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RESUMO 

 
SILVA, M. F. Indicadores de sustentabilidade para a pecuária leiteira. 2020. 201 
f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2020. 
 
O objetivo geral desta tese é propor um conjunto de indicadores para a avaliação da 

sustentabilidade em propriedades leiteiras. Para alcançar o objetivo, três estudos 

foram realizados. O estudo I analisou a questão da sustentabilidade em 

propriedades leiteiras e quais os indicadores usados para mensurá-la. Uma meta 

análise de artigos científicos foi realizada para identificar os indicadores. Observou-

se que os aspectos ambientais foram os mais estudados. Os principais indicadores 

utilizados para avaliar os aspectos técnicos foram produtividade por vaca, produção 

de leite por área, taxa de lotação e produção de leite. No campo econômico os 

principais indicadores foram custo, margem, renda do proprietário ou remuneração 

do trabalho e renda. No aspecto social os principais indicadores estudados foram 

educação e treinamento, bem-estar animal, qualidade do produto e condições de 

trabalho. Na dimensão ambiental os indicadores foram emissões de gases e 

substâncias, uso de energia, balanço de nutrientes e uso da terra. O estudo II 

objetivou-se analisar a percepção dos profissionais em relação à importância dos 

indicadores para avaliar a sustentabilidade da pecuária leiteira brasileira. Na 

pesquisa utilizou-se o método survey por meio de questionário. O público-alvo foram 

profissionais ligados à pecuária leiteira. A análise de cluster resultou na formação de 

quatros grupos distintos. G1 (“Holísticos”): os participantes concordaram que todos 

os indicadores são muito importantes ou, no mínimo, importantes. G2 (“Tecnicistas”): 

consideraram os indicadores entre importantes e desejáveis, exceto alguns 

indicadores ambientais avaliados como não prioritários e dispensáveis. G3 

(“Socioambientalistas”): os indicadores foram avaliados como desejáveis, porém os 

ambientais receberam mais importância. G4 (“Céticos”): consideram, no geral, que 

os indicadores são não prioritários e dispensáveis. No estudo III objetivou-se avaliar 

a sustentabilidade e analisar as interações entre os indicadores de fazendas 

leiteiras, visando o equilíbrio do sistema de produção. Os dados utilizados foram de 

20 fazendas leiteiras localizadas na região da Zona da Mata, Minas Gerais, Brasil. 

As informações das fazendas foram coletadas por meio de questionário. As 

propriedades foram avaliadas por meio dos indicadores propostos. Os indicadores 



foram analisados por meio de análise descritiva, de cluster e de correlação de 

Pearson. A análise de cluster resultou na formação de três grupos de fazendas: 

baixa intensificação, média intensificação e alta intensificação. Os grupos 

apresentam diferenças principalmente na intensificação do uso da terra, capacitação 

e ocupação da terra. A intensificação da produção exige mais capacitação, 

gerenciamento dos custos, aumenta o lucro por área, aumenta a taxa de retorno do 

capital com terra, reduz a área para produzir um quilograma de leite, reduz o 

potencial de aquecimento global por unidade de produto, aumenta o uso de energia 

elétrica e combustíveis, aumenta o salário dos funcionários e do produtor; todavia 

também aumenta o balanço (perda) de nitrogênio, exige maior grau de 

empreendedorismo, aumenta o número de acidentes de trabalho por funcionário e 

reduz a qualidade de vida das pessoas envolvidas na atividade. A avaliação e 

monitoramento da fazenda leiteira permitem propor soluções aos problemas 

técnicos, econômicos, sociais e ambientais. Os indicadores são ferramentas 

importantes para a realização da avaliação e monitoramento da atividade e a 

pesquisa foi capaz de propor um conjunto de indicadores para ser aplicado em 

fazendas leiteiras. Em conclusão, os resultados desta tese indicaram que é possível 

avaliar o sistema de produção de leite por meio de indicadores, a fim de produzir 

leite de forma sustentável; e que o uso da análise de correlação é importante para 

verificar e avaliar as interações dos indicadores. Por meio dessa análise pode-se 

propor soluções para os problemas encontrados ou direcionar mudanças na 

produção. 

 

Palavras-chave: Gestão. Produção de leite. Produção responsável. Visão holística. 



ABSTRACT 

 
SILVA, M. F. Sustainability indicators for dairy cattle. 2020. 201 f. Tese 
(Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2020. 
 

The general objective of this thesis is to propose a set of indicators for the 

assessment of sustainability in dairy farms. To achieve the objective, three studies 

were carried out. Study I analyzed the issue of sustainability in dairy farms and which 

indicators are used to measure it. A meta analysis of scientific articles was carried 

out to identify the indicators. It was observed that the environmental aspects were the 

most studied. The main indicators used to assess the technical aspects were 

productivity per cow, milk production per area, stocking rate and milk production. In 

the economic field, the main indicators were cost, margin, owner's income or work 

remuneration and income. In the social aspect, the main indicators studied were 

education and training, animal welfare, product quality and working conditions. In the 

environmental dimension, the indicators were gas and substance emissions, energy 

use, nutrient balance and land use. Study II aimed to analyze the perception of 

professionals in relation to the importance of indicators to assess the sustainability of 

Brazilian dairy cattle. In the research, the survey method was used through 

questionnaire. The target audience was professionals linked to dairy cattle. The 

cluster analysis resulted in the formation of four distinct groups. G1 (“Holistics”): the 

participants agreed that all indicators are very important or, at least, important. G2 

(“Technicians”): considered the indicators to be important and desirable, except for 

some environmental indicators assessed as non-priority and expendable. G3 (“Socio-

environmentalists”): the indicators were assessed as desirable, but environmental 

received more importance. G4 (“Skeptics”): people generally consider that indicators 

are non-priority and expendable. Study III aimed to assess sustainability and analyze 

the interactions between the indicators of dairy farms, aiming to balance the 

production system. The data used were from 20 dairy farms located in the region of 

Zona da Mata, Minas Gerais, Brazil. The farms information was collected through a 

questionnaire. The farms were evaluated using the proposed indicators. The 

indicators were analyzed using descriptive analysis, cluster and Pearson's 

correlation. The cluster analysis resulted in the formation of three groups of farms: 

low, medium and high intensification. The groups differ mainly in the intensification of 



land use, training and land occupation. The intensification of production requires 

more training, cost management, increases profit per area, increases the rate of 

return on capital with land, reduces the area to produce one kilogram of milk, reduces 

the global warming potential per unit of product, increases the use of electricity and 

fuel, increases the salary of employees and the producer; however it also increases 

the nitrogen balance (loss), requires a higher degree of entrepreneurship, increases 

the number of work accidents per employee and reduces the quality of life of people 

involved in the activity. The evaluation and monitoring of the dairy farm allows us to 

propose solutions to technical, economic, social and environmental problems. The 

indicators are important tools for carrying out the evaluation and monitoring of the 

activity and the research was able to propose a set of indicators to be applied in dairy 

farms. In conclusion, the results of this thesis indicated that it is possible to evaluate 

the milk production system through indicators, in order to produce milk in a 

sustainable way; and that the use of correlation analysis is important to verify and 

evaluate the interactions of the indicators. Through this analysis you can propose 

solutions to the problems encountered or direct changes in production. 

 

Keywords: Management. Milk production. Responsible production. Holistic vision. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL E OBJETIVOS 

 

1.1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

A produção de leite é considerada uma das mais importantes do agronegócio 

brasileiro, por estar presente em todo território nacional, contribuindo 

economicamente e socialmente para o desenvolvimento rural. A atividade leiteira 

tem proporcionado a geração de renda aos produtores, empregos diretos e indiretos, 

e o fornecimento de alimentos que reúnem qualidades nutritivas para todas as faixas 

etárias da população. 

O Brasil foi o terceiro maior produtor de leite do mundo no ano 2017, sendo 

responsável por 4,74% da produção global, superado apenas pelos Estados Unidos 

(13,84%) e Índia (11,84%) (FAO, 2019). Em 2017 a produção de leite representou 

um valor de R$ 40,68 bilhões para a economia brasileira (IBGE, 2019a). 

Segundo dados do Censo Agropecuário, a produção de leite no Brasil cresceu 

67,94% no período de 1996 a 2017, saindo de 17,93 bilhões e alcançando 30,11 

bilhões de litros. O rebanho de vaca reduziu 12,62%, saindo de 13,72 milhões para 

11,99 milhões. A produtividade média aumentou 92,20%, passando de 1.307 para 

2.512 litros/vaca/ano. Consequentemente, naquele período houve aumento do 

volume médio de leite produzido pelos estabelecimentos de 159,55%, passando de 

27 para 70 litros/produtor/dia (IBGE, 1998, 2019b). 

Mesmo com o aumento da produção, no período de 1996 a 2017 ocorreu 

redução de 35,29% no número de produtores, caindo de 1,81 milhões para 1,17 

milhões de estabelecimentos (IBGE, 1998, 2019b). Tendência semelhante foi 

observada nos dados do ranking dos 13 maiores laticínios do Brasil divulgado pela 

Associação Brasileira dos Produtores de Leite (Leite Brasil). O número de 

produtores fornecedores para o conjunto das empresas reduziu 55,58%, enquanto a 

produção média por produtor aumentou 107,47% no período de 2006 a 2018 (LEITE 

BRASIL, 2019). 

