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A produção de carne é importante para economia do Brasil; apesar disso, o setor agropecuário 

tem sofrido crítica a respeito dos impactos negativos sobre o meio ambiente que, 

consequentemente, resulta no aquecimento global. Assim, este estudo teve como objetivo avaliar 

o impacto ambiental e econômico da implementação de níveis do extrato de erva-mate (Ilex 

paraguariensis St. Hilaire) como aditivo na alimentação de cordeiros de corte. Foram utilizados 

36 cordeiros machos, divididos em quatro grupos homogêneos (T1, T2, T3 e T4). Os animais 

ficaram confinados por 53 dias e a alimentação foi silagem de milho e concentrado na proporção 

de 60:40, respectivamente. Os níveis de inclusão de extrato de erva-mate (EEM) em cada 

tratamento foi de 0%, 1%, 2% e 4%, para T1, T2, T3 T4, respetivamente. Como indicador do 

impacto ambiental foi calculado a pegada de carbono (PC) em quilos de dióxido de carbono 

equivalente (CO2eq) por quilo de animal vivo, quilo de carcaça quente e fria e quilo de proteína 

produzida para cada um dos tratamentos. As fontes de emissões de gases de efeito estufa (GEE) 

como: metano gerado a partir da fermentação entérica (CH4) foi calculada por meio da técnica 

do gás traçador hexafluoreto de enxofre (SF6); enquanto, as emissões de CH4 e óxido nitroso 

(N2O) geradas pelas fezes e a urina; as emissões CO2 provenientes do processamento do 

concentrado e da silagem foram estimadas pela metodologia do IPCC. Para calcular os 

resultados utilizou-se a margem bruta, que é a receita total menos o custo total, este último foi 

composto pela compra de animais e alimentação.  Na análise econômica foi obtida a margem 

bruta e estimado o lucro depois do ingresso gerado por os créditos de carbono. O cenário T4 

apresentou uma redução do 17% das emissões totais de GEE em ralação ao T1 (493,60 e 594,90 

kg de CO2eq respectivamente), no entanto, o T3 e T2 apresentaram um aumento de 3% e 2% 

destas emissões nessa ordem; enquanto a PC (kg de CO2eq) por kg de animal em pê, kg de 

carcaça (quente e fria) e por kg de proteína produzida, os cenários T1, T2 e T3 geraram uma 

maior PC em comparação ao cenário T4 (4% de EEM); apesar disso, T4 apresentou a maior 

redução da margem bruta (25%) em relação ao cenário controle (T1), produto da inclusão de 

EEM o qual gera uma diferença de 30% no custo do alimento. O EEM pode ser uma possível 

alternativa de mitigação dos gases de efeito estufa para ovinos de corte; não obstante, é 

importante contar com estratégias políticas que ajudem na diminuição dos custos de aquisição de 

insumos que gerem efeitos de mitigação destes gases, na procura do benefício econômico do 

produtor.  
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