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INTRODUÇÃO

O Brasil é o 5º maior exportador de amendoim do mundo, é fornecedor para a Europa e
Emirados Árabes, resultado da qualidade do amendoim produzido no país. Ocupa a 12º
posição no ranking mundial de países produtores de amendoim, e a região de Jaboticabal-SP
entrega ¼ da tonelada de amendoim exportado e essa produção se justifica, pois o
amendoim é uma leguminosa cultivado como cultura de rotação com a cana-de-açúcar
APEX-BRASIL, 2019.Para a safra de 2020 no Brasil, a previsão de produção do amendoim é
recorde, sendo esperado o equivalente a 516.500 mil toneladas, segundo a CONAB, 2020.

Duas das questões mais prementes da sustentabilidade são o esgotamento dos
recursos de energia fóssil e a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera (GEE), como
dióxido de carbono (CO2), (Uhlin, 1998 ).

O aumento das emissões de gases de efeito estufa (GEE) e também as mudanças
climáticas apresentam sérios desafios para a gestão ambiental. No acordo internacional
final (protocolo de Kyoto), os países concordaram em reduzir as emissões de GEE.

Tais atividades levam ao rápido crescimento das emissões de gases de efeito estufa
(GEE) devido ao consumo em larga escala de combustíveis fósseis por máquinas agrícolas e
operações micro-orgânicas de fertilizantes nitrogenados (Zhang et al. 2014). As
preocupações com a mitigação de emissões agrícolas de GEE estão aumentando em muitos
países, exigindo ações adaptativas efetivas para alcançar as metas de redução de emissões
em vários níveis.

MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia utilizada nesse estudo foi uma pesquisa bibliométrica exploratória de
abordagem qualitativa e quantitativa com levantamentos de publicações relativas ao
conhecimento sobre o tema pegada de carbono do amendoim.

A pesquisa seguiu uma sequência de etapas que envolveram os critérios de seleção
dos periódicos, o acesso aos artigos, análise dos artigos e apresentação dos resultados. A
coleta de dados deste estudo pode ser descrita em três etapas, conforme Tabela 1.

Tabela 1:Etapas da Elaboração da Pesquisa.

CONCLUSÃO

Com essa pesquisa fica evidente que poucos são os estudos da pegada de carbono do amendoim e de seus produtos. Para futuros estudos os temas como: balanço de GEE na rotação da cana-
de-açúcar com o amendoim; estudos incluindo o solo; análise da mitigação ou sequestro de emissão de GEE na produção do amendoim com o uso de biocombustíveis, geração de energia com uso da
biomassa e resíduos agrícolas; o uso de fertilizante biológicos, podem colaborar para quantificar e identificar se a produção do amendoim se torna mitigadora ou sequestradora de GEE.

OBJETIVOS

O termo “pegada de carbono” para os produtos se refere à massa de gases de efeito
estufa (GEE) emitida devido à produção, uso e descarte de um produto. Assim, estudos
sobre pegada de carbono de produtos contabilizam as emissões provenientes de um
conjunto de processos relacionados ao ciclo de vida de um produto (PANDEY et al., 2011).

Este trabalho analisa de forma bibliométrica estudos feitos sobre a pegada de carbono na
produção e nos produtos do amendoim.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

O foco da pesquisa realizada foi identificar práticas da pegada de carbono do amendoim,
trazendo para o âmbito da cadeia da sustentabilidade uma série de pormenores apresentados
em estudos de casos publicados em artigos

O quadro 1 mostra seis estudos escolhidos com o tema pegada de carbono do amendoim,
onde são detalhados os anos da pesquisa, os autores, os títulos e os resultados alcançados.

Quadro 1: Resultado de pesquisa na base SCOPUS Footprint do Amendoim.

Fonte: Elaborado pelos Autores (2020).

ANO AUTOR TÍTULO RESULTADOS

2018 Zou Xiaoxia.; et al Pegada de carbono do sistema de plantio

de amendoim de trigo e verão na província

de Shandong

Construção do modelo de pegada de carbono do

plantio direto do amendoim com base no ciclo de vida

do produto, mostra baixa emissão de carbono.

2016 Bongiovanni, R.; et

al

Pegada de carbono do amendoim na

Argentina

Realizar a foodprint do amendoim na produção,

transporte, processamento na cidade de Córdoba.