A produção de leite brasileira vem enfrentando vários desafios e críticas em 

relação aos aspectos técnicos, econômicos, ambientais e sociais. Os desafios 

técnicos são alimentação, genética do rebanho, doenças reprodutivas, intervalo de 

parto, idade ao primeiro parto, problemas de casco, sanidade, qualidade do leite, 

controle zootécnico do rebanho e produtividade. Os desafios econômicos estão 
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relacionados ao alto custo de produção, perdas, sazonalidade da produção, preços 

do leite e aumento da competição, como consequência redução no lucro. Os 

desafios ambientais são emissões de gases de efeito estufa, perdas de nitrogênio e 

fósforo, degradação do solo, erosão do solo, contaminação do solo, das águas 

superficiais e subterrâneas, manejo dos dejetos, uso de água, uso de energia, 

exigências ambientais e bem-estar animal. Os desafios sociais são redução do 

número total de produtores de leite, escassez de mão de obra especializada, 

adaptação a legislações trabalhistas, qualidade e condições de trabalho, 

capacitação e treinamento, sucessão familiar e organização da cadeia produtiva. 

Estes desafios e críticas influenciam direta e indiretamente o desenvolvimento 

das fazendas leiteiras. Portanto, para um desenvolvimento eficiente da pecuária é 

necessária uma abordagem sistêmica e multidisciplinar para melhor entendimento e 

análise dos fatores envolvidos. A visão sistêmica possibilita compreender a inter-

relação existente entre os elementos e fatores envolvidos na produção de leite. 

Assim a propriedade leiteira passa a ser analisada como um sistema, que é 

composto de um conjunto de atividades e operações inter-relacionadas para a 

produção de bens (leite, animais e outros) a partir do uso de recursos (alimentos, 

animais e outros), além de receber influência dos fatores internos e externos ao 

sistema. Esta abordagem baseia-se na Teoria Geral de Sistemas, que consiste em 

analisar o sistema como um todo, e não somente as partes, pois o sistema também 

é formado de interações e não somente da soma de suas partes; o sistema como 

um todo determina como as partes se comportam (BERTALANFFY, 1968). Portanto, 

deve-se ter uma visão sistêmica da produção de leite, em que o planejamento e a 

gestão levem em consideração o conhecimento da interação dos fatores biológicos, 

zootécnicos, financeiros, econômicos, ambientais e sociais que interferem na 

viabilidade da produção. Essas relações determinam o desempenho produtivo do 

sistema e interferem diretamente na manutenção e crescimento da atividade leiteira 

de forma sustentável. 

A atividade leiteira pode ser sustentável, ou seja, se manter em 

desenvolvimento atendendo as necessidades das pessoas com emprego e 

alimentos. O desenvolvimento sustentável “é aquele que atende as necessidades 

presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem suas 

próprias necessidades”. Esse conceito foi publicado em 1987 no relatório “Nosso 

Futuro Comum”, também conhecido como “Relatório Brundtland” (WCED, 1987). A 
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palavra “sustentabilidade” vem do latim “sustentare” que significa suportar, conservar 

em bom estado, manter, resistir, sustentar, sobreviver ou persistir (COSTANZA; 

PATTEN, 1995; SICHE et al., 2007). 

O conceito de sustentabilidade evoluiu com diversos focos e conceituações. 

Porém, as definições de sustentabilidade possuem em comum os três pilares: 

econômico, ambiental e social. Tal definição colocou em um único conceito as ideais 

de prosperidade econômica, qualidade ambiental e justiça social (ELKINGTON, 

1997). Os pilares precisam estar interligados, com ações que visem o equilíbrio 

entre eles. A sustentabilidade está relacionada à integração interdependentes dos 

fatores que permeiam a sociedade, como econômicos, sociais, institucionais e 

ambientais, com a finalidade de conservar o ambiente sem comprometer as 

gerações futuras. Por todas essas razões, vários autores têm demonstrado a 

necessidade de uma visão sistêmica, complexa, dinâmica e evolutiva e de 

construção social da sustentabilidade (LÉLÉ, 1991; PEZZEY, 1992; PROOPS et al., 

1996; BYRNE, 1999; HOLLING, 2000; RIHANI, 2002; VOINOV; FARLEY, 2007; 

GÓMEZ-LIMÓN; SANCHEZ-FERNANDEZ, 2010; SILVA NETO, 2013; HAYATI, 

2017). 

Visto que o conceito de sustentabilidade é sistêmico e dinâmico, pode-se 

considerar a pecuária sustentável como aquela que busca melhoria na utilização dos 

bens e recursos ambientais; apresenta resultados econômicos viáveis, a fim de 

manter o produtor e a atividade em funcionamento; ser responsável socialmente, ao 

ponto de garantir o bem-estar humano e animal; e minimiza os impactos ambientais 

visando à conservação do ambiente (PRETTY, 2008; OUDSHOORN et al., 2012; 

GALLOWAY et al., 2018). Para Pretty (2008), tal atividade não deixa de usar 

técnicas avançadas, por causa de questões ideológicas, mas as utilizam de forma a 

aumentar a produtividade sem causar danos ao ambiente. 

Para avaliar a sustentabilidade são usados alguns métodos, como os 

indicadores, índices, sistemas referência e modelos de avaliação. Os indicadores 

são parâmetros utilizados isoladamente ou combinados, sendo utilizados para 

acompanhar as ações em andamento e tomar medidas de controle para alcançar os 

objetivos propostos (THOMASSEN et al., 2009; OLDE et al., 2017). O termo 

“indicador” é originário do latim “indicare” que significa descobrir, apontar, anunciar, 

estimar (HAMMOND et al., 1995). 
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Os índices são vários indicadores agregados ou sintetizados em um valor 

numérico. Os sistemas referência são caracterizados como sistemas ideais de 

manejo, como sistemas ecológicos, naturais, orgânicos dentre outros. Os modelos 

de avaliação baseiam na análise da região ou sistema, definição de princípios, 

critérios, indicadores e valores referência e obtêm no final um índice de 

sustentabilidade (VAN CAUWENBERGH et al., 2007; MEUL et al., 2008; 

BÉLANGER et al., 2012). 

A formulação dos indicadores deve levar em consideração o uso de pesquisa 

cientifica para analisar o sistema de forma holística e a utilização de processos 

participativos com a sociedade. Isso representa uma tarefa importante para garantir 

uma estratégia objetiva de avaliação da sustentabilidade. Os processos 

participativos vêm sendo usados por pesquisadores para identificar e selecionar 

indicadores (VAN CALKER et al., 2005, 2006; MEUL et al., 2008; BÉLANGER et al., 

2012, 2015; LAURENT et al. 2017; GAZOLA et al., 2018; MUNYANEZA et al., 2019). 

As técnicas usadas foram questionários (VAN CALKER et al., 2005; 2006; 

BÉLANGER et al., 2015; GAZOLA et al., 2018), entrevistas (MEUL et al., 2008), 

grupo focal (LAURENT et al., 2017) e Delphi (BÉLANGER et al., 2012, 2015; 

MUNYANEZA et al., 2019) com a participação de pesquisadores, técnicos, 

produtores e stakeholders. O uso da abordagem participativa gera um conjunto de 

indicadores adequados à situação analisada (MUNYANEZA et al., 2019). 

Visando analisar a interação entre os indicadores, Van Passel et al. (2007), 

Thomassen et al. (2009), Guerci et al. (2013), Gaudino et al. (2014), Meul et al. 

(2014), Lebacq, Baret e Stilmant (2015), Mu et al. (2017), Galloway et al. (2018) 

Llanos, Astigarraga e Picasso (2018) e Wang et al. (2018) realizaram análises de 

correlação entre os indicadores. Essas análises são importantes para determinar 

quais os indicadores que mais se relacionam, e para proporem medidas de controle 

e melhoria do sistema produtivo. 

O desafio do uso dos métodos existentes é que a maioria foram 

desenvolvidos para uma região ou sistema específico, dificultando a aplicação em 

outros contextos. Em relação aos índices de sustentabilidade, os indicadores são 

avaliados por meio de valores referência ou escala de valor (VAN CAUWENBERGH 

et al., 2007; BÉLANGER et al., 2012). Na maioria das vezes tais valores refletem a 

sustentabilidade da região ou sistema específico, dificultando sua replicabilidade. Os 



23 

valores referência dos indicadores de sustentabilidade variam em relação à região, 

ao tamanho da propriedade, à estrutura e à disponibilidade de recursos. 

Outro ponto importante em relação ao índice de sustentabilidade, é que este 

pode ser subjetivo quanto à pontuação das dimensões da sustentabilidade, dando 

maior ênfase ao aspecto ambiental, não possuindo um equilíbrio nas três dimensões 

(ambiental, social e econômica). Os métodos relacionam os indicadores com as 

dimensões, analisando os indicadores e não suas inter-relações. 

Portanto a avaliação do sistema de produção de leite deve ser vista como um 

todo, considerando as interações entre os indicadores das dimensões e, não 

somente pela soma destas. A análise das interações das dimensões da 

sustentabilidade pode contribuir para o conhecimento dos efeitos diretos e indiretos 

e da sinergia entre as dimensões. Para uma análise mais robusta deve-se 

considerar, também, a construção social e a dinâmica do desenvolvimento da 

sociedade. 

Diante deste contexto, quais são os indicadores que melhor avaliam a 

sustentabilidade de propriedades leiteiras independente do sistema de produção 

adotado? É importante a existência de um conjunto de indicadores que seja 

sistêmico, uso universal, adaptável e relativa facilidade de adoção para a avaliação 

da sustentabilidade dos diversos sistemas de produção de leite no Brasil. Isto devido 

à diversidade de sistemas com heterogeneidade na intensificação de uso de 

tecnologias, portanto, não existe um sistema padrão de produção para a pecuária 

brasileira. Desta forma, esta pesquisa visa disponibilizar aos pesquisadores, 

técnicos e produtores da cadeia produtiva leiteira brasileira um conjunto de 

indicadores, que servirá como ferramenta estratégica para a tomada de decisão 

gerencial, com a finalidade de produzir leite de forma mais sustentável. 

 

1.2 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

 

A presente pesquisa teve como finalidade propor um conjunto de indicadores 

para a avaliação da sustentabilidade em propriedades leiteiras. 

Os objetivos específicos do estudo foram: 

(i) identificar os indicadores usados para avaliar a sustentabilidade na 

pecuária leiteira; 
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(ii) adaptar os indicadores para aplicação na produção de leite e que 

possam ser adotados como ferramenta de tomada de decisão gerencial nas 

fazendas; 

(iii) analisar a percepção dos profissionais em relação a importância dos 

indicadores para avaliar a pecuária leiteira; 

(iv) avaliar o uso dos indicadores nas fazendas leiteiras; 

(v) avaliar a sustentabilidade das fazendas leiteiras por meio dos 

indicadores propostos e suas interações. 
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2 INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE PARA A PRODUÇÃO DE LEITE: UMA 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

RESUMO 

Objetivou-se analisar a questão da sustentabilidade em propriedades leiteiras; quais 

os indicadores usados para mensurá-la; e quais as interações entre eles. Uma meta 

análise de artigos científicos foi realizada para identificar os indicadores propostos 

pela ciência. Observou-se que os aspectos ambientais foram os mais estudados. Os 

principais indicadores utilizados para avaliar os aspectos técnicos foram 

produtividade por vaca, produção de leite por área, taxa de lotação e produção de 

leite. No campo econômico os principais indicadores avaliados foram custo, margem, 

renda do proprietário ou remuneração do trabalho e renda. No aspecto social os 

principais indicadores estudados foram educação e treinamento, bem-estar animal, 

qualidade do produto e condições de trabalho. Na dimensão ambiental os 

indicadores foram emissões de gases e substâncias, uso de energia, balanço de 

nutrientes e uso da terra. As produções de leite por área e por vaca podem 

influenciar nas relações entre indicadores ambientais e econômicos. O aumento na 

produção de leite por vaca pode reduzir o uso de energia e o potencial de 

aquecimento global por quilograma de leite, mas pode aumentar a eutrofização e 

acidificação por hectare. O desafio para as futuras pesquisas sobre o 

desenvolvimento de indicadores para avaliar a sustentabilidade é desenvolver uma 

visão sistêmica e dinâmica do sistema de produção, considerando as variáveis que 

mais interferem no desempenho da propriedade. 

 

Palavras-chave: Avaliação ambiental. Gestão da fazenda. Indicadores sociais. 

Produção de leite. Viabilidade econômica. 

 

SUSTAINABILITY INDICATORS FOR MILK PRODUCTION: A LITERATURE 

REVIEW 

 

ABSTRACT 

The objective was to analyze the issue of sustainability in dairy properties; which 

indicators are used to measure it; and what are the interactions between them. A 

meta-analysis of scientific articles was carried out to identify the indicators proposed 
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by science. It was observed that the environmental aspects were the most studied. 

The main indicators used to assess the technical aspects were productivity per cow, 

milk production per area, stocking rate and milk production. In the economic field, the 

main indicators evaluated were cost, margin, owner's income or work remuneration 

and income. In the social aspect, the main indicators studied were education and 

training, animal welfare, product quality and working conditions. In the environmental 

dimension, the indicators were gas and substance emissions, energy use, nutrient 

balance and land use. Milk production per area and per cow can influence the 

relationship between environmental and economic indicators. The increase in milk 

production per cow can reduce energy use and global warming potential per kilogram 

of milk, but it can increase eutrophication and acidification per hectare. The challenge 

for future research on the development of indicators to assess sustainability is to 

develop a systemic and dynamic view of the production system, considering the 

variables that most interfere with the performance of the property. 

 

Keywords: Environmental assessment. Farm management. Social indicators. Milk 

production. Economic viability. 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

A pecuária leiteira tem se desenvolvido por meio da intensificação e 

especialização dos sistemas de produção animal. Esse processo deve-se ao 

crescimento econômico, investimento em pesquisa, aumento da renda, urbanização 

e crescimento da população. A intensificação da bovinocultura de leite possibilitou 

aumentar a produção e a produtividade dos alimentos, para atender à demanda da 

população. 

Concomitantemente com este crescimento houve um aumento nos impactos 

ambientais, principalmente por consequências do uso inapropriados de práticas de 

manejo nos sistemas de produção. Os principais impactos são degradação do solo, 

contaminação do solo, das águas superficiais e subterrâneas e emissões de gases 

de efeito estufa. Outros desafios da produção são as questões relacionadas à saúde 

animal, ao bem-estar animal e ao efeito sobre os aspectos econômicos e sociais. 

Portanto surge questionamentos sobre a viabilidade desses sistemas de 

produção em longo prazo, ou seja, como produzir alimentos de forma sustentável, 
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que atenda à necessidade da população sem comprometer as futuras gerações. 

Uma produção que apresenta resultados técnicos e econômicos viáveis, a fim de 

manter o produtor e a atividade em funcionamento; ser responsável socialmente, ao 

ponto de garantir o bem-estar humano e animal; e ambientalmente correta ao visar à 

conservação do ambiente. 

Para que isso ocorra, necessita-se de uma gestão que concilie eficiência 

técnica e econômica, responsabilidade social, proteção e conservação do ambiente. 

Portanto, o entendimento da relação desses aspectos é um pré-requisito 

fundamental para se buscar a sustentabilidade como fator de tomada de decisão 

gerencial. 

O uso de ferramenta que auxilie na avaliação da propriedade é importante 

para analisar o atual sistema de produção e propor as possíveis mudanças a fim de 

produzir de forma sustentável. Uma ferramenta relevante é o uso de indicadores. 

Por meio de um conjunto de indicadores é possível analisar e monitorar a 

propriedade de forma sistêmica e determinar os pontos de estrangulamento, 

conhecer os avanços ou retrocesso do sistema e estabelecer estratégias para a 

tomada de decisão gerencial. 

Os indicadores devem abranger a complexidade do conceito de 

sustentabilidade e estabelecer relações entre os aspectos que compõem o sistema. 

Assim, a elaboração de indicadores de sustentabilidade deve procurar estabelecer 

as relações entre os indicadores e propor medidas de controle e melhoria do sistema 

produtivo. 

Mapear as pesquisas sobre a avaliação da sustentabilidade em sistemas de 

produção de leite é importante para identificar os indicadores que estão sendo 

adotados, além de possibilitar a construção de uma avaliação, com a finalidade de 

promover e propor padrões de produção sustentável para a pecuária leiteira. 

Diante deste contexto, objetivou-se analisar a questão da sustentabilidade em 

propriedades leiteiras, quais os indicadores usados para mensurá-la e as interações 

entre eles. 

 

2.2 A CONCEPÇÃO DE SUSTENTABILIDADE E DE INDICADORES 

 

A definição geral aceita de sustentabilidade é a seguinte: “Desenvolvimento 

sustentável é aquele que atende as necessidades presentes sem comprometer a 
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capacidade das gerações futuras de atenderem suas próprias necessidades”. Esse 

conceito foi publicado em 1987 no relatório “Nosso Futuro Comum”, também 

conhecido como “Relatório Brundtland” (WCED, 1987). 

Para melhor compreensão da sustentabilidade, Elkington (1997) desenvolveu 

um modelo que ficou conhecido como o “tripé” do desenvolvimento sustentável. Tal 

modelo colocou em um único conceito as ideais de prosperidade econômica, 

qualidade ambiental e justiça social. Mais precisamente, presume que o sucesso de 

um país, região ou atividade econômica deve ser mensurado não somente pela sua 

capacidade de gerar riqueza, mas também pelo desempenho social e pela 

preservação e conservação do ambiente. 

O conceito de desenvolvimento sustentável, embora criado há vários anos, 

ainda está em fase de desenvolvimento e não parece ter prazo para conclusão, 

sendo considerado de difícil aplicação na decisão prática, pela ambiguidade de 

mensuração e pelas várias definições (PANNELL; GLENN, 2000; OLDE et al., 

2017). 

A sustentabilidade está relacionada à integração dos fatores que permeiam a 

sociedade, como os econômicos, sociais, institucionais e ambientais, com a 

finalidade de conservar o ambiente sem comprometer as gerações futuras. Por 

todas essas razões, vários autores têm demonstrado a necessidade de uma visão 

sistêmica, complexa, dinâmica e evolutiva da sustentabilidade. Segundo Lélé (1991) 

e Pezzey (1992) é importante compreender as múltiplas dimensões da 

sustentabilidade, porque os fatores que a compõe são interdependentes. Por 

exemplo, as dimensões econômicas e ambientais são influenciadas pelos arranjos 

sociais. Por outro lado, a sociedade é considerada complexa pela sua capacidade 

de adaptar e evoluir (BYRNE, 1999). 

A sociedade e os ecossistemas estão em constante dinâmica, evolução e 

transformação (RIHANI, 2002; VOINOV; FARLEY, 2007). Esses processos auxiliam 

a sociedade a promover capacidade adaptativa e criar oportunidades (HOLLING, 

2000), pois a busca por sustentabilidade é um processo contínuo e não algo a ser 

atingido, devido à sua complexidade e às interações de seus fatores (PROOPS et 

al., 1996). 

O conceito de sustentabilidade evoluiu com diversos focos e conceituações, 

mas, ainda não está plenamente elaborado, sendo uma ideia em formação. De 
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qualquer forma, as definições de sustentabilidade possuem em comum os três 

pilares: econômico, ambiental e social. 

Visto que o conceito de sustentabilidade é dinâmico pode-se considerar a 

agropecuária sustentável como aquela que busca melhoria na utilização dos bens e 

recursos ambientais, minimiza os impactos ambientais, possibilita a viabilidade 

econômica e o bem-estar social (PRETTY, 2008; OUDSHOORN et al., 2012; 

GALLOWAY et al., 2018). Para Pretty (2008), tal atividade não deixa de usar 

técnicas avançadas, por causa de questões ideológicas, mas as utilizam de forma a 

aumentar a produtividade sem causar danos ao ambiente. 

Para que a produção agropecuária se torne sustentável, necessita-se de uma 

gestão que concilie eficiência econômica, responsabilidade social, proteção e 

conservação do ambiente natural (SCHALLER, 1993; YUNLONG; SMIT, 1994; 

GALLOWAY et al., 2018). O entendimento da relação entre a viabilidade econômica 

e os impactos ambientais na produção é um importante pré-requisito para tomada de 

decisão técnica e gerencial. Assim é essencial estabelecer uma visão estratégica 

para a produção animal considerando o desenvolvimento sustentável como um 

processo de mudança da situação atual em longo prazo (MEUL et al. 2008). Os 

indicadores são ferramentas importantes para avaliar a produção animal, sendo 

utilizados para acompanhar as ações em andamento e tomar medidas de controle 

para alcançar os objetivos propostos (THOMASSEN et al., 2009). 

O termo “indicador” é originário do latim “indicare” que significa descobrir, 

apontar, anunciar, estimar (HAMMOND et al., 1995). Os indicadores são ferramentas 

essenciais para guiar as ações; subsidiar e avaliar os processos; monitorar a 

integração dos aspectos da sustentabilidade; avaliar e prever condições e 

tendências; promover informações para impedir prejuízo técnico, econômico, social 

e ambiental; formular estratégias e suporte de tomada de decisão, por meio de uma 

visão sistêmica e de comparação no tempo ou espaço (HAMMOND et al., 1995; 

MEUL et al., 2008; FUMAGALLI et al., 2011; BÉLANGER et al., 2012; VAN PASSEL; 

MEUL, 2012; GAUDINO et al., 2014). Assim, os indicadores não são o fim em si 

mesmo, mas uma ferramenta que quando usada adequadamente dá suporte às 

mudanças necessárias (HAMMOND et al., 1995). 

Os indicadores podem fornecer informações importantes sobre um sistema de 

produção, como aspectos técnicos, ambientais, sociais ou econômicos, portanto 

permitem analisar as tendências e relações de causa e efeito. Além disso, esses 
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fornecem bases sólidas para a tomada de decisões em todos os níveis do 

planejamento da propriedade (THOMASSEN et al., 2009). Os indicadores podem ser 

usados individualmente, como parte de um conjunto, ou sob a forma de um índice 

composto que combina os indicadores individuais em um único número (VAN 

PASSEL et al., 2007; BÉLANGER et al., 2012). 

Ao propor indicadores deve-se atentar ao conceito holístico e simultâneo dos 

pilares da sustentabilidade, ou seja, desenvolver indicadores multidimensionais 

(VAN PASSEL et al., 2007; CHAND; SIROHI; SIROHI, 2015). Também deve-se 

estabelecer critérios para a seleção dos mesmos, como ser fácil para implantar, 

compreensível, sensível às variações, reprodutível, adaptável aos objetivos, 

relevante aos usuários (MEUL et al., 2008); simples, mensurável, acessível e 

oportuno (BÉLANGER et al., 2012; LEBACQ; BARET; STILMANT, 2013; RYAN et 

al., 2016; OLDE et al., 2017). Assim tais indicadores podem ser usados por 

pesquisadores, gestores, técnicos e produtores (GAUDINO et al., 2014; OLDE et al., 

2016). 

 

2.3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para atender ao objetivo proposto, foi realizado um levantamento da literatura 

científica sobre indicadores, índice e modelos de avaliação da sustentabilidade em 

sistemas de produção de leite, a fim de identificar os indicadores mais utilizados.  

O levantamento bibliográfico foi efetuado nas plataformas Science Direct, 

Web of Science, Scopus e Google Scholar, escolhendo-se somente artigos 

científicos escritos em Inglês, que usaram indicadores para avaliar a 

sustentabilidade da pecuária leiteira e que foram publicados no período de 1999 a 

2019, também foi realizado a busca por meio das referências dos artigos. As 

palavras utilizadas na busca foram indicators and sustainability and milk and 

production and dairy. 

Os artigos foram analisados em relação ao método e uso de indicadores para 

as três dimensões da sustentabilidade. Além das dimensões tradicionais, foi incluído 

a dimensão técnica, pela importância de avaliar o desempenho zootécnico da 

atividade e sua influência na produção de forma sustentável. 

Os indicadores foram identificados, descritos e caracterizados pela frequência 

de utilização nas pesquisas. 



31 

 

2.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram analisadas 94 publicações de vários países, das quais 69% foram 

desenvolvidas na Europa (APÊNDICE A). As pesquisas analisadas utilizaram 

diferentes métodos para estabelecer os indicadores, tanto na forma de análise 

quanto de mensuração. Devido à diversidade, os indicadores não são padronizados, 

dificultando a comparação entre os estudos. Outro fator é que alguns autores não 

apresentam de forma clara como os indicadores foram elaborados. 

 

2.4.1 Métodos para estabelecer os indicadores 

 

A análise do ciclo de vida foi utilizada em 54,3% dos artigos. Essa análise é 

um método internacionalmente aceito e padronizado (ISO 14040, ISO 14041, ISO 

14042, ISO 14043), que quantifica o potencial do impacto ambiental relacionado às 

emissões de poluentes no ar, na água e no solo e no uso de recursos durante a vida 

inteira de um produto (MU et al., 2017). O uso do método do ciclo de vida para 

propor indicadores sociais foi utilizado por Chen e Holden (2017). A análise da 

sustentabilidade do ciclo de vida consiste na combinação da análise ambiental, de 

custeio e social do ciclo de vida de um determinado produto. Esse método foi 

utilizado por Chen e Holden (2018) para avaliar a sustentabilidade em fazendas 

leiteiras na Irlanda. 

O método de contabilidade da relação insumo-produto computa a diferença 

entre entradas e saídas de nutrientes da propriedade, supõe que essa diferença é a 

perda de nutriente para o ambiente. O balanço de nutrientes calcula a diferença de 

nutrientes que entram e saem de um sistema e permite o cálculo de indicadores 

ambientais, como eficiência no uso de nutrientes ou perda de nutrientes por hectare 

de terra. Este método geralmente se concentra nos nutrientes nitrogênio, fósforo e 

potássio, porque esses são os principais nutrientes que limitam o crescimento das 

culturas e suas perdas podem causar problemas ambientais (MU et al., 2017). Esse 

método foi utilizado por 21,3% dos artigos revisados. 

Häni et al. (2003) e Olde et al. (2016) utilizaram o método Response Inducing 

Sustainability Evaluation (RISE) para avaliar a sustentabilidade de fazendas de gado 

de leite na China e fazendas leiteiras orgânicas na Dinamarca, respectivamente. O 
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RISE foi desenvolvido para avaliar a sustentabilidade econômica, ambiental e social 

de determinada atividade agropecuária, a finalidade é fornecer uma avaliação 

holística da sustentabilidade no nível da fazenda e apoiar a disseminação de 

práticas sustentáveis. Os indicadores são baseados no modelo de pressão–estado–

resposta. O RISE avalia o desempenho da sustentabilidade de uma fazenda para 10 

temas (uso do solo, criação de animais, fluxos de nutrientes, uso de água, energia e 

clima, biodiversidade, condições de trabalho, qualidade de vida, viabilidade 

econômica e gerenciamento da fazenda) e 51 subtemas. O desempenho da 

sustentabilidade de cada subtema é baseado em uma agregação de vários 

indicadores. Esses indicadores são normalizados para cada subtema e podem 

incluir comparações entre os dados de fazendas e de referência. A pontuação no 

nível de temas é baseada na média das pontuações dos subtemas incluídos em 

cada tema. As pontuações no tema e no nível do subtema variam de 0 a 100 e são 

visualizadas em um gráfico de radar (HÄNI et al., 2003). 

O MESMIS (Marco de Evaluación de Sistemas de Manejo incorporando 

Indicadores de Sustentabilidad) foi usado em dois artigos (LÓPEZ-RIDAURA; 

MASERA; ASTIER, 2002; NAHED et al., 2019). O método faz a caracterização dos 

sistemas, a identificação de pontos críticos e a seleção de indicadores específicos 

para avaliar a sustentabilidade ambiental, social e econômica de forma participativa 

e interdisciplinar de sistemas agropecuários. As informações obtidas com os 

indicadores são integradas por meio de técnicas mistas (qualitativas e quantitativas) 

e análise multicritério. O MESMIS tem uma abordagem iterativa, holística, 

interdisciplinar, flexíveis e adaptáveis; sua estrutura operacional é cíclica. Várias 

fases são consideradas para orientar e implementar o processo, incluindo: definição 

da visão, contexto e objetivos do sistema; estabelecer uma estrutura para definir as 

dimensões, atributos e critérios, para obter indicadores com suas unidades de 

avaliação e valores ótimos (ou 'ideais'); e finalmente comunicar os resultados, que 

por sua vez fornecerão feedback às decisões gerenciais. Esta avaliação da 

sustentabilidade é válida apenas para um sistema específico de uma determinada 

localização, escala espacial e período de tempo (LÓPEZ-RIDAURA; MASERA; 

ASTIER, 2002). 

MOTIFS (Monitoring Tool for Integrated Farm Sustainability) foi criado para 

avaliar a sustentabilidade econômica, ambiental e social de fazendas na Bélgica 

(MEUL et al., 2008, 2012; MEUL; NEVENS; REHEUL, 2009; VAN PASSEL; MEUL, 
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2012). MOTIFS permite o monitoramento e gerenciamento da sustentabilidade de 

forma integrada, levando em consideração os aspectos econômicos, 

ecológicos/ambiental e sociais. Essa ferramenta oferece uma agregação visual das 

pontuações dos indicadores em um gráfico de radar, definido para redimensionar os 

valores dos indicadores em pontuações entre 0 (indicando a pior situação) e 100 

(indicando a máxima sustentabilidade) (MEUL et al., 2008). 

IDEA (Indicateurs de Durabilité des Exploitations Agricoles) foi desenvolvido 

por uma equipe multidisciplinar, composto por uma estrutura rígida com 41 

indicadores para avaliar a sustentabilidade econômica, ambiental e social de 

determinada atividade agropecuária. Esse método foi utilizado por Fadul-Pacheco et 

al. (2013) em 22 fazendas leiteiras no México, por Salas-Reyes et al. (2015) em 47 

fazendas de leite e corte no México e por Ouakli et al. (2018) em 135 fazendas 

leiteiras no vale de Chelif na Argélia. 

Os processos participativos foram usados pelos pesquisadores para 

identificar e selecionar indicadores (VAN CALKER et al., 2005; MEUL et al., 2008; 

BÉLANGER et al., 2012, 2015; LAURENT et al. 2017; GAZOLA et al., 2018; 

MUNYANEZA et al., 2019). As técnicas usadas foram questionários (VAN CALKER 

et al., 2005; BÉLANGER et al., 2015; GAZOLA et al., 2018), entrevistas (MEUL et 

al., 2008), grupo focal (LAURENT et al., 2017) e Delphi (BÉLANGER et al., 2012; 

MUNYANEZA et al., 2019), com a participação de pesquisadores, professores, 

estudantes, técnicos, produtores e stakeholders. 

A técnica Delphi foi usada por Bélanger et al. (2012) e Munyaneza et al. 

(2019), para consultar especialistas, consultores, pesquisadores, agricultores e 

stakeholders para construir e selecionar os indicadores. As características da técnica 

são o anonimato, o feedback, a interação controlada e a estatística das respostas do 

grupo. A técnica consiste em uma série de questionários aplicados a um grupo de 

especialistas, com a finalidade de propor soluções e estratégias sobre determinado 

assunto. Após cada rodada (envio e recebimento do questionário), os participantes 

podem rever as suas decisões com base no feedback enviado. 

A construção de indicadores compostos considera uma seleção de 

indicadores relevantes com base em critérios e coleta de dados para calcular valores 

empíricos desses indicadores. Várias técnicas são utilizadas no processo de 

agregação de indicadores, com a teoria da utilidade multiatributos (VAN CALKER et 

al., 2005, 2006, 2008), valores de referência e a análise multicritério (LÓPEZ-
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RIDAURA; MASERA; ASTIER, 2002; HELLSTRAND, 2006; VAYSSIÈRES et al., 

2009; VAYSSIÈRES; BOCQUIER; LECOMTE, 2009; JAKLIČ et al., 2014; ROJAS-

DOWNING et al., 2018). 

O gráfico de radar é uma ferramenta usada para oferecer uma agregação 

visual das pontuações dos indicadores e assim comunicar os resultados da 

avaliação das fazendas (MEUL et al., 2008; BÉLANGER et al., 2012; MEUL et al., 

2012; VAN PASSEL; MEUL, 2012; GUERCI et al., 2013b; GAUDINO et al., 2014; 

GAVIGLIO et al., 2016). A apresentação dos resultados em gráfico de radar foi 

realizada por 28% dos artigos revisados. 

A análise envoltória de dados é uma técnica de programação matemática 

amplamente usada para gerar um índice composto de desempenho. Essa técnica foi 

desenvolvida originalmente para medir a eficiência tecnológica de sistemas de 

produção. Mas também é usada para pontuar a eficiência de cada sistema, para 

integrar os vários aspectos da sustentabilidade e gerar um único índice composto de 

sustentabilidade. A análise é adequada para a construção de indicadores compostos 

de sustentabilidade agropecuária (DONG; MITCHELL; COLQUHOUN, 2015). 

A análise envoltória de dados foi utilizada por Iribarren et al. (2011) e 

Soteriades et al. (2016) para analisar a ecoeficiência das fazendas e Berre et al. 

(2014) usaram para verificar o trade off entre produtividade e a eficiência ambiental. 

Os autores Reinhard, Lovell e Thijssen (2000), utilizaram a análise envoltória de 

dados e a análise de fronteira estocástica para avaliar o desempenho das fazendas. 

Alguns autores usaram métodos estatísticos principalmente análises 

multivariadas para verificar quais indicadores influenciam o desempenho sustentável 

das fazendas, como análise de correlação (GAUDINO et al., 2014; MEUL et al., 

2014; LEBACQ; BARET; STILMANT, 2015; CHOBTANG et al., 2017; MU et al., 

2017; GALLOWAY et al., 2018; LLANOS; ASTIGARRAGA; PICASSO, 2018; WANG 

et al., 2018), regressão (HALBERG, 1999; VAN PASSEL et al., 2007; THOMASSEN 

et al., 2009; GERBER et al., 2011; MEUL et al., 2012; O’BRIEN et al., 2015), análise 

de cluster (RYSCHAWY et al., 2012; FADUL-PACHECO et al., 2013; JAKLIČ et al., 

2014; GAZOLA et al., 2018; LLANOS; ASTIGARRAGA; PICASSO, 2018; 

AGOSTINHO et al., 2019; NAHED et al., 2019), programação linear (VAN CALKER 

et al. 2004, 2007, 2008; ZIMMERMANN, 2008; ACOSTA-ALBA et al., 2012; 

HASSANI et al., 2019), análise de componente principal (BAVA et al., 2014; 

GAUDINO et al., 2014; KUMAR; GUPTA; RADHAKRISHNAN, 2016; LLANOS; 
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ASTIGARRAGA; PICASSO, 2018), análise de correspondência múltipla 

(RYSCHAWY et al., 2012; OUAKLI et al., 2018), análise discriminante (LEBACQ; 

BARET; STILMANT, 2015) e fatorial (GUERCI et al., 2013a). 

 

2.4.2 Indicadores de sustentabilidade 

 

Os aspectos ambientais são os mais estudados. Do total de trabalhos 

revisados 98% analisaram indicadores nessa dimensão, exceto os de Gaviglio et al. 

(2016) e Van Calker et al. (2007). Os aspectos econômicos foram o segundo grupo 

de indicadores mais usados para avaliar a sustentabilidade de propriedades leiteiras, 

correspondendo a 62% dos trabalhos revisados. Os indicadores econômicos são 

utilizados principalmente para analisar a viabilidade da produção. 

Considerando o “tripé” da sustentabilidade os aspectos sociais da pecuária 

leiteira são menos estudados. Somente 45% dos trabalhos revisados avaliaram 

esses aspectos, embora a sociedade e os profissionais reconheçam a importância 

social da atividade. Isso se deve especialmente à falta de parâmetros adequados e 

bem fundamentados. Além disso, a maioria das abordagens utilizam avaliações 

qualitativas, com base em observações e opiniões ou em indicadores que requerem 

dados de difícil disponibilidade (MEUL et al., 2008). Segundo Van Calker et al. 

(2007) a percepção heterogênea das questões sociais em diferentes contextos 

provoca uma falta de clareza conceitual. Dessa forma, propor indicadores para 

avaliar os aspectos sociais e que atendam os objetivos da sustentabilidade pode ser 

considerado um trabalho desafiador. 

Os indicadores técnicos foram analisados em 74% dos artigos revisados. 

Esses foram utilizados principalmente para avaliar a intensificação da atividade, para 

correlacioná-los com os impactos ambientais e analisar a eficiência dos sistemas de 

produção, em 64% dos trabalhos. Porém, 36% dos artigos utilizaram somente para 

caracterizar as fazendas, assim não os consideram com indicadores para avaliar a 

sustentabilidade. 

A escolha dos indicadores representa o passo mais crítico de uma pesquisa. 

O processo de escolha deve levar em consideração o equilíbrio entre a validação, a 

confiabilidade e a significância dos indicadores e os objetivos a serem alcançados, 

sob a restrição de disponibilidade de dados (GAVIGLIO et al., 2016). Uma vez que 
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os indicadores são concebidos para auxiliar a tomada de decisão gerencial dos 

produtores, é importante que esses sejam efetivamente práticos (HALBERG, 1999). 

Os principais indicadores encontrados nos artigos analisados estão 

apresentados na Figura 1, pelas dimensões da sustentabilidade e pelos aspectos 

técnicos. Os indicadores estão em ordem decrescente da frequência de utilização 

pelos autores revisados, dentro de cada grupo. 

 

Figura 1 - Principais indicadores de sustentabilidade avaliados nos trabalhos revisados e a 
porcentagem de utilização (n=94) 

 
Fonte: elaborado pela autora 
 

Os indicadores mais utilizados para avaliar os aspectos técnicos foram 

produtividade por vaca, produção de leite por área e taxa de lotação, estão 

relacionados com à intensificação da produção leiteira. Na dimensão ambiental as 

emissões de gases e substâncias, o uso de energia e o balanço de nutrientes foram 
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os mais usados. Tal fato pode ser justificado pela importância da geração de gases 

e perdas de nutrientes e da utilização de energia renovável para a redução dos 

impactos ambientais. No econômico, o indicador mais avaliado foi o custo, isso se 

deve a influência dos custos de produção na viabilidade da atividade leiteira. No 

aspecto social, os principais indicadores estudados foram educação e treinamento, 

bem-estar animal (enfoque do homem), qualidade do produto e condições de 

trabalho. A educação e treinamento e condições de trabalho são indicadores sociais 

baseado na visão dos produtores. Já o bem-estar animal (enfoque do homem) e a 

qualidade do produto são questões relacionadas à visão da sociedade. Os itens a 

seguir apresentam como foram elaborados esses indicadores e suas interações na 

avaliação da sustentabilidade em propriedades leiteiras. 

 

2.4.2.1 Indicadores técnicos 

 

Os autores consideram os aspectos zootécnicos para avaliar as fazendas 

leiteiras, além do “tripé” da sustentabilidade. A análise técnica é necessária para 

avaliar o desempenho do sistema de produção de leite. A qual avalia a aplicação de 

conceitos básicos de manejo da atividade para o melhor aproveitamento dos fatores 

de produção. 

Os principais indicadores técnicos foram produtividade por vaca, produção de 

leite por área, taxa de lotação por área, produção de leite por ano, consumo de 

alimento por vaca, taxa de reposição do rebanho, autossuficiência alimentar e 

produtividade do trabalho. Além desses, Zucali et al. (2016) analisaram a eficiência 

alimentar, Reinhard, Lovell e Thijssen (2000) e Berre et al. (2014) avaliaram o tempo 

de trabalho e Müller-Lindenlauf, Deittert e Köpke (2010) a qualidade do leite. 

A produtividade por vaca representa a quantidade de leite em quilograma por 

dia ou ano produzido pelo animal (MÜLLER-LINDENLAUF; DEITTERT; KÖPKE, 

2010; GERBER et al., 2011; GUERCI et al., 2013b; PENATI et al., 2013; DOLMAN 

et al., 2014; BATTINI et al., 2016; ZUCALI et al., 2016; GALLOWAY et al., 2018; 

WANG et al., 2018). Esse indicador é utilizado por estar relacionado com a 

intensificação da pecuária leiteira. Portanto a produtividade por vaca também é 

usada para avaliar a eficiência genética e nutricional dos animais. Já a produção de 

leite por ano corresponde a quantidade total de leite comercializado e consumido na 

propriedade (HAGEMANN et al., 2011; GAUDINO et al., 2014). 
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A taxa de lotação por área é expressa pela quantidade de vacas em lactação 

por hectare, sendo um indicador utilizado para verificar a intensificação do uso da 

terra pela pecuária (HALBERG, 1999; MÜLLER-LINDENLAUF; DEITTERT; KÖPKE, 

2010; HAGEMANN et al., 2011; MEUL et al., 2012, 2014; GUERCI et al., 2013a, 

2013b; PENATI et al., 2013; BAVA et al., 2014; GAUDINO et al., 2014; DURU; 

THEROND, 2015; BATTINI et al., 2016; ZUCALI et al., 2016; GALLOWAY et al., 

2018). Outro indicador de intensificação do uso da terra é a produção de leite por 

área, sendo esse o inverso do uso da terra por quilograma de leite, que é utilizado 

na avaliação ambiental (BASSET-MENS; LEDGARD; BOYES, 2009; FUNES-

MONZOTE et al., 2009a; HAGEMANN et al., 2011; PENATI et al., 2011; MEUL et al., 

2012; GUERCI et al., 2013a; DOLMAN et al., 2014; JAKLIČ et al., 2014; BÉLANGER 

et al., 2015; O’Brien et al., 2015; BATTINI et al., 2016; SALOU; LE MOUËL; VAN 

DER WERF, 2017; GALLOWAY et al., 2018). 

A autossuficiência alimentar representa a quantidade de alimentos produzidos 

na propriedade em relação ao total de alimentos utilizados pelo rebanho (PENATI et 

al., 2013; BAVA et al., 2014; GAUDINO et al., 2014; BÉLANGER et al., 2015; 

ZUCALI et al., 2016). Esse indicador fornece informação sobre a capacidade da 

fazenda em produzir os alimentos necessários para a manutenção dos animais, ou 

seja, a propriedade apresenta uma menor dependência de insumos externos. 

A produtividade do trabalho é um importante indicador na avaliação da 

eficiência técnica (FUNES-MONZOTE et al., 2009a, 2009b; JAKLIČ et al., 2014; 

BÉLANGER et al., 2015). Portanto, diante do aumento do preço pago pela mão de 

obra é necessário intensificar este indicador para obter o equilíbrio econômico do 

sistema de produção de leite.  

A análise dos indicadores técnicos é necessária para o planejamento e 

gerenciamento das propriedades leiteiras. Esses indicadores revisados são os 

principais utilizados por estarem correlacionados com os indicadores do “tripé” da 

sustentabilidade. 

 

2.4.2.2 Indicadores econômicos 

 

No aspecto econômico busca-se basicamente: maximizar o lucro da atividade; 

remunerar os fatores de produção como mão de obra, capital e terra, a um nível 
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competitivo com os outros setores econômicos; aumentar a produtividade e 

eficiência dos fatores de produção; e minimizar o risco da atividade. 

Os indicadores utilizados frequentemente referem à rentabilidade da 

propriedade, como custos, margem bruta, lucro, rendimento líquido da fazenda, 

retorno sobre patrimônio, retorno sobre ativos, renda do proprietário, solvibilidade, 

relação benefício-custo e rentabilidade do trabalho, capital e terra. Em geral esses 

indicadores são quantitativos e expressos em termos monetários em relação aos 

fatores de produção, como vaca, hectare e horas de trabalho. 

Além desses indicadores, Bertocchi, Demartini e Marescotti (2016) 

acrescentaram a independência de insumos externos, subsídios e financiamento 

externo (SALAS-REYES et al., 2015; OUDSHOORN et al., 2012), diversificação da 

renda por meio da produção de alimentos e não alimentos e atividades não 

agropecuárias (LEBACQ; BARET; STILMANT, 2013; NAHED et al., 2019). Häni et 

al. (2003) consideraram o fluxo de caixa. O objetivo desses parâmetros é avaliar a 

adaptabilidade da gestão dos produtores às mudanças de mercado. 

Os autores utilizam diversos métodos para calcular os indicadores 

econômicos, devido ao tipo de sistema de produção, as fontes de renda e os 

diferentes custos de produção. As propriedades produziam além do leite outros 

produtos, como animais para venda (THOMASSEN et al., 2009), queijo 

(FUMAGALLI et al., 2011; PENATI et al., 2013), milho (VAN CALKER et al., 2004, 

2007) e outros (OUDSHOORN et al., 2012). Assim, diferentes itens compuseram os 

custos e receita. 

O método utilizado para calcular os custos foi o de custos fixos e variáveis, 

que é o mais tradicional dentro da Teoria Econômica. Os custos variáreis estão 

relacionados com a alimentação, tratamentos veterinários, fertilizantes 

(OUDSHOORN et al., 2012), animais comprados, material de cama, combustível, 

eletricidade, gás, sementes, agrotóxicos e mão de obra contratada (FUMAGALLI et 

al., 2011; PENATI et al., 2013). Oudshoorn et al. (2012) apresentam os custos fixos 

como manutenção, aluguel, depreciação, energia, e ainda acrescenta custo de 

financiamento, no caso, os juros. Já Fumagalli et al. (2011) consideraram como 

custo fixo a depreciação, impostos e seguro. 

Como as fazendas desenvolvem mais de uma atividade, alguns autores 

consideraram a renda, custos, margem e lucro totais para a fazenda e não por 
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atividade (VAN CALKER et al., 2004, 2007). Já Meul et al. (2008, 2012) elaboraram 

os indicadores com base na produção de leite exclusivamente. 

A atividade leiteira – como qualquer outra atividade comercial – é considerada 

economicamente viável quando consegue gerar renda suficiente para remunerar os 

recursos produtivos (VAN PASSEL et al., 2007, 2009). O rendimento líquido da 

fazenda foi considerado um indicador de remuneração da gestão, do trabalho 

familiar e do capital, sendo o valor após pagar todos os demais custos (VAN 

CALKER et al., 2004, 2007; OUDSHOORN et al., 2012). Para corrigir as diferenças 

de tamanho das fazendas, os autores relacionaram esse indicador com a unidade de 

trabalho anual não paga no ano, ou seja, pela mão de obra familiar (DOLMAN et al. 

2014; VAN DER MEULEN et al., 2014). 

A solvibilidade trata-se da capacidade da propriedade em atender ao total de 

pagamentos exigidos. Uma fazenda é insolvente se, ao vender todos os ativos não 

conseguir gerar dinheiro suficiente para cumprir todas as responsabilidades. Esse 

indicador é calculado pela divisão do capital próprio pelo passivo total (VAN PASSEL 

et al., 2007; VAN DER MEULEN et al., 2014). 

 

2.4.2.3 Indicadores sociais 

 

A sustentabilidade social está relacionada à inclusão social que abrange o 

acesso dos produtores à habitação, renda, saúde, trabalho e boas condições de 

trabalho, serviços, instalações, educação e segurança financeira; à identidade que 

permite os produtores viverem de acordo com seus próprios valores e normas; e ao 

capital social que refere às diversas redes e relações de confiança entre as pessoas 

envolvidas na pecuária. 

Os principais indicadores usados pelos autores foram educação e 

treinamento, bem-estar animal (enfoque do homem), qualidade do produto, 

condições de trabalho, envolvimento social, qualidade da paisagem, emprego, 

tempo de trabalho, qualidade de vida, empreendedorismo e/ou gestão, renda do 

proprietário ou salário, autossuficiência e sucessão. 

Sobre a percepção do produtor, a sustentabilidade social está associada à 

justiça social, capital social, cultura e saúde física e psicológica. No entanto, para a 

sociedade os fatores essenciais são a saúde, o bem-estar animal e a segurança 

alimentar (VAN CALKER et al., 2007). 
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As condições de trabalho são parâmetros importantes, pois estão ligados à 

saúde física e psicológica dos trabalhadores e com o ambiente de trabalho. O índice 

de carga física é um indicador determinado pelas principais causas de incapacidade 

no trabalho, que são distúrbios músculos-esqueléticos e lesões (VAN CALKER et al., 

2005, 2006, 2007, 2008; VAN ASSELT; CAPUANO; VAN DER FELS-KLERX, 2015). 

Outro indicador é o tempo de trabalho avaliado por 12% dos artigos revisados, que 

está relacionado ao tempo (horas ou dias) dedicado às atividades desenvolvidas na 

propriedade. 

A eficiência do trabalho é um tema interessante e relevante para a 

sustentabilidade social. A eficiência é calculada dividindo a produção total anual de 

leite pela quantidade de horas de trabalho anual (MEUL et al., 2012). A manutenção 

de um nível sustentável de emprego é relevante para o desenvolvimento social e 

econômico do meio rural (FADUL-PACHECO et al., 2013; BERTOCCHI; 

DEMARTINI; MARESCOTTI, 2016; DILLON et al., 2016; GAVIGLIO et al., 2016; 

RYAN et al., 2016; CHEN; HOLDEN, 2017; NAHED et al., 2019). Nesse contexto, a 

educação e a qualificação são aspectos chaves para o crescimento da atividade, 

manutenção do homem no campo e possibilidade de sucessão do negócio (SALAS-

REYES et al., 2015; GAVIGLIO et al., 2016). Segundo Van Passel et al. (2007) o 

maior nível de educação do produtor está relacionado com a melhor eficiência do 

desenvolvimento sustentável da propriedade. Também a educação é importante 

para o desenvolvimento cultural da população rural (GAVIGLIO et al., 2016). O 

indicador relacionado a educação e treinamento foi analisado por 20% dos trabalhos 

revisados. 

A sustentabilidade social também está associada à inocuidade dos alimentos, 

que é a garantia de que os produtos não causam danos à saúde dos consumidores. 

Portanto, os aspectos químicos, microbiológicos e físicos devem ser analisados nos 

alimentos. Os fatores de risco mais importantes são resíduos de antibióticos, 

Salmonella, Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Mycobacterlur 

paratuberculosis (VAN CALKER et al., 2007). Além dos aspectos microbiológicos, o 

indicador de qualidade do leite inclui composição do leite, quantidade de gordura, 

proteína e sólido totais (DEL PRADO et al., 2011; OUDSHOORN et al., 2012; VAN 

ASSELT; CAPUANO; VAN DER FELS-KLERX, 2015). Outro indicador da qualidade 

do leite é a contagem de células somáticas. Este em níveis elevados é indicativo de 

mastite clínica e subclínica, interferindo na saúde animal (OUDSHOORN et al., 2012; 
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DOLMAN et al., 2014; VAN DER MEULEN et al., 2014; VAN ASSELT; CAPUANO; 

VAN DER FELS-KLERX, 2015). 

O bem-estar animal é um conceito frequentemente debatido, sendo uma 

exigência primordial da sociedade. Embora os pesquisadores reconheçam as 

complexidades da sua definição e limitações. As “cinco liberdades” (ausência de 

sede, fome e desnutrição, inexistência de desconforto, ausência de dor, lesões e 

doenças, liberdade de expressar o comportamento normal e livre de medo e 

angústia) são consideradas uma base adequada e apropriada para a medição do 

bem-estar animal (VAN CALKER et al., 2007). 

Segundo Van Calker et al. (2007) a ausência de sede, fome e desnutrição são 

asseguradas pelos aspectos zootécnicos e econômicos. A ausência de dor, lesão e 

doença está correlacionada à saúde animal. Dentro desta, são consideradas as 

doenças de importância socioeconômica, ou seja, relacionadas à saúde pública e ao 

comércio internacional de produtos de origem animal, também as associadas à 

produção, as lesões e os problemas de locomoção (MEUL et al., 2008, 2012; VAN 

ASSELT; CAPUANO; VAN DER FELS-KLERX, 2015). 

A inexistência de desconforto, de expressar comportamento normal e livre de 

medo e angústia está associada ao número de horas de pastejo (OUDSHOORN et 

al., 2012; DOLMAN et al., 2014; VAN DER MEULEN et al., 2014) e as condições do 

ambiente, com presença de lama (DEL PRADO et al., 2011; MEUL et al., 2012).  

A qualidade da paisagem da propriedade é o resultado da interação entre as 

características naturais e as decisões do produtor. Esse aspecto está ligado à 

conservação da natureza (VAN CALKER et al., 2007, 2008; VAN ASSELT; 

CAPUANO; VAN DER FELS-KLERX, 2015; OUAKLI et al., 2018), da arquitetura e 

do desenvolvimento de atividades agroambientais (FADUL-PACHECO et al., 2013; 

DOLMAN et al., 2014; GAVIGLIO et al., 2016). 

O empreendedorismo e gestão da propriedade são temas importantes para o 

monitoramento da sustentabilidade (LÓPEZ-RIDAURA; MASERA; ASTIER, 2002; 

MEUL et al., 2008; BÉLANGER et al., 2015; BERTOCCHI; DEMARTINI; 

MARESCOTTI, 2016; GAVIGLIO et al., 2016; OLDE et al., 2016; GAZOLA et al., 

2018; NAHED et al., 2019). Pois ao integrar os diversos aspectos da 

sustentabilidade exigirá que o produtor tenha a capacidade de gerenciar e 

empreender na atividade (MEUL et al., 2008; NAHED et al., 2019). 
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Outros aspectos analisados foram a qualidade de vida (LEBACQ; BARET; 

STILMANT, 2013), isolamento, envolvimento social, renda do proprietário (MANN; 

GAZZARIN, 2004; MEUL et al., 2008), associação e cooperação (GAZOLA et al., 

2018), cadeias agroalimentares curtas e atividades relacionadas a valorização dos 

recursos locais (HÄNI et al., 2003; FADUL-PACHECO et al., 2013; BÉLANGER et 

al., 2015; CHAND; SIROHI; SIROHI, 2015; SALAS-REYES et al., 2015; 

BERTOCCHI; DEMARTINI; MARESCOTTI, 2016; GAVIGLIO et al., 2016; KUMAR; 

GUPTA; RADHAKRISHNAN, 2016; CHEN; HOLDEN, 2017, 2018; OUAKLI et al., 

2018; NAHED et al., 2019). Um ponto importante é a dignidade e liberdade de 

decisão do proprietário, ou seja, o seu reconhecimento, expectativas e aspirações 

diante da realidade diária de ser um produtor de leite em um ambiente de constate 

mudança social, cultural, ambiental, econômica e política (MEUL et al., 2008). Em 

relação à análise das questões culturais, propriamente ditas, nenhum trabalho 

revisado apresentou tal abordagem. 

 

2.4.2.4 Indicadores ambientais 

 

Os indicadores avaliados na dimensão ambiental geralmente estão 

relacionados à poluição por nutrientes e agrotóxicos, eficiência energética, emissões 

gasosas (gases de efeito estufa e emissões de amônia), biodiversidade, qualidade 

da paisagem, bem-estar animal e uso de água e terra. 

Os principais métodos utilizados para avaliar os impactos ambientais da 

produção agropecuária são a contabilidade da relação insumo-produto e a análise 

do ciclo de vida. O primeiro computa a diferença entre entradas e saídas de 

nutrientes da propriedade. Assim, supõe que essa diferença é a perda de nutriente 

para o ambiente. O ciclo de vida avalia as emissões e os impactos de toda a cadeia 

de produção em relação ao tipo e a quantidade de produtos. Portanto, existem duas 

formas básicas de usar esse método que são a análise da pegada ecológica e a 

avaliação do ciclo de vida propriamente dito (THOMASSEN; BOER, 2005). 

Os indicadores analisados no método de contabilidade da relação insumo-

produto são emissão de amônia (NH3) e balanço de nitrogênio (N) e de fósforo (P) 

por hectare da fazenda. Segundo Thomassen e Boer (2005) esses indicadores 

foram efetivos para fazer comparação entre os sistemas de produção de leite na 

Holanda, porque apresentaram ser relevantes, de boa qualidade e fácil 
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disponibilidade de dados. Porém, vale lembrar que esse método não inclui 

indicadores como uso da terra, energia e potencial de aquecimento global. 

Os indicadores da análise do ciclo de vida são: potencial de aquecimento 

global em equivalente dióxido de carbono (CO2), potencial de acidificação em 

equivalente dióxido de enxofre (SO2), potencial de eutroficação em equivalente 

fosfato (PO43-) ou nitrato (NO3-) e ecotoxicidade, por hectare ou por quilograma de 

leite. De acordo com Thomassen e Boer (2005) esses indicadores demonstraram ser 

efetivos porque foram relevantes, de boa qualidade, mas apresentaram dificuldade 

na coleta dos dados. Já o indicador derivado da análise da pegada ecológica não se 

apresentou efetivo para avaliar o uso de energia fóssil e terra. 

Portanto, para melhor entendimento dos impactos ambientais é importante 

utilizar os métodos da contabilidade da relação insumo-produto e a análise do ciclo 

de vida conjuntamente. Mu et al. (2017) realizaram um estudo de correlação entre os 

indicadores da análise do ciclo de vida com os da contabilidade da relação insumo-

produto e recomendaram que o conjunto final de indicadores fossem o balanço de N 

e P, uso da terra e uso de energia. Além desses indicadores, os autores indicaram a 

avaliação da biodiversidade e o uso de água. 

A análise do ciclo de vida foi utilizada por 54,3% dos autores. Das pesquisas 

analisadas, alguns autores avaliaram os impactos ambientais usando a 

contabilidade do insumo-produto além da análise do ciclo de vida (HAAS; 

WETTERICH; KÖPKE, 2001; THOMASSEN, BOER, 2005; ACOSTA-ALBA et al., 

2012; GUERCI et al., 2013b; BERRE et al., 2014; DOLMAN et al., 2014; GAUDINO 

et al., 2014, 2018; VAN DER MEULEN et al., 2014; DILLON et al., 2016; OLDE et 

al., 2016; RYAN et al., 2016; MU et al., 2017; GALLOWAY et al., 2018). Outros 

utilizaram somente a contabilidade do insumo-produto, mas acrescentaram o uso de 

energia, terra, água, qualidade do solo, biodiversidade e uso de agrotóxicos 

(HALBERG, 1999; REINHARD; LOVELL; THIJSSEN, 2000; HELLSTRAND, 2006; 

VAN PASSEL et al., 2007, 2009; MEUL et al., 2008, 2012; MEUL; NEVENS; 

REHEUL, 2009; FUMAGALLI et al., 2011; BÉLANGER et al., 2012, 2015; 

OUDSHOORN et al., 2012; RYSCHAWY et al., 2012; VAN PASSEL; MEUL, 2012; 

LEBACQ; BARET; STILMANT, 2015; LAURENT et al., 2017; OUAKLI et al., 2018). 

Os indicadores relacionados aos ciclos de nutrientes são balanço e eficiência 

de uso de nitrogênio e fósforo, potencial de aquecimento global, acidificação, 

eutrofização, emissões de amônia (THOMASSEN; BOER, 2005), concentração de 
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nitrato e fósforo na água (DOLMAN et al., 2014). Esses indicadores podem ser 

importantes na análise e na elaboração de medidas de redução das perdas de 

nutrientes para o ambiente. 

A eutrofização consiste principalmente na lixiviação do nitrato e fósforo, 

volatilização de amônia durante o manejo, estocagem e aplicação do esterco e 

fertilizantes nas culturas. A acidificação é causada principalmente pela volatilização 

de amônia durante o manejo, estocagem e aplicação do esterco e fertilizantes nas 

culturas (THOMASSEN et al., 2008). 

O potencial de aquecimento global consiste principalmente nas emissões de 

metano durante a fermentação entérica e manejo do esterco, emissão de oxido 

nitroso do manejo do esterco e do solo, lixiviação e deposição de gases volatilizados 

no solo e água (THOMASSEN et al., 2008; MÜLLER-LINDENLAUF; DEITTERT; 

KÖPKE, 2010; MEUL et al., 2014). 

As concentrações de nitrato (HAAS; WETTERICH; KÖPKE, 2001; VAN 

CALKER et al., 2004, 2008) e de fósforo (DOLMAN et al., 2014) na água são 

considerados indicadores da qualidade da água.  Meul et al. (2008) e Meul, Nevens 

e Reheul (2009) avaliaram a qualidade da água utilizando um indicador relacionado 

à gestão de águas residuais. O indicador é a média das pontuações para cada um 

dos três tipos de águas residuais: águas residuais de limpeza da ordenha e do 

tanque de leite, águas residuais contendo esterco e escoamento de chorume da 

silagem. 

O potencial de ecotoxicidade aquática e terrestre por hectare indica o efeito 

de agrotóxicos e metais pesados sobre os ecossistemas aquáticos e terrestres, o 1,4 

diclorobenzeno é utilizado como substância de referência (VAN CALKER et al., 

2004; VAN DER WERF et al., 2009). 

A eficiência do uso de água é a relação da produção de leite e o total de água 

usada para os animais beber, lavar os equipamentos e instalações e climatização do 

ambiente (MEUL et al., 2008, MEUL; NEVENS; REHEUL, 2009; VAN ASSELT; 

CAPUANO; VAN DER FELS-KLERX, 2015). Van Calker et al. (2004, 2006, 2008) 

realizaram o cálculo da água considerando o uso pelo rebanho, na ordenha e nas 

plantações, utilizando a unidade m³/ha. 

O indicador uso da terra por quilograma de leite é o inverso da produção de 

leite por hectare (THOMASSEN; BOER, 2005; THOMASSEN et al., 2008, 2009; 

BASSET-MENS; LEDGARD; BOYES, 2009; VAN DER WERF et al., 2009; MÜLLER-
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LINDENLAUF; DEITTERT; KÖPKE, 2010; GUERCI et al., 2013b; DOLMAN et al., 

2014; MEUL et al., 2014; VAN ASSELT; CAPUANO; VAN DER FELS-KLERX, 2015; 

MU et al., 2017; SALOU; LE MOUËL; VAN DER WERF, 2017; CHEN; HOLDEN, 

2018; WANG et al., 2018). Esse indicador é importante, pois determina a demanda 

por área para produzir um quilograma de leite, o qual foi encontrado em 30% dos 

artigos revisados. 

A qualidade do solo é um conceito multidimensional que depende de fatores 

físicos, químicos e biológicos que interagem, assim não há consenso sobre os 

indicadores corretos para esse tema (HALBERG, 1999). Os principais indicadores 

encontrados foram matéria orgânica no solo (LÓPEZ-RIDAURA; MASERA; ASTIER, 

2002), fósforo (BÉLANGER et al., 2012, 2015), pH, potássio, (MEUL et al., 2008; 

MEUL; NEVENS; REHEUL, 2009) e carbono orgânico no solo (LEBACQ; BARET; 

STILMANT, 2013; DOLMAN et al., 2014). 

O uso de energia é avaliado pela eficiência e consumo. A eficiência é 

expressa pela relação entre a quantidade de leite produzido (litro ou kg) e o 

consumo total de energia (MJ ou GJ). Dessa forma, a energia total consiste nas 

entradas de energia direta e indireta. A energia direta utilizada na atividade 

agropecuária compreende principalmente o combustível, a eletricidade e o gás 

natural. A energia indireta é usada para produzir os insumos como fertilizantes 

minerais, sementes, agrotóxicos, concentrados, forrageiras e máquinas (HALBERG, 

1999; MEUL; NEVENS; REHEUL, 2009; FUMAGALLI et al., 2011; MEUL et al., 

2012). A utilização de energias renováveis na atividade é expressa em relação ao 

consumo total de energia direta (MEUL; NEVENS; REHEUL, 2009; MEUL et al., 

2012). O uso de energia fóssil é a quantidade consumida pela propriedade de 

combustível (diesel, gasolina e outro) e fertilizantes químicos (HAAS; WETTERICH; 

KÖPKE, 2001; LLANOS; ASTIGARRAGA; PICASSO, 2018). De acordo com Meul, 

Nevens e Reheul (2009), os produtores estão particularmente interessados na 

eficiência do uso de energia direta, por interferir nos custos de produção e pela 

facilidade de gerenciar o seu uso. 

Os indicadores biodiversidade, qualidade da paisagem e bem-estar animal 

são principalmente qualitativos e, às vezes, subjetivos. A biodiversidade está 

relacionada à diversidade genética, espécies de plantas (anual, temporal e perene) 

(OUDSHOORN et al., 2012; OLDE et al., 2016) e animais (BERTOCCHI; 

DEMARTINI; MARESCOTTI, 2016), produção agropecuária (MEUL et al., 2008; 
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MEUL; NEVENS; REHEUL, 2009; SALAS-REYES et al., 2015), cercas vivas e 

campos marginais (HAAS; WETTERICH; KÖPKE, 2001; FUNES-MONZOTE et al., 

2009a; MÜLLER-LINDENLAUF; DEITTERT; KÖPKE, 2010; DEL PRADO et al., 

2011; FADUL-PACHECO et al., 2013; OUAKLI et al., 2018). 

O método para avaliar o impacto na biodiversidade usado por Guerci et al. 

(2013b) e Battini et al. (2016) foi baseado na caracterização de coeficientes de 

prejuízo ao ecossistema pelo diferente uso da terra e práticas agrícolas, o qual 

determina a mudança das espécies dentro da área ocupada pelas plantações e 

pastagens, e é expresso como fração de potencial de desaparecimento de espécies. 

A qualidade da paisagem pode ser avaliada pela estética da propriedade, 

como as pastagens, cerca viva, construções, jardim e bosques (HALBERG, 1999; 

HAAS; WETTERICH; KÖPKE, 2001; LAURENT et al., 2017; OUAKLI et al., 2018). 

Esse indicador compreende, também, o manejo da fazenda como a rotação de 

cultura, dimensão do campo, manejo do resíduo orgânico, área ecológica e gestão 

para melhoramento do espaço e da área de pastagem (FADUL-PACHECO et al., 

2013; SALAS-REYES et al., 2015; BERTOCCHI; DEMARTINI; MARESCOTTI, 

2016). 

Segundo Haas, Wetterich e Köpke (2001), Mann e Gazzarin (2004), 

Zimmermann (2008) e Müller-Lindenlauf, Deittert e Köpke (2010) um tema 

importante na análise ambiental é o bem-estar animal. Esse está ligado à avaliação 

das condições de alojamento e manejo dos animais (HAAS; WETTERICH; KÖPKE, 

2001). Müller-Lindenlauf, