelo IPCC (2006), utilizando dados de biomas do MCTI (2010), além 

de outros valores complementares vieram de literatura principalmente de Oliveira et al. 

(2010), Cunha et al. (2008) e MCTI (2010). Assume-se para emissão de GEE de mudança de 

bioma que 8% da biomassa retirada é colhida (exportado), 20% é queimada e 72% sofre 

decaimento (Nemecek et al., 2016). 

Quanto às emissões para o ar na produção de mudas e produção de manga, 

estimou-se emissão de amônia e dióxido de carbono devido à aplicação de ureia segundo 

Nemecek e Schnetzer (2011); as emissões de óxidos de nitrogênio (NOx) segundo Nemecek et 

al. (2015) e emissões de óxido nitroso (N2O) e de dióxido de carbono pela aplicação de 

calcário de acordo com IPCC (2006).  

 Dentre as emissões para o meio aquático, estimou-se nitrato liberado por 

lixiviação pelo método SQCB (Emmenegger et al., 2009) e fósforo transportado por erosão 
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para rios de acordo com Nemecek e Schnetzer (2011). Emissão de fosfato para águas 

subterrânea e superficial foi desprezado, já que de acordo com Novais & Smyth (1999) solos 

brasileiros possuem baixa mobilidade e devido a isso há mecanismos de fixação que torna o 

seu conteúdo de fósforo não-lixiviável.  

Por fim, as emissões de metais pesados são estimadas para os compartimentos 

solo, água subterrânea e água superficial pelo método proposto por Nemecek e Schnetzer 

(2011); as emissões de pesticidas, como é determinado pelo método conservador, equivalem a 

toda a quantidade de ingrediente ativo que entra no sistema e considera-se que esta é emitida 

para o solo, de acordo com relatório do ecoinvent ‘Bioenergy’ (Jungbluth, Chudacoff et al. 

2007 apud Emmenegger et al., 2009).  

As emissões devido ao uso de máquinas agrícolas vêm de dados secundários 

relativos às operações agrícolas mecanizadas – roçagem, pulverização, entre outros - da base 

de dados ecoinvent, bem como às de transportes de insumos, pois utilizam-se de datasets de 

mercado que incluem o transporte dos produtos. 

Por fim, na unidade de pós colheita considera-se que todo os produtos da lavagem 

são emitidos na forma de efluente dispostos no solo. As emissões relativas à queima de 

combustível na caldeira foram calculadas de acordo com IPCC (2006).   

 

4.4.  Avaliação de impactos  

 

Foram escolhidas as seguintes categorias neste estudo: escassez hídrica, 

toxicidade, eutrofização de água doce, eutrofização marinha, e mudança climática. 

Para a categoria escassez hídrica, foi utilizado o método de Pfister et al. (2009), 

com medidas em m3 H2O. Para as categorias de eutrofização marinha (medida em kg N 

equivalentes) e eutrofização de água doce (kg P equivalentes), foi utilizado o método ReCiPe 

midpoint, versão hierarquizada (GOEDKOOP et al., 2013). Para toxicidade, nas subcategorias 

ecotoxicidade aquática (medida em Unidade Tóxica Comparativa para ecossistemas – CUTe), 

toxicidade humana câncer e toxicidade humana não-cancer (Unidade Tóxica Comparativa 

para humanos – CUTh), foi usado o método Usetox (Rosenbaum et al., 2008). E por fim, para 

aferição da pegada de carbono, medida em kg CO2 equivalentes, utilizou-se o método IPCC, 

2007, para um horizonte de 100 anos. Todos os métodos de AICV exceto o de Pfister et al. 

(2009) para escassez hídrica foram os recomendados no relatório ILCD da Comissão 
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Europeia (EC-JRC, 2010). A simulação dos impactos foi realizada no software SimaPro 

versão 8.0.5.13. 

 

4.4.1. Análise de dominância de processos 

 

A primeira e principal análise feita neste estudo foi análise de dominância, que 

consistiu na identificação de processos mais impactantes para cada categoria de impacto 

escolhida.  

4.4.2. Análise comparativa com sistema conservacionista de produção  

 

Foi também feita uma análise comparativa dos impactos do sistema convencional 

de produção de manga no São Francisco com o estudo de Dias (2016), que avaliou o 

experimento conduzido na Estação Experimental de Bebedouro da Embrapa Semiárido em 

Petrolina, Pernambuco.  

O experimento consistiu em avaliar diferentes sistemas conservacionistas de 

produção de manga em escala experimental, fazendo uso de práticas de adubação verde, 

plantio de coquetéis vegetais que ajudam a aumentar os níveis de nutrientes no solo, 

aumentando a fertilidade e reduzindo a necessidade de fertilizantes. Também foram aplicados 

diferentes tipos de manejo de solo. O tratamento conservacionista considerado com menor 

impacto na maior parte das categorias foi escolhido para a análise comparativa.   

O tratamento escolhido consistiu no uso de coquetel vegetal composto por 75% de 

leguminosas e 25% de gramíneas e oleaginosas, disposto em fileiras entre as mangueiras. 

Além disso, foi feito o revolvimento do solo, visando a incorporação da biomassa vegetal no 

solo.  

O experimento no momento do estudo estava em estágio inicial – em seu sexto 

ano -, e acredita-se que a estabilidade de produção na mangueira não estaria ainda 

estabelecida, ainda estando em ascendência. Para fins de comparação, o inventário da manga 

realizado neste estudo foi adaptado para as mesmas fronteiras de sistema, sendo considerados 

apenas os seis primeiros anos de produção e não sendo considerada a fase pós colheita.  

Os métodos de avaliação de impactos foram os mesmos escolhidos para análise de 

contribuição de processos no sistema convencional, assim como as mesmas categorias de 

impactos.  
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5. RESULTADOS  

 

5.1.  Inventário  

 

Como dito anteriormente, um dos objetivos deste estudo era a criação de três 

inventários de insumos e emissões: o da produção de mudas, o da produção de manga em 

campo e o da unidade de beneficiamento e embalagem da manga. 

 

5.1.1. Inventário da produção de mudas  

 

A tabela abaixo mostra os principais insumos usados na produção de mudas de 

mangas, bem como as emissões gerados por esta atividade nos viveiros produtores de mudas. 

 

Tabela 5 – Inventário de entradas e emissões associadas à produção de 1 (uma) muda 

Inventário da produção de mudas unid qtde 

Entradas     

Área ha 1,88E-06 

Sementes n 1,20E+00 

Água m3 2,52E-02 

Eletricidade kWh 7,00E-03 

N kg 1,11E-03 

P kg 2,08E-05 

K kg 2,64E-06 

Pesticidas  kg 2,13E-05 

Espalhante adesivo  kg 3,20E-06 

Plástico  kg 4,80E-04 

Saídas     

Amônia - NH4 kg 2,01E-04 

Oxido nitroso - N2O kg 2,18E-05 

Óxidos de nitrogênio - NOx kg 4,58E-06 

Dióxido de carbono - CO2 kg 1,73E-03 

Nitrato - NO3 kg 5,06E-04 

Fósforo - P kg 2,44E-09 

Cádmio kg 3,14E-04 

Cobre kg 7,76E-03 

Zinco kg 3,53E-02 

Chumbo kg 2,42E-04 
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Níquel kg 1,51E-03 

Cromo kg 1,09E-02 

Pesticidas  kg 1,13E+01 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

5.1.2. Inventário da produção de manga em campo  

 

O inventário do pomar de manga é mostrado na tabela 6, considerando que as 

mangueiras produzem até a idade de 30 anos. 

 

Tabela 6 - Inventário de insumos e emissões para 1 kg de manga  

Inventário da produção de manga unid qtde 

Entradas     

Área ha 2,88E-05 

Mudas de manga n 1,08E-02 

Água m3 3,66E-01 

Eletricidade kWh  0,00E+00 

Calcário kg 2,01E-05 

Calcário dolomítico kg 4,02E-04 

Gesso kg 1,69E-02 

N kg 2,82E-03 

P kg 2,01E-03 

K kg 5,89E-03 

Pesticidas  kg 2,21E-04 

Processo de embalagem kg 1,00E+00 

  Operações agrícolas mecanizadas     

Preparação do terreno ha 9,62E-07 

Adubação de fundação ha 9,62E-07 

Pulverização  ha 3,46E-04 

Colheita ha 2,60E-05 

Plantio ha 9,62E-07 

Roçagem ha 1,73E-04 

Saídas     

Amônia - NH4 kg 2,82E-04 

Oxido nitroso - N2O kg 7,30E-05 

Óxidos de nitrogênio - NOx kg 1,59E-04 

Dióxido de carbono - CO2 kg -5,37E-02 

Metano - CH4 kg 2,80E-05 

Monóxido de carbono - CO  kg 7,91E-04 
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Nitrato - NO3 kg 5,20E-03 

Fósforo - P kg 3,20E-07 

Cádmio kg 8,77E-08 

Cobre kg 1,09E-07 

Zinco kg 9,98E-07 

Chumbo kg 3,15E-07 

Níquel kg 3,42E-06 

Cromo kg 2,95E-04 

Pesticidas kg 2,21E-04 

Fonte: elaborado pela autora.  