2015 Nikkhah, Amin.; et al Pegada de emissão de gases de efeito

estufa da produção agrícola na província de

Guilan, no Irã

Mostrar a emissão de GEE na produção do amendoim.

Maiores emissões pertencem aos fertilizantes

químicos (76%), diesel (58%) e eletricidade (47%).

2015 Singh, RJ, Ahlawat Orçamento de energia e pegada de

carbono do sistema de produção de

algodão e trigo transgênico por meio de

consórcio de amendoim e adição de FYM

O sistema de cultivo de algodão e amendoim e trigo

registrou uma produtividade 21% maior no sistema de

consórcio, o que ajudou a manter um maior retorno

líquido de energia (22%), eficiência no uso de energia

(12%), lucratividade da energia humana (3%),

produtividade energética (7%), produção de carbono

(20%), eficiência de carbono (17%) e 11% menor

pegada de carbono em relação ao único sistema de

cultivo algodão-trigo.

2015 Volpe, Roberto.; et

al

Pegada de carbono de produtos de

consumo baseados em nozes de árvores

Cálculo das emissões em todas as etapas da cadeia

produtiva até o ponto final de venda do amendoim

cultivado na Argentina e processado na Itália. Os

valores resultantes variaram entre 1,2 g de (CO2)/ kg

para um saco de 100 g de amendoim e 4,8 g de (CO2)/

kg para o saco de 100 g de amendoim com cobertura

em chocolate.

2014 Yang, Xiaolin.; et al Reduzir a pegada de carbono agrícola por

meio de sistemas diversificados de rotação

de culturas na planície do norte da China

Analisou a pegada de carbono de cinco sistemas de

cultivo com base no método de cálculo da pegada de

carbono modificado, com parâmetros de localização

expressos como pegada de carbono por unidade de

área, por kg de biomassa, e por unidade de produção

econômica. Ciclo de produção algodão → amendoim

→ trigo de inverno-verão ficou em segundo com menor

quantidade de emissões.

Etapas Procedimentos

Etapa 01 A base de dados escolhida para realizar as pesquisas desse estudo foi a Scopus, devido à

representatividade da academia internacional.

Etapa 02 A pesquisa nas bases de dados selecionadas sobre o tema pegada de carbono na

indústria do amendoim. Foi acessada pelo site da Capes através do link de periódicos da

Scopus. Estabeleceu-se realizar a pesquisa dos achados no período de 2010 a 2020.

Etapa 03 Foram utilizadas as palavras-chave: peanut; sustainability, peanut carbon footprint;

emission of greenhouse gas; como critério de seleção dos artigos componentes da

amostra.

A pesquisa feita por Bongiovanni, R.; et al (2016), na província de Córdoba, foi a primeira a
avaliar a contribuição da cadeia de valor do amendoim para o potencial de aquecimento global da
cadeia agroindustrial da produção. Os estudos foram realizados na safra de 2012-2013 com uso
da uma análise de impressão de carbono baseada na norma ISO 14067 (ISO, 2013), que aborda
o percurso na colheita até a exportação no porto localizado em Zárate (Argentina), incluindo a
produção, o processamento e o transporte de culturas.

Particularmente, os seguintes gases de efeito estufa estão relacionados à produção
agrícola: (1) emissão de N2O dos solos agrícolas, (2) emissão de CH 4 dos campos de arroz, (3)
estoque de carbono no cultivo e (4) CO2 , N Emissões de 2 O e CH4 da combustão de
combustíveis fósseis de máquinas agrícolas (Burney et al. 2010). Esses gases são os que foram
estudados nos artigos apresentados. É importante ressaltar, de acordo com a pesquisa, que as
maiores emissões dos GEE pertencem aos fertilizantes químicos (76%), diesel (58%) e
eletricidade (47%). Portanto, testar práticas agrícolas como o uso de fertilizantes biológicos, uso
de biocombustível, geração de energia com resíduos e a biomassa gerada na produção do
amendoim, podem ser estratégias de redução de emissão de GEE na sua produção.

https://www-sciencedirect.ez87.periodicos.capes.gov.br/topics/engineering/kyoto-agreement
https://www.cnki.net/kcms/detail/search.aspx?dbcode=CJFQ&sfield=au&skey=%e9%82%b9%e6%99%93%e9%9c%9e&code=35842046;30444673;16754974;16707137;
https://link-springer-com.ez87.periodicos.capes.gov.br/article/10.1007/s00477-016-1244-4#ref-CR4
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