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A pecuária de leite se destaca pela sua importância socioeconômica, tanto na geração de renda e 

empregos, quanto no fornecimento de alimentos de alto valor nutricional para a população. No 

entanto, a atividade – como diversos setores produtivos – tem causado impactos ambientais. 

Assim, além de analisar os aspectos técnicos deve-se buscar instrumentos que auxiliem na 

redução e mitigação dos impactos ambientais. A avaliação do ciclo de vida é um método 

padronizado e aceito internacionalmente (ISO 14040, ISO 14041, ISO 14042, ISO 14043), o 

qual quantifica os potenciais impactos ambientais no ar, água e solo, e o uso de recursos durante 

a vida de um produto. Nesse sentido, objetivou-se analisar os resultados de pesquisas sobre a 

avaliação do ciclo de vida na produção de leite bovino, publicadas no período de 2008 a 2017, 

por meio de uma meta-análise. As pesquisas sobre a avaliação do ciclo de vida na produção de 

leite mundial e nacional foram obtidas nas plataformas Science Direct, Web of Science, Ebsco e 

Google Scholar, escolhendo somente artigos científicos publicados no período de 2008 a 2017. 

Para a seleção dos artigos foram adotados os seguintes critérios: i) limite do sistema de produção 

do berço ao portão (cradle-to-farm gate); ii) avaliação de pelo menor dois indicadores 

ambientais; iii) alocação econômica; iv) unidade funcional leite corrigido pelo teor de gordura e 

proteína (FPCM (kg) = leite (kg) x [0,337 + 0,116 x gordura (%) + 0,06 x proteína (%)]); e v) 

sistema convencional de produção. Foram encontrados 36 artigos científicos, desses 14 

atenderam aos critérios estabelecidos. Os dados foram analisados por meio de meta-análise, com 

o uso de média, desvio padrão, valor máximo e mínimo. Dos artigos selecionados todos foram 

realizados nos países europeus. Os indicadores analisados pelas pesquisas foram o potencial de 

mudança climática ou aquecimento global, o potencial de acidificação, o potencial de 

eutrofização, o uso de terra e o uso de energia não renovável. O potencial de aquecimento global 

foi avaliado por todos os estudos: para produzir um kg de FPCM gerou em média de 1,27 kg 

CO2-eq, desvio padrão de 0,25 kg CO2-eq, valor máximo de 1,80 kg CO2-eq e mínimo de 0,95 

kg CO2-eq. O potencial de acidificação foi avaliado por todos os estudos, representado por g de 

equivalente SO2 por kg de FPCM, com média de 13,73, desvio padrão de 5,29, valor máximo de 

26,10 e mínimo de 7,60. O potencial de eutrofização foi avaliado por todos os estudos, sendo que 

sete pesquisas calcularam em g de equivalente PO4 por kg de FPCM, apresentando média de 

5,50, desvio padrão de 2,08, valor máximo de 9,01 e mínimo de 3,16. Seis pesquisas calcularam 

em g de equivalente NO3 por kg de FPCM, apresentando média de 102,55, desvio padrão de 

39,90, valor máximo de 170,00 e mínimo de 60,00. Um estudo utilizou potencial de eutrofização 

de água doce (1,1 g N eq/kg FPCM) e potencial de eutrofização de água marinha (8,1g P eq/kg 

FPCM). O uso de terra foi avaliado por 12 estudos apresentando média de 1,44 m², desvio 

padrão de 0,61 m², valor máximo de 3,23 m² e mínimo de 0,83 m² por kg de FPCM. O uso de 

energia não renovável foi avaliado por 13 estudos apresentando média de 4,65 MJ, desvio padrão 

de 1,36 MJ, valor máximo de 6,91 MJ e mínimo de 2,80 MJ por kg de FPCM. Conclui-se que 

são necessários mais estudos sobre avaliação do ciclo de vida na pecuária leiteira no mundo e 

principalmente no Brasil, pois a maiorias das pesquisas têm sido desenvolvidas na Europa. A 

meta-análise é importante para estabelecer valores referências para os indicadores ambientais. 
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