 

5.1.3. Inventário do processo de embalagem da manga 

 

 O inventário da unidade de beneficiamento da manga (tabela 7) expressa os 

valores materiais e energéticos de insumos necessário para embalar um quilo de manga.  

 

Tabela 7 – Inventário de entradas e saídas para embalar 1 quilograma de manga 

Inventário do processo de embalagem unid qtde 

Entradas     

Área ha 6,68E-09 

Água m3 6,48E-01 

Eletricidade kWh   

Gás liquefeito de petróleo (GLP) kg   

Fungicida L 3,00E-05 

Desinfetante, Trocloseno de sódio kg 2,86E-06 

Desinfetante, Hipoclorito de cálcio  kg 1,86E-06 

Cera de carnaúba kg 8,33E-03 

Detergentes kg 2,66E-04 

Álcool gel, etanol kg 7,80E-07 

Desinfetante, Dióxido de cloro kg 3,08E-03 

Cola kg 6,89E+03 

Papelão kg 2,30E-04 

Pallet de madeira kg 7,44E-04 

Fita adesiva kg 3,25E-08 

Saídas     

Nitrogênio kg 8,34E-07 

Cloro kg 9,00E-06 

Carbonato kg 7,00E-06 

Sódio kg 4,59E-06 

Silicato kg 2,94E-06 
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Enxofre kg 3,43E-07 

Cálcio kg 5,20E-07 

Dióxido de carbono - CO2 kg 3,08E-03 

Metano - CH4 kg 4,39E-08 

Óxido nitroso - N2O kg 1,95E-07 

 Fonte: elaborado pela autora. 

 

5.2.  Avaliação de Impactos 

5.2.1. Pegada de carbono  

 

A pegada de carbono do sistema foi de 4,28E-02 kg CO2 equivalentes por quilo de 

manga. A análise de dominância de processos identificou que os mais impactantes foram: a 

produção de fertilizantes (37,8%), a produção agrícola em campo (34,0%) e a pós-colheita 

(18,6%). 

 

Gráfico 1 – Contribuição de processos na Pegada de Carbono 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Na produção de fertilizantes, o principal responsável pelas emissões foi o 

fertilizante nitrogenado, com uma contribuição de 27,7% das emissões totais.  

Já na produção em campo, as emissões de óxido nitroso (N2O) devidas ao uso de 

fertilizantes nitrogenados, correspondendo a 64% do impacto sobre a mudança climática nesta 

etapa; isto é bastante influenciado pelo alto potencial de aquecimento global (PAG) deste gás, 

que corresponde a 298 kg CO2 equivalentes para 1 kg de N2O emitido, em um horizonte de 

100 anos (IPCC, 2006). Em segundo lugar, 30% das emissões geradas foi associado ao 

consumo de eletricidade devido ao sistema de irrigação.  

Na fase pós-colheita, o impacto sobre a mudança climática deveu-se 

principalmente ao consumo de eletricidade, devido principalmente à emissão de dióxido de 

carbono de fontes fósseis e, em segundo lugar, gerado em processos de transformação da 

terra.  

O uso de energia elétrica teve impacto considerável na pegada de carbono, tanto 

na produção em campo quanto na fase de pós-colheita. Utiliza-se de um dado secundário de 

produção de eletricidade da base de dados ecoinvent que é composto das diferentes fontes 

energéticas utilizadas no Brasil, na ordem decrescente de contribuição de gases estufa: 

hidrelétrica, gás natural, petróleo, carvão vegetal, e outros. Considera-se um peso de 70% da 

energia vindo de hidrelétrica e considera-se na aferição de sua pegada de carbono a 

transformação da terra - muito ligada ao desmatamento, materiais usados na infraestrutura e 

seu processo produtivo, como metais, lubrificantes e outros, processos com alto potencial de 

impacto de mudança climática.  

A pegada de carbono é a soma de todas as emissões geradas, que correspondeu a 

9,92E-2 kg CO2-eq, mas também de todos os sequestros. Nota-se que houve um sequestro de 

carbono devido à mudança no uso do solo, a qual foi responsável por uma redução de 56,8% 

do impacto causado pela produção agrícola – correspondendo a 5,6E-2 kg CO2-eq negativos. 

Este sequestro se deve principalmente à mudança de biomas, tendo em vista que se substituiu 

o bioma caatinga com conteúdo de carbono variando entre 14,9 e 38 toneladas de Carbono 

por hectare (MCTI, 2010) por uma plantação de mangueiras, com 47,85 toneladas de carbono 

por hectare, de acordo com análises de laboratório fornecidas pela Embrapa Semiárido, 

publicado por Giongo et al. (2017); em outras palavras, houve um acréscimo de carbono 

estocado que se assume ter sido removido da atmosfera.  

Segundo o Relatório de Sustentabilidade da organização National Mango Board 

(NMB, 2010), embora a expansão agrícola tenha sido culpada há tempos pela destruição de 

florestas e portanto pelo aumento do potencial de aquecimento da Terra, as culturas perenes 
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em especial tem um potencial de sequestrar carbono; de acordo com a mesma fonte, este 

potencial depende de espécie, cultivar, densidade de plantas e práticas de roçagem e colheita, 

e os benefícios de maximizar o sequestro de carbono pode levar sistemas agrícolas à 

neutralidade de carbono,  o que anularia seu impacto sobre a mudança climática. 

O estudo de Basset-Mens et al. (2016), realizou a pegada de carbono para a 

produção de manga na mesma região, para mangueiras com um total de 25 anos de produção, 

mas sem considerar as emissões devido à mudança no uso da terra e a fase pós-colheita. O 

resultado foi de uma pegada de 1,39E-01 kg CO2 equivalentes por quilo de manga; já o 

sistema do presente trabalho obteve uma pegada de 8,07E-02 kg CO2eq, ao considerar as 

mesmas fronteiras de sistema – portanto um impacto 39% menor sobre a mudança climática. 

Isto pode ter ocorrido, entre outras razões, pela significante diferença no uso de fertilizante 

nitrogenado, que foi de 165kg/ha no estudo mencionado e 98kg/ha para o sistema estudado; 

este insumo usado em solo agrícola gera, por exemplo, a emissão de óxido nitroso, gás com 

alto potencial de aquecimento global (298 kg CO2eq/kg).  

 

5.2.2. Pegada Hídrica 

 

O perfil da pegada hídrica avaliado foi composto de seis categorias de impacto 

(gráfico 2). Nota-se que a produção agrícola de manga em campo foi o processo que mais 

contribuiu para os impactos sobre a degradação hídrica, em todas as categorias escolhidas. 

Gráfico 2 – Perfil da Pegada hídrica da manga 
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Fonte: elaborado pela autora. 
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média dos 25 anos de produção considerados nele. Sem considerar o processo de embalagem, 

o impacto do sistema avaliado por este estudo foi de 6,20E-06 kg P-eq, cerca de 11 vezes 

menor.  O uso de fertilizante fosfatado foi maior no inventário de Basset-Mens et al (2016), 

com 100kg/ha, enquanto para o sistema avaliado neste trabalho foi de 70,3 kg por hectare. 

Entretanto, a diferença entre os impactos foi bem mais acentuada do que entre a quantidade 

desse fertilizante, o que leva a conclusão que outras diferenças metodológicas podem ter 

influenciado este resultado, como por exemplo, pode-se ter considerado as emissões de 

fosfato e fósforo desprezadas neste estudo. 

Já quanto à eutrofização marinha, que teve um impacto de 1,41E-03 kg N-eq por 

quilo de manga, a produção de agrícola de manga contribui para 92,8% de todo o impacto. 

Isto deveu-se majoritariamente à emissão de nitrato pela lixiviação de solos – correspondente 

a 87% do impacto total nesta categoria, grande parte da qual deve-se ao uso de fertilizantes 

nitrogenados.  

A toxicidade, em suas três subdivisões, tem como alguns dos principais agentes 

causadores de toxicidade são metais pesados e pesticidas, o que explica a importância desta 

categoria em estudos agricultura, e também o comportamento dominante da etapa de 

produção em campo, principalmente na toxicidade humana.  

No que concerne a ecotoxicidade aquática, que equivaleu a 5,20E-01 CTUe por 

quilo de manga, a produção de manga em campo também teve a maior contribuição, com 

42,3% do impacto, tendo os principais agentes o cromo lançado nos compartimentos água e 

solo pela utilização de fertilizantes minerais, e o fungicida mancozebe.   

O mancozebe (fator de caracterização para solo pelo método USEtox 1,75E3) 

pertence a classe toxicológica III, de acordo com a Portaria no 03/92 da Secretaria Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), significa que é uma substância medianamente tóxica. Uma 

alternativa seria substituí-lo por um defensivo pouco tóxico (classe IV), como por exemplo 

produtos que tenham Fosetil (4,2 CTUe/kg) ou Triadimenol (320 CTUe/kg) como 

ingredientes ativos; essa decisão, entretanto, não pode levar um único fator em consideração, 

sendo necessários estudos mais detalhados.  

O processo de embalagem contribuiu para 25,1% do impacto sobre a 

ecotoxicidade, e isso deveu-se principalmente à lançamentos de cobre e zinco na água, devido 

aos processos de disposição de resíduos da exploração cobre e aço, usados na produção de 

eletricidade. As operações agrícolas causaram cerca de 12,9% do impacto, que se deveu 

principalmente à produção de metais usados no maquinário das atividades de pulverização e 

roçagem; a produção de fertilizantes gerou 11,8% das emissões que causam ecotoxicidade, 
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principalmente associada à emissão de zinco no meio aquático na produção de óxido de 

magnésio.  

Na toxicidade humana com potencial cancerígeno, a produção em campo de 

manga gerou 78% do impacto; isto tem como principal agente o cromo que é lançado para 

água e solo devido ao uso de fertilizantes minerais - especialmente aqueles contendo fósforo -, 

tendo participado de 73,7% do impacto total nessa categoria.  

Quanto à toxicidade humana de potencial não cancerígeno, 61,3% do impacto 

deveu-se a atividade de produção da fruta em campo, devido primeiramente à emissão de 

zinco e de cádmio, ambos no compartimento solo, devido ao uso de fertilizantes minerais. 

Notou-se também que houve considerável impacto causado pelas operações agrícolas 

mecanizadas (29%), devido principalmente à roçagem (15,8%) e pulverização mecanizada 

(12,6%); nesse caso, a principal substância atuando é o zinco lançado no solo associada, em 

grande parte, à produção de metais que compõem o maquinário utilizado para realizar estas 

atividades. 

Por fim, a escassez hídrica está associada ao cultivo da mangueira, contribuindo 

em 97,2% do volume de água consumido, o que, sendo esta uma cultura perene irrigada em 

região semiárida, não é inesperado. Além disso há 2,63% de contribuição na etapa pós 

colheita, principalmente devido à agua consumida no tratamento hidrotérmico da manga, mas 

também nas lavagens, aplicação de cera e fungicidas e lavagem de equipamentos. A 

contribuição da produção de mudas na pegada de escassez hídrica é inferior a 0,1%. 

 A manga foi intensamente irrigada no sistema estudado (33,89 m3 por planta e 

0,37 m3 por quilo de manga), para a média de 30 anos de produção, tendo tido um consumo 

de água superior ao considerado no estudo de Basset-Mens et al (2016) para a mesma região, 

que foi de 28,58 m3 por planta (ou 0,24 m3/kg de manga) - um consumo por mangueira cerca 

de 15,7% menor. Esse estudo, entretanto, não avaliou a escassez hídrica ou mesmo o impacto 

sobre a depleção hídrica da manga. Segundo os valores da base de dados francesa de produtos 

agrícolas Agribalyse (ADEME, 2017), a manga no São Francisco foi responsável por uma 

depleção do recurso hídrico de 0,0448 m3 equivalente de água por quilo de manga, pelo 

método ILCD V1.09. O resultado do sistema estudado neste trabalho pelo mesmo método foi 

de 0,0595 m3 H2O equivalentes/kg, portanto 33% superior.  

Para comparar o volume de água utilizado nesse sistema, calculou-se a lâmina de 

irrigação usada na região a partir de dados dos anos 1 a 6 publicados por Embrapa (2015), 

extrapolando o valor do 6o ano para os totais dos 25 anos da fase de produção, obteve-se uma 

lâmina média de 1323,3 mm.ano-1, que foi maior que valor para o sistema estudado foi de 
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1274,1 mm.ano-1, ambos valores médios para os 30 anos de produção, o que indica que o 

sistema está dentro do esperado para a região, até um pouco abaixo. Já segundo o estudo de 

Silva (2015), que calculou a necessidade hídrica para irrigação da cultura da manga em 

Petrolina, tem-se um valor de 1112,2 mm.ano-1, indicando que embora o consumo de água 

estar dentro do esperado para a região, pode-se reduzir a pegada de escassez hídrica da 

manga.  

 A tabela 8 sumariza a quantificação de impactos totais e por etapas em cada uma 

das sete categorias estudadas, calculados para a média dos valores dos 30 anos de produção 

do pomar de manga. 
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Tabela 8 – Avaliação de impactos do ciclo de vida da manga 

Categoria  Mudança climática 
Eutrofização de 

água doce 

Eutrofização 

marinha 

Ecotoxicidade 

aquática 

Toxicidade 

humana, câncer 

Toxicidade 

humana, não-

câncer 

Escassez hídrica 

Unidade kg CO2-eq % kg P-eq % kg N-eq % CTUe % CTUh % CTUh % m3 % 

Total 4,28E-02   9,46E-06   1,41E-03   5,20E-01   7,12E-09   6,79E-08   2,64E-02   

Produção 

em campo 
3,37E-02 34,0 3,41E-06 36,1 1,30E-03 87,2 2,20E-01 25,9 5,56E-09 54,5 4,16E-08 54,5 2,56E-02 97 

Mudança 

no Uso do 

Solo 

-5,63E-02 -56,8 0,00E+00 0,0 1,96E-05 1,3 0,00E+00 0 0,00E+00 0 0,00E+00 0 0,00E+00 0 

Produção 

de mudas 
2,05E-04 0,2 5,75E-08 0,6 1,64E-06 0,1 1,62E-02 1,9 7,63E-12 0,1 4,73E-11 0,1 1,94E-05 0,1 

Produção 

de 

corretores 

de solo 

3,95E-04 0,4 4,10E-08 0,4 1,20E-06 0,1 3,57E-03 0,4 1,47E-11 0,1 1,12E-10 0,1 2,39E-06 0 

Produção 

de 

fertilizantes 

3,74E-02 37,7 4,34E-08 0,5 3,23E-05 2,3 1,21E-03 7,1 1,36E-11 5,2 4,85E-11 3,3 2,08E-06 0 

Produção 

de 

pesticidas 

1,07E-03 1,1 5,08E-07 5,4 3,13E-06 0,2 2,05E-02 2,4 4,92E-11 0,5 6,17E-10 0,8 5,44E-06 0 

Operações 

agrícolas 
8,02E-03 8,1 1,94E-06 20,5 2,39E-05 1,6 6,73E-02 7,9 5,54E-10 5,4 1,97E-08 25,8 1,80E-05 0,1 

Pós-

colheita 
1,84E-02 18,6 3,26E-06 34,4 1,67E-05 6,8 1,31E-01 54,1 3,99E-10 34,5 3,21E-09 15,2 6,94E-04 2,6 

Fonte: elaborada pela autora.
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5.3.  Análise comparativa dos impactos dos sistemas convencional e conservacionista 

de produção de manga 

 

O sistema conservacionista, como esperado, mostrou-se um sistema que consome 

menos fertilizantes, defensivos agrícolas e água por área produzida. Entretanto, o sistema 

convencional, possivelmente devido ao uso de reguladores de crescimento e ao adensamento 

maior das mangueiras (tabela 9) teve uma produtividade média anual muito superior, 

considerando os seis primeiros anos em ambos.  

 

Tabela 9 – Dados gerais dos sistemas conservacionista e convencional, por hectare 

Dados Conservacionista Convencional 

Produtividade (kg manga/ha) 3346 13333 

Densidade (plantas/ha) 216 376 

Agua (m3/ha) 5840 17155 

Eletricidade (kWh/ha) 1253 3680 

N (kg) 21 57 

P2O5 (kg) 4 42 

K2O (kg) 115 80 

Calcário (kg) 222 3 

Gesso (kg) 155 216 

Pesticidas (kg) 2 6 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Ao comparar suas pegadas de carbono (gráfico 3), observa-se que nos seis anos 

iniciais ambos os sistemas sequestram mais CO2 equivalentes que emitem, de modo que o 

impacto sobre a mudança climática é positivo para ambos. No sistema conservacionista, esse 

sequestro por quilogramas de manga é superior, em parte por haver um estoque de carbono 

adicional que ocorre nos coquetéis vegetais, mas também por sua produtividade ser inferior. 

Nesse caso pode ser mais adequado aferir a pegada de carbono por hectares de área produzida 

- o que será mostrado posteriormente, já que a produtividade maior do sistema convencional 

está “penalizando” o seu impacto positivo. 

 

Gráfico 3 – Pegada de carbono do Sistema Convencional x Sistema Conservacionista  
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Fonte: elaborado pela autora.  

 

Já na pegada hídrica, observa-se que o sistema conservacionista teve os menores 

impactos em três das seis categorias escolhidas, que foram a eutrofização marinha e a 

toxicidade humana com potencial cancerígeno e a toxicidade humana sem potencial 

cancerígeno, como mostra o gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Perfil da pegada hídrica dos sistemas convencional e conservacionista para 1 kg 

de manga.  

Fonte: elaborado pela autora. 
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Nota-se que o sistema conservacionista teve um impacto positivo sobre a 

eutrofização marinha, devido a uma remoção de nitrogênio na forma de nitrato na produção 

em campo.  

Na toxicidade humana, o impacto do sistema conservacionista foi bastante 

inferior, o que é esperado, já que o consumo de fertilizantes (que contém metais pesados) e 

pesticidas foi menor que no sistema convencional.  

Entretanto, na ecotoxicidade aquática no sistema conservacionista foi mais 

impactante; a maior causa da ecotoxicidade associada ao sistema com adubação verde foi o 

consumo de eletricidade (35,7%) e isso se deveu principalmente por emissões de cobre para a 

água, ligada ao processamento do cobre para rede de transmissão de eletricidade. Tendo um 

consumo de água maior que o outro sistema para unidade funcional usada, a contribuição dos 

impactos ligados à produção de eletricidade são também proporcionalmente maiores do que 

no sistema convencional. E, além disso, houve uma contribuição de 33,8% desse impacto 

vindo da produção de sementes para o coquetel vegetal, que foi causado principalmente ao 

uso do herbicida Flucloralina (ou Basalina), cujo fator de caracterização pelo método USEtox 

para emissão para o solo (1,67.104 CTUe/kg do produto) indica um elevado potencial de 

toxicidade para o ecossistema; seria aconselhável estudar opções de substitutos para este 

produto. 

Nas categorias eutrofização de água doce e escassez hídrica, os impactos 

atribuídos à um quilograma de manga produzida foram superiores para o sistema de adubação 

verde; entretanto, o maior fator para este resultado foi a produtividade. O sistema 

convencional, em seu sexto ano, já atingiu a estabilidade de produção, diferentemente do que 

ocorre no sistema conservacionista, tendo este um valor de um pouco mais de um quarto da 

produção do anterior. Os impactos para um hectare de área produtiva são inferiores para todas 

as sete categorias da AICV, como mostra o gráfico 5. A tabela abaixo mostra os impactos em 

suas unidades, para quilos de manga e hectares de área produtiva. 

 

Tabela 10 – Impactos ambientais dos dois sistemas, por quilos de manga e por hectares 

Categoria Unidade 
Sistema convencional Sistema conservacionista 

por kg por ha por kg por ha 

Mudança climática 
kg CO2 

eq 
-3,23E-01 -4301,33 -1,72E+00 -5759,40 

Eutrofização de 

água doce 
kg P eq 1,84E-05 0,25 2,89E-05 0,10 
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Eutrofização 

marinha 
kg N eq 2,46E-03 32,74 -5,24E-03 -17,54 

Ecotoxicidade 

aquática 
CTUe 7,27E-01 9695,46 1,12E+00 3744,35 

Toxicidade 

humana, câncer 
CTUh 1,16E-08 1,55E-04 5,32E-09 1,78E-05 

Toxicidade 

humana, não-

câncer 

CTUh 9,14E-08 1,22E-03 2,57E-08 8,59E-05 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Gráfico 5 – Todas as categorias de impacto para um hectare de área produzindo manga 

Fonte: elaborado pela autora. 
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comportamento da produtividade e a partir disto criar cenários para a pegada de carbono e 

hídrica da produção de manga pelo sistema de adubação verde, para verificar sua performance 

ambiental à longo prazo.  
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6. CONCLUSÕES  

 

Foram levantados dados e calculadas diversas emissões para a construção de três 

inventários: o da produção de mudas de mangueira, o da produção agrícola de mangas e o da 

fase de pós-colheita das frutas. Estes inventários foram unidos em um só, para a modelagem e 

simulação dos impactos ambientais da manga, desde à abertura da terra agrícola (mudança no 

uso do solo) até o empacotamento do produto final, em um estudo de ACV do berço ao 

portão.  

Quanto à mudança climática, os processos mais impactantes foram os relativos à 

produção de fertilizantes, à produção de manga em campo e à pós-colheita. A mudança no uso 

da terra teve um impacto positivo, sugerindo um sequestro de carbono que reduziu a pegada 

de carbono do produto.  

Quanto à degradação hídrica, a produção em campo causou maior parte dos 

impactos em todas as categorias (eutrofização marinha, toxicidade humana – câncer e não-

câncer -, escassez hídrica, eutrofização de água doce, e ecotoxicidade aquática) tendo tido 

uma contribuição significativa da fase pós-colheita, da produção de fertilizantes e das 

operações agrícolas mecanizadas.  

Na comparação dos 6 primeiros anos de produção no sistema convencional e no 

sistema conservacionista de adubação verde, observou-se que ambos os sistemas eram 

carbono-negativos, com um sequestro ainda maior no sistema conservacionista. Nas 

categorias da pegada hídrica, o sistema convencional causou a maior parte dos impactos sobre 

a eutrofização marinha, toxicidade humana – câncer e não-câncer -, enquanto o sistema 

conservacionista foi mais impactante na eutrofização de água doce, ecotoxicidade e escassez 

hídrica.  

Observou-se, entretanto, que o fator que mais influenciou para aumentar os 

impactos do sistema conservacionista em relação ao convencional foi a baixa produtividade, 

sendo que o último produz quase quatro vezes mais manga por hectares. Ao refazer a 

modelagem dos impactos por hectare de área produzida ao invés de por quilo de manga, os 

impactos do sistema conservacionista foram significantemente inferiores em todas as 

categorias de impacto, podendo causar redução nos impactos do sistema convencional de no 

mínimo 37% (para a categoria ecotoxicidade aquática) e até 93% (para toxicidade humana 

com efeitos não cancerígenos). 

Não se pode concluir em termos absolutos que houve um sistema melhor que o 

outro quanto aos impactos sobre o meio aquático, já que o convencional se comporta melhor 
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em três categorias que compõem o perfil da pegada hídrica e o conservacionista, nas outras 

três. Já quanto à mudança climática, o sistema conservacionista teve um impacto positivo 

superior àquele que correspondeu ao sistema convencional, portanto foi o melhor sistema pela 

avaliação da pegada de carbono.  

Propõe-se como continuidade desse projeto que se faça o uso de técnicas para 

aumentar a produtividade no sistema de adubação verde e que se criem cenários para avaliar 

os impactos da produção de manga a partir de quando ocorrer a estabilização da sua produção 

nesse sistema, de modo a verificar se, à longo prazo, este apresenta vantagens quanto ao que é 

usualmente feito na manga comercializada na região. 
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ANEXO 

 

Anexo A – Estimativa das emissões 

 

 

1. Emissões devido à mudança no uso do solo (de floresta para agricultura) 

 

 

1.1. Mudança de Biomas (MCTI, 2010) 

 

 

𝑬 =
(𝑨 ∗ (𝑪 − 𝒂𝒗𝑨𝒈𝒓𝒊))

𝟐𝟎
∗
𝟒𝟒

𝟏𝟐
 

 

Onde: 

• E= emissão de carbono (t CO2. ano-1. Kg manga, ou semente, ou muda-1), 

considerando um período de 20 anos desde a conversão de uso da terra; 

• A= área convertida em área agrícola (ha.ano-1kg manga, ou muda-1); 

• C= estoque de carbono na biomassa e na matéria orgânica morta (t C. ha-1); 

• avAgri= estoque de carbono na área de produção (t C.ha-1) 

 

De acordo com o Inventário Nacional de Gases do Efeito Estufa (MCTI, 2010), os 

valores de C para as fisionomias do bioma Caatinga que ocorrem na região estudada são 

14,9tC.ha-1 (Estepe e Savana- Ta e Tp) e 38 tC/ha (Savana Estépica Florestada - Td). O valor 

estimado para avAgri é 47,85 tC.ha-1 para um hectare com mangueiras adultas; esta 

estimativa foi feita, baseando-se na medida da matéria seca e carbono total de mangueiras, 

feitas na estação experimental Embrapa Bebedouro. 

As emissões de CO2, pela mudança de carbono na biomassa, foram calculadas 

para cada fisionomia do Bioma Caatinga, a média dos resultados encontrados foi utilizada. As 

emissões foram contabilizadas anualmente após a transformação da terra, num tempo de 

distribuição de 20 anos (IPCC, 2007; WRI e WBSCD, 2011). 

*De acordo com Nemecek et al. (2016), considerou-se que, da matéria vegetal 

acima do solo (Above ground biomass – AGB), 8% é colhida – não considerado nas emissões 

-, 20% é queimada e 72% da biomassa sofre decaimento (equação anterior).  

 

1.2. Mudança de Carbono no solo (IPCC,2006) 
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𝑬𝒔 = (𝑨 ∗ ∆𝑪𝒔𝒐𝒍𝒐 ∗
𝟒𝟒

𝟏𝟐
) 

 

∆𝑪𝒔𝒐𝒍𝒐 =  𝑪𝒔𝒐𝒍𝒐 ∗
[𝒇𝒄(𝒕𝟎 ) − 𝒇𝒄(𝒕𝒇)]

𝟐𝟎
 

 

𝒇𝒄 (𝒕) = 𝒇𝑼𝑻 ∗ 𝒇𝑹𝑮 ∗ 𝒇𝒍 
 

Onde: 

• Es= emissões líquidas de carbono pelo solo (t CO2.ano-1.kg manga-1); 

• A= área (ha. ano-1. kg manga -1); 

• C solo= estoque de Carbono no solo da área, na associação solo-vegetação (t C.ha-1); 

• fc (t)= fator de alteração de carbono num tempo t (adimensional): 

o fUT= fator de alteração de carbono relacionado à mudança de uso da terra 

(adimensional); 

o  fRG= fator de alteração de carbono relacionado ao regime de gestão 

(adimensional). 

o f= fator de alteração de carbono relacionado às entradas de matéria orgânica 

(adimensional). 

 

Segundo o Inventário Nacional Brasileiro de emissões de GEE (MCTI, 2010), o 

valor de Csolo varia na região estudada, e pode ser: 2,42 KgC/m2 em solos com alta atividade 

de argila, 2,58 kgC/m2 em solos com baixa atividade de argila ( latossolos), 2,62 kg C/m2 em 

solos com baixa atividade de argila (não latossolos). As emissões de CO2 pela mudança no 

solo foram calculadas para cada tipo de solo, e a média dos resultados foi utilizada. 

Os fatores fUT, fMG, f, para áreas agrícolas, são, respectivamente, 1,0, 1,0 e 0,95. 

Em áreas florestais, fc é 1,0.  

 

1.3. Emissões de CO2, N2O, CH4, NOX e CO pela queima da biomassa (IPCC, 2006) 

 

𝑬𝒎𝒊𝒔𝒔õ𝒆𝒔 − 𝑮𝑬𝑬 = 𝑨 ∗ 𝑴𝒃 ∗ 𝑪𝒇 ∗ 𝑮𝒆𝒇 

 

 

Onde: 

• Emissões-GEE= emissões de gás pela queima da biomassa (kg GEE.ano-1.ha-1); 

• A= área queimada (ha.ano-1); 

• Mb= massa de combustível disponível para combustão (ton.ha-1); 
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• Cf= fator de combustão (adimensional); 

• Gef= fator de emissão (g.kg matéria orgânica queimada-1). 

 

Segundo o IPCC (2006), Mb *Cf para floresta secundária é 42,2 toneladas/ha. Os valores de 

Gef para CO2, N2O, CH4, NOX e CO são 1613, 0,21, 2,3, 3,9 e 65, respectivamente. 

 

 

1.4. Emissões de N2O e NOx por mineralização da matéria orgânica de resíduos vegetais 

 

a) Emissões Diretas 

𝑬𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔 𝑵 − 𝑵𝟐𝑶 = (( 𝑭𝑺𝑵 + 𝑭𝑶𝑵 + 𝑭𝑹𝑽 + 𝑭𝑺𝑶𝑴) ∗ 𝑬𝑭𝟏) ∗
𝟒𝟒

𝟐𝟖
 

 

Onde: 

• Entradas N-N2O= emissões de N2O pelo solo (kg N2O. ano-1. kg manga-1); 

• FSN= quantidade de N em fertilizantes sintéticos aplicados (kg N. ano-1. kg manga -1); 

• FON= quantidade de N em fertilizantes orgânicos aplicados (kg N.ano-1. kg manga -1); 

• FRV= quantidade de n nos resíduos vegetais (kg N.ano-1. kg manga-1); 

• FSOM= quantidade de N mineralizado pela mudança de uso da terra (kg N.ano-1. kg 

manga-1); 

• EF1= fator de emissão (kg N-1). 

Segundo o IPCC (2006), EF1 é 0,01. 

No que concerne emissões devido à mudança no uso da terra, os fatores Fsn, Fon, e Frv são 

considerados nulos; durante a produção em campo, essa emissão é calculada novamente. 

  

𝑭𝑺𝑶𝑴 = [(∆𝑪𝒔𝒐𝒍𝒐 ∗
𝟏

𝑹
) ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎] 

 

 

 

Onde: 

• FSOM= quantidade de N mineralizado no solo devido a mudança no uso do solo (kg 

N.ano-1. kg manga-1); 

• ∆Csolo= quantidade de C perdida pela mudança no uso do solo (t C) (ver item 1.2) 
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• A= área submetida à mudança de uso do solo (de Floresta para agricultura, ver item 

1.2) (ha. ano-1.kg manga-1); 

• R= C:N= razão da matéria orgânica do solo. Segundo o IPCC (2006), esta é igual a 

15, na mudança de uso do solo de floresta para área agrícola. 

 

b) Emissões indiretas por lixiviação e runoff 

 

A diferença entre a quantidade de chuva e o potencial de evaporação na área é 

maior que a capacidade de retenção de água pelo solo (pouco arenoso). Dessa forma, realizou-

se o cálculo das emissões indiretas pela fuga e lixiviação.  

 

𝑵 −𝑵𝟐𝑶 = (( 𝑭𝑺𝑵 + 𝑭𝑶𝑵 + 𝑭𝑹𝑽 + 𝑭𝑺𝑶𝑴) ∗ 𝑭𝒓𝒂𝒄𝒍𝒆𝒂𝒄𝒉−(𝑯) ∗ 𝑬𝑭𝟓) ∗
𝟒𝟒

𝟐𝟖
 

 

Onde: 

• N-N2O= quantidade de N2O produzida pela fuga se lixiviação das adições de N no 

solo (kg N2O. ano-1. kg manga-1); 

• FSN= quantidade de N em fertilizantes sintéticos aplicados (kg N. ano-1. kg manga -1); 

• FON= quantidade de N em fertilizantes orgânicos aplicados (kg N.ano-1. kg manga-1); 

• FRV= quantidade de n nos resíduos vegetais (kg N.ano-1. kg manga-1); 

• FSOM= quantidade de N mineralizado pela mudança de uso da terra (kg N.ano-1. kg 

manga-1); 

• Frac leach-(H)= fração de nitrogênio mineralizado que é perdido por lixiviação ou runoff 

= 0,3.  

• EF5= Fator de emissão (kg N)-1. De acordo com o IPCC (2006), EF= 0,0075. 

 

Mais uma fez, anulam-se que os fatores relativos à fase de produção de manga 

(Fsn, Fon, Frv), que serão tratadas posteriormente. 

 

c) Emissões indiretas de óxidos de nitrogênio (NOx) pela mineralização da matéria 

orgânica (Nemecek & Schnetzer, 2011) 
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𝑁𝑂𝑥 − 𝑚𝑖𝑛. = 0,21 ∗ 𝑁20 −𝑚𝑖𝑛. 

Onde 

• NOx – min = emissão de NOx pela mineralização da matéria orgânica pela 

mudança no uso do solo (kg NOx.ha-1 ou kg manga-1); 

• N2O-min = emissão direta de N2O pela mineralização da matéria orgânica pela 

mudança no uso do solo (kg N2O.ha-1 ou kg manga-1)  - calculada no item ‘a’. 

 

2. Emissões relativa à produção agrícola em campo 

  

2.1.  Emissão de NH3 para o ar pelo uso de fertilizantes nitrogenados (Modelo 

Agrammon - Nemecek & Schnetzer, 2011) 

 

𝑵𝑯𝟑 − 𝑵𝒎𝒊𝒏 = ∑(𝒎𝒇𝒆𝒓𝒕𝒊 ∗ 𝑬𝑭𝒊) ∗
𝟏𝟕

𝟏𝟒

𝑵

𝒊=𝟏

 

 

Onde: 

• 𝑵𝑯𝟑 − 𝑵𝒎𝒊𝒏 é a quantidade de amônia emitida pelo uso de fertilizantes nitrogenados 

minerais (kg NH3. ha-1. ano-1); 

• 𝒎𝒇𝒆𝒓𝒕𝒊é a massa do fertilizante nitrogenado do tipo i (kg N. ha-1. ano-1); 

• 𝑬𝑭𝒊 é o fator de emissão para o fertilizante nitrogenado do tipo i  (kg NH3. kgN-1). 

 

Os fatores de emissão são diferentes para cada tipo de fertilizante nitrogenado 

utilizado; utilizou-se os valores da tabela 2.6 (p. 8, Nemecek & Schnetzer, 2011). A emissão 

total de amônia para o ar pelo uso de fertilizantes minerais será o somatório das emissões pelo 

uso de cada fertilizante, calculado individualmente. 

 

2.2. Emissões de NO3
2- para águas subterrâneas 

 

A equação seguinte é uma adaptação de Emmenegger et al. (2009) do modelo 

desenvolvido por Willigen (2000) apara o cálculo do NO3
2—N lixiviado para águas 

subterrâneas. 
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𝑵𝑶𝟑
𝟐− − 𝑵 = [𝟐𝟏. 𝟑𝟕 + 

𝑷

𝒄 ∗ 𝑳
 (𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟕 ∗ 𝑺 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟔𝟎𝟏 ∗ 𝑵𝒐𝒓𝒈 − 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟔𝟐 ∗ 𝑼)] 

Onde: 

• 𝑵𝑶𝟑
𝟐− − 𝑵 é o nitrato perdido por meio da lixiviação (kg N.kg produto -1); 

• 𝑷 é a precipitação anual e irrigação (mm.yr-1); 

• 𝒄 é o conteúdo de argila do solo (%); 

• 𝑳  é a profundidade da raiz da cultura (m); 

• 𝑺 é a necessidade de Nitrogênio pela cultura (Kg N.ha-1); 

• 𝑵𝒐𝒓𝒈é o conteúdo de nitrogênio orgânico no solo (%); 

• 𝑼  é o nitrogênio captado (kg N.ha-1). 

 

P é calculado pela soma da precipitação anual (considerada igual a 550mm por 

ano para a região) com a irrigação aplicada à cultura. Para o conteúdo médio de argila (𝒄), foi 

considerada a média aritmética dos seguintes solos presentes na região: Quartzarênicos (6%), 

Argissolos (20%) , Latossolos (15%).  

Segundo Oliveira et al.(2010) a profundidade da raiz é de aproximadamente 1,5 

metros. 

A necessidade de nitrogênio (S) pode ser calculada pela seguinte equação: 

 

𝑺 = 𝒇 + 𝒔 ∗ 𝒄𝑵
𝒔 +𝒎 ∗ 𝒄𝑵

𝒎 

 

Onde 

• 𝑺 é a necessidade de Nitrogênio pela cultura (KgN.ha-1); 

• 𝒇 é o N proveniente de fertilizantes minerais (KgN.ha-1); 

• 𝒔 é a quantidade de fertilizante orgânico líquido (lodo) (m3
lodo.ha-1); 

• 𝒄𝑵
𝒔  é a concentração de nitrogênio no lodo (kgN.m3

lodo); 

• 𝒎 é a quantidade de fertilizante orgânico sólido (estrume) (Kgestrume.ha-1); 

• 𝒄𝑵
𝒎  é a concentração de nitrogênio no estrume (kgN.kg estrume

-1). 

 

Relembrando que neste estudo não se aplicam o valores de 𝒔 e 𝒄𝑵
𝒔 , pois não se 

utilizam fertilizantes orgânicos líquidos. 

 

O nitrogênio orgânico (𝑵𝒐𝒓𝒈) pode ser calculado pela seguinte equação: 
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𝑵𝒐𝒓𝒈 = (
𝑪𝒐𝒓𝒈
𝟏𝟎𝟎

∗ 𝑽 ∗ 𝑫𝒃)/𝒓𝑪/𝑵 ∗  𝒓𝑵𝒐𝒓𝒈 

 

Onde: 

• 𝑵𝒐𝒓𝒈é o conteúdo de nitrogênio orgânico no solo (%); 

• 𝑪𝒐𝒓𝒈é o conteúdo de carbono orgânico (%); 

• V é o volume de solo (m3. ha-1); 

• 𝑫𝒃 é a densidade em volume (kg/m3); 

• 𝒓𝑪/𝑵 é a relação carbono, nitrogênio (adimensional); 

• 𝒓𝑵𝒐𝒓𝒈 é a relação de 𝑵𝒐𝒓𝒈 para 𝑵𝑻𝒐𝒕 (adimensional). 

 

Segundo Emmenegger et al. (2009), é necessário que se conheça o conteúdo de 

carbono orgânico (Corg) em percentual, para isso, converte-se o conteúdo de carbono orgânico 

total, geralmente dado para 3000m3 de solo, assumindo uma densidade em volume, média, de 

1,3 ton por metro cúbico de solo: 

𝑪𝒐𝒓𝒈 = 𝑪𝒐𝒓𝒈
𝑬𝑴𝑷𝑨 ∗

𝟏

𝟑𝟎𝟎𝟎
∗
𝟏

𝟏, 𝟑
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

Onde: 

• 𝑪𝒐𝒓𝒈 é o conteúdo de carbono orgânico (%); 

• 𝑪𝒐𝒓𝒈
𝑬𝑴𝑷𝑨 é o conteúdo de carbono orgânico dado segundo metodologia do EMPA (ton 

Corg/ 3000m3). 

 

O valor de 𝑪𝒐𝒓𝒈
𝑬𝑴𝑷𝑨 para o clima tropical seco é de 34 ton Corg/ 3000m3. 

(USDA,1999 apud EMMENEGGER et al. 2009). O valor de V assumido é 5000m3, o que 

significa que são considerados os 50 cm superiores do solo. 𝑫𝒃 é considerado 1300 kg/m3, 

baseado no SQB report (EMMENEGGER et al., 2009). 𝒓𝑪/𝑵 é considerada igual a 11 

(BATJES 2008; SCHEFFER 2002; EGGLESTON et al. 2006 apud NEMECEK e 

SCHNETZER, 2011). 𝒓𝑵𝒐𝒓𝒈 expressa a relação de 𝑪𝒐𝒓𝒈 e 𝑵𝑻𝒐𝒕, assume-se que seu valor seja 

0,85 (SCHEFFER, 2002 apud NEMECEK e SCHNETZER, 2011). 

 

O nitrogênio captado (U) é calculado pela equação a seguir: 

𝑼 = 𝑼𝒏𝒊𝒕_𝒖𝒑𝒕𝒂𝒌𝒆 ∗ 𝒚 



 75 

Onde: 

• 𝑼 é o nitrogênio Captado (KgN.ha-1); 

• 𝑼𝒏𝒊𝒕_𝒖𝒑𝒕𝒂𝒌𝒆 é a unidade Captada (KgN.tonproduto
-1); 

• 𝒚 é o rendimento da cultura (ton produto.ha-1). 

 

O nitrogênio captado pela cultura foi calculado somando-se valores de literatura e de 

laboratório para nitrogênio na biomassa da mangueira, nas folhas, nos resíduos da poda e nos 

frutos colhidos e este valor resultou em U = 62,53 kg N.ha-1. 

 

2.3. Emissões pela lixiviação de fosfato para águas subterrâneas 

 

A lixiviação do fósforo será desconsiderada nos estoques por causa de sua baixa mobilidade 

nos solos brasileiros. Segundo Novais e Smyth (1999), o fósforo, escasso na maioria dos solos 

brasileiros, apresenta mecanismos de fixação, transformação, com irreversibilidade restrita, 

em fósforo não lixiviável.  

 

2.4. Emissões pelo escoamento de fosfato para águas superficiais 

Desconsidera-se a perda de P por escoamento nas águas superficiais, uma vez que P não se 

dissolve na água sob as condições de solo brasileiras (ver item anterior).  

 

2.5. Emissões de fosfato para águas superficiais por meio da erosão pela água.  

 

𝑷𝒆𝒓 = 𝑺𝒆𝒓 ∗ 𝑷𝒔𝒄 ∗ 𝑭𝒓 ∗ 𝑭𝒆𝒓𝒘 

 

Onde: 

 

• 𝑷𝒆𝒓 é a quantidade de P emitida para rios por meio da erosão (kg P.ha-1); 

• 𝑺𝒆𝒓 é a quantidade de solo erodido (kg .ha-1); 

• 𝑷𝒔𝒄 é o conteúdo de fósforo no solo superior (kg P.ha-1); 

• 𝑭𝒓 é o fator de enriquecimento para P (-). Este fator considera a ocorrência de que as 

partículas do solo erodidas contém mais P do que o solo médio; 

• 𝑭𝒆𝒓𝒘 é a fração de solo erodido que atinge o rio. Foi usado o valor médio de 0,2. 
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Adotou-se o valor médio de 𝑷𝒔𝒄= 0.00095 KgP.kg solo-1. O valor médio de 1,86 

para 𝑭𝒓 foi utilizado (WILKE & SCHAUB 1996 apud NEMECEK E SCHNETZER, 2011).  

Utilizou-se 𝑭𝒆𝒓𝒘= 0,2. 

A Quantidade de Solo Erodido (A=𝑺𝒆𝒓) pode ser calculada pela Equação 

Universal de Perda de Solo (USLE) (WISCHMEIER e SMITH, 1978 apud EMMENEGER et 

al., 2009), expressa por: 

𝑨 = 𝑹 ∗ 𝒌 ∗ 𝑳𝑺 ∗ 𝒄𝟏 ∗ 𝒄𝟐 ∗ 𝑷𝒓𝒂 

Onde: 

 

• 𝑨 = (𝑺𝒆𝒓) é o potencial perda de solo anual em longo prazo (t. (ha.ano)-1); 

• 𝑹 é o fator de erosividade (MJ mm (ha. h.ano)-1); 

• 𝒌 é o fator de erodibilidade (t h (MJ.mm)-1); 

• 𝐋𝐒 é o fator de inclinação; 

• 𝒄𝟏é o fator de produção (colheita); 

• 𝒄𝟐é o fator de cultivo; 

• 𝑷𝒓𝒂 é o fator de ação. 

 

Segundo Emmenegger (2009), para as características da cultura, tipo de solo da 

região de produção, e tipo de cultivo da área em estudo, têm-se:  𝒌= 0,035 t h (MJ.mm)-1,  

𝒄𝟐= 0,25 (sem revolvimento) e  P= 1, pois não há práticas anti-erosão. O valor de 𝒄𝟏 foi 

obtido de acordo com Ontario Ministry of Agriculture (2013), e é de 0,1 para árvores 

frutíferas. Segundo Renard and Freimund (1994) apud Emmeneger et al. (2009), há uma 

relação entre o fator de erosividade e a média anual pode ser calculado pela equação seguinte 

(EMMENEGER et al., 2009): 

 

𝑹 = {𝟎. 𝟎𝟒𝟖𝟑 ∗ 𝑷
𝟏.𝟔𝟏                                                                𝒔𝒆 𝑷 ≤ 𝟖𝟓𝟎 𝒎𝒎

𝟓𝟖𝟕.𝟖 − 𝟏. 𝟐𝟏𝟗 ∗ 𝑷 + 𝟎.𝟎𝟎𝟒𝟏𝟎𝟓 ∗ 𝑷𝟐                  𝒔𝒆 𝑷 > 𝟖𝟓𝟎𝒎𝒎
 

 

Onde: 

• 𝑹 é o fator de erosividade (MJ mm (ha. h.ano)-1); 

• 𝑷 é a precipitação anual (mm.ano-1), que é calculada: 

 

𝑷 = 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎çã𝑜 + 𝑖𝑟𝑟𝑖𝑔𝑎çã𝑜 ∗ 0.1 
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Para regiões onde não há uma distribuição da precipitação ao longo do ano (por 

exemplo: região em que há no mínimo um mês em que a precipitação média corresponde a 

15% da precipitação média anual), recomenda-se a correção do fator de erosividade. Logo, 

pela equação a seguir corrigida têm-se o fator final de erosividade (R’): 

 

𝑹′ =  𝟎. 𝟏 ∗ 𝑹  

Onde: 

• 𝑹′ é o fator final de erosividade (MJ mm (ha. h.ano)-1); 

• 𝑹 é o fator de erosividade calculado (MJ mm (ha. h.ano)-1). 

 

 

O fator de declive é calculado com base na equação original descrita por 

Wischmeier e Smith (1978) apud Emmeneger et al. (2009): 

 

• 𝑳𝑺 =

{
 
 
 

 
 
 (

𝑳∗𝟑.𝟐𝟖𝟎𝟖𝟑

𝟕𝟐.𝟔
)𝟎,𝟐 ∗ (𝟔𝟓. 𝟒𝟏 ∗ (𝒔𝒊𝒏 (

𝑺

𝟏𝟎𝟎
))𝟐 + 𝟒. 𝟓𝟔 ∗ (𝒔𝒊𝒏 (

𝑺

𝟏𝟎𝟎
)) + 𝟎. 𝟎𝟔𝟓)                  𝒔𝒆 𝑺 < 𝟏% 

(
𝑳∗𝟑.𝟐𝟖𝟎𝟖𝟑

𝟕𝟐.𝟔
)𝟎,𝟑 ∗ (𝟔𝟓. 𝟒𝟏 ∗ (𝒔𝒊𝒏 (

𝑺

𝟏𝟎𝟎
))𝟐 + 𝟒. 𝟓𝟔 ∗ (𝒔𝒊𝒏 (

𝑺

𝟏𝟎𝟎
)) + 𝟎. 𝟎𝟔𝟓)  𝒔𝒆   𝟏% ≤ 𝑺 < 𝟑. 𝟓%

(
𝑳∗𝟑.𝟐𝟖𝟎𝟖𝟑

𝟕𝟐.𝟔
)𝟎,𝟒 ∗ (𝟔𝟓. 𝟒𝟏 ∗ (𝒔𝒊𝒏 (

𝑺

𝟏𝟎𝟎
))𝟐 + 𝟒. 𝟓𝟔 ∗ (𝒔𝒊𝒏 (

𝑺

𝟏𝟎𝟎
)) + 𝟎. 𝟎𝟔𝟓)  𝒔𝒆 𝟑. 𝟓% ≤ 𝑺 < 𝟓%

(
𝑳∗𝟑.𝟐𝟖𝟎𝟖𝟑

𝟕𝟐.𝟔
)𝟎,𝟓 ∗ (𝟔𝟓. 𝟒𝟏 ∗ (𝒔𝒊𝒏 (

𝑺

𝟏𝟎𝟎
))𝟐 + 𝟒. 𝟓𝟔 ∗ (𝒔𝒊𝒏 (

𝑺

𝟏𝟎𝟎
)) + 𝟎. 𝟎𝟔𝟓)                  𝒔𝒆 𝑺 > 𝟓%

 

 

Onde: 

• LS é o fator de declive (adimensional); 

• L é o comprimento do declive (m); 

• S é o declive (%). 

 

Nesse estudo, considerou-se L= 100m e S= 5%. 

 

2.6. Emissão de N2O para o ar devido à aplicação de fertilizantes e resíduos vegetais 

(Nemecek & Schnetzer, 2011) 

 

N2O = 44/28 * (0.01 (Ntot + Ncr) + 0.01 * 14/17 * NH3 + 0.0075 * 14/62 * NO3
-) 

Onde:  
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• N2O = emissão de óxido nitroso (kg N2O/ha);  

• Ntot = nitrogênio total aplicado na forma de fertilizantes minerais ou orgânicos (kg 

N.ha-1);  

• Ncr = nitrogênio presente nos resíduos vegetais (kg N.ha-1);  

• NH3 = emissão de amônia para o ar (kg NH3.ha-1) – calculado em ‘2.1’; 

• NO3
- = emissão de nitrato (kg NO3

-.ha-1) – calculado em ‘2.2’.  

 

2.7. Emissão de NOX devido à aplicação de fertilizantes nitrogenados (Nemecek et al. 

2015) 

 

𝑁𝑂𝑥 = 0,021 ∗ 𝑁𝑓𝑒𝑟𝑡 

Onde: 

• NOX = quantidade de óxidos de nitrogênio emitida para o ar (kg NO2.ha-1);  

• Nfert = quantidade total de nitrogênio aplicada na forma de fertilizantes (kg N.ha=1).  

 

2.8. Emissão de CO2 fóssil pela aplicação de calcário (IPCC, 2006)  

 

𝐶𝑂2 − 𝑙𝑖𝑚𝑒 = 𝑚𝑐𝑎𝑙𝑐á𝑟𝑖𝑜 ∗ 𝐸𝐹1 + 𝑚𝑐𝑎𝑙.𝑑𝑜𝑙𝑜𝑚𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 ∗ 𝐸𝐹2 

Onde: 

• CO2-lime = emissão de CO2 fóssil para o ar (kg CO2.ha-1);  

• 𝑚𝑐𝑎𝑙𝑐á𝑟𝑖𝑜 = massa de calcário aplicada (kg.ha-1);  

• 𝐸𝐹1 = fator de emissão para o calcário, igual a 0,12 kgCO2-C/kg;  

• 𝑚𝑐𝑎𝑙.𝑑𝑜𝑙𝑜𝑚𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 = massa de calcário dolomítico aplicada (kg.ha-1);  

• 𝐸𝐹2 = fator de emissão para o calcário dolomítico, igual a 0,13 kgCO2-C/kg;  
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2.8. Emissão de CO2 fóssil devido à aplicação de ureia como fertilizante (IPCC, 2006)  

 

𝑬𝒎𝒊𝒔𝒔õ𝒆𝒔 𝑪 − 𝑪𝑶𝟐 = (𝑴 ∗ 𝑬𝑭) ∗
𝟒𝟒

𝟏𝟐
 

Onde: 

• Emissões C- CO2 = emissões de CO2 pela aplicação de ureia (kg CO2.ano-1.ha-1); 

• M= massa de ureia na forma de nitrogênio (kg N.ano-1.ha -1); 

• EF = fator de emissão, que corresponde 1,570 kg CO2/kg N, segundo Nemecek & 

Schnetzer (2011), p. 19.  

 

 

2.9. Emissões de Metais Pesados 

 

Segundo Nemecek e Schnetzer (2011), três tipos de emissões devem ser 

considerados no cálculo das emissões de metais pesados: pela lixiviação, pela erosão e para o 

solo. 

 

2.9.1 Emissões pela lixiviação (para águas subterrâneas) 

 

𝑴𝒍𝒆𝒂𝒄𝒉 𝒊 = 𝒎𝒍𝒆𝒂𝒄𝒉 𝒊 ∗ 𝑨𝒊 

 

Onde: 

• 𝑴𝒍𝒆𝒂𝒄𝒉 𝒊 são as emissões, relacionadas à agricultura, do metal pesado i (mg.ha-1.ano-1); 

• 𝒎𝒍𝒆𝒂𝒄𝒉 𝒊 é a quantidade média emitida do metal pesado i (mg.ha-1.ano-1); 

• 𝑨𝒊 é o fator de alocação para o compartilhamento das entradas totais do metal pesado i 

pelo uso de insumos agrícolas (adimensional). 

 

Os valores das quantidades médias de metal pesado lixiviado (𝒎𝒍𝒆𝒂𝒄𝒉 𝒊) para águas 

subterrâneas são expresso no trabalho de Wolfensberger e Dinkel (1997), apud Nemececk e 

Schnetzer (2011). 

Já o Fator de Alocação (𝑨𝒊) pode ser calculado pela seguinte equação: 
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𝑨𝒊 = 𝑴𝒂𝒈𝒓𝒐 𝒊/(𝑴𝒂𝒈𝒓𝒐 𝒊 + 𝑴𝒅𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒊) 

 

Onde: 

• 𝑨𝒊 é o fator de alocação para o compartilhamento das entradas totais do metal pesado i 

pelo uso de insumos agrícolas (adimensional); 

• 𝑴𝒂𝒈𝒓𝒐 𝒊 corresponde a entrada total do metal pesado pela produção agrícola 

(mg.(ha.ano)-1), incluindo fertilizantes, sementes e pesticidas; 

• 𝑴𝒅𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒊 corresponde a entrada total do metal pesado pela deposição atmosférica 

(mg.(ha.ano)-1). 

 

Os valores das quantidades médias de metal pesado depositado (𝑴𝒅𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒊) foram 

levantados por Freieimuth (2006) apud Nemececk and Schnetzer (2012). 

 

2.9.2. Emissões pela erosão (para águas superficiais) 

 

𝑴𝒆𝒓𝒐𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒊 = 𝒄𝒕𝒐𝒕 𝒊 ∗ 𝑩 ∗ 𝒂 ∗ 𝒇𝒆𝒓𝒐𝒔𝒊𝒐𝒏 ∗ 𝑨𝒊 

 

Onde: 

• 𝑴𝒆𝒓𝒐𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒊 são as emissões, relacionadas à agricultura, do metal pesado por meio da 

erosão (kg.(ha.ano)-1); 

• 𝒄𝒕𝒐𝒕 𝒊 é o conteúdo total de metal pesado no solo (kg/kg); 

• 𝑩 é a quantidade de solo erodido, segundo Oberholzer et al. (2006) ( kg.(ha.ano)-1); 

• 𝒂 é o fator de acumulação: 1.86, segundo Prasuhn (2006) (adimensional); 

• 𝒇𝒆𝒓𝒐𝒔𝒊𝒐𝒏 é o fator de erosão, com um valor médio de 0,2, considerando a distância de 

rio ou lagos (pondera apenas a fração do solo que atinge o corpo d'água, o resto é 

depositado no campo) (adimensional); 

• 𝑨𝒊 é o fator de alocação para o compartilhamento das entradas totais do metal pesado i 

pelo uso de insumos agrícolas (adimensional). 

Os valores de metais pesados presentes no solo (𝒄𝒕𝒐𝒕 𝒊) podem variar segundo o 

tipo de uso da terra. Keller & Desaules (2001) apud Nemececk and Schnetzer (2012) levantou 

os principais valores para áreas de campos permanentes, terras aráveis e cultivo intensivo. 

 

2.9.3.  Emissões para o solo 
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As emissões para os solos agrícolas são calculadas por meio do balanço entre 

todas as entradas (fertilizantes, pesticidas, sementes e deposição) e saídas (biomassa 

exportada, lixiviação e erosão), multiplicados pelo fator de alocação. 

 

𝑴𝒔𝒐𝒊𝒍 𝒊 = (∑𝒊𝒏𝒑𝒖𝒕𝒔𝒊 −∑𝒐𝒖𝒕𝒑𝒖𝒕𝒔𝒊) ∗ 𝑨𝒊 

Onde: 

• 𝑴𝒔𝒐𝒊𝒍 𝒊 são as emissões para o solo; 

• ∑𝒊𝒏𝒑𝒖𝒕𝒔𝒊 é o somatório de todas as entradas de metais pesados (kg.(ha.ano)-1); 

• ∑𝒐𝒖𝒕𝒑𝒖𝒕𝒔𝒊 é o somatório de todas as saídas de metais pesados (kg.(ha.ano)-1); 

• 𝑨𝒊 é o fator de alocação para o compartilhamento das entradas totais do metal pesado i 

pelo uso de insumos agrícolas (adimensional). 

 

 

2.10. Emissões de pesticidas  

 

Segundo Nemececk e Schnetzer (2011), as emissões de pesticidas para o solo 

devem ser calculadas considerando todos os produtos utilizados na produção agrícola, e 

considerando que toda quantidade de produto utilizada torna-se emissão para o solo. Todos os 

produtos devem ser inventariados segundo seu ingrediente ativo. Caso não haja estudos de 

ACV para o ingrediente ativo de cada item utilizado, eles devem ser agrupados e 

inventariados segundo sua classe química que possua estudo de ACV. Para produtos não 

especificados, entretanto, não se pode atribuir um fluxo de emissão. 

 

3. Emissões do packing house  

 

As emissões diretas da fase de pós-colheita se resumem a duas: aquela advinda do efluente 

das lavagens que, segundo produtores, era disposto no solo sem tratamento; e às emissões 

atmosféricas devido à queima de combustível na caldeira usada para o tratamento 

hidrotérmico.  

 

3.1. Emissões associadas às lavagens do fruto 
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Foi considerado que todos os insumos de detergentes e desinfetantes usados na lavagem 

foram liberados no efluente.  

 

3.2. Emissões de CO2, CH4 e N2O devido à queima de GLP (IPCC, 2006) 

 

𝑬𝒎𝒊𝒔𝒔ã𝒐 − 𝑮𝑬𝑬 = 𝒎𝑮𝑳𝑷 ∗ 𝑵𝑪𝑽𝑮𝑳𝑷 ∗ 𝑬𝑭 

Onde: 

• Emissão-GEE = quantidade de CO2, CH4 ou N2O emitido (kg gás.kg manga-1);  

• 𝒎𝑮𝑳𝑷 = massa de gás liquefeito de petróleo (GLP) utilizada (Gg GLP.kg manga-1);  

• 𝑵𝑪𝑽𝑮𝑳𝑷 = poder calorífico líquido do GLP, correspondente à 47,8 TJ/Gg; 

• 𝑬𝑭 = fator de emissão do GEE (kg gás/TJ).  

Os fatores de emissão, segundo as tabelas 1.4 e 2.7 do IPCC 2006 – capítulo 4: Energia, são 

iguais a 63100 kg CO2/TJ, 4 kg N2O/TJ e 0,9 kg CH4/TJ.  
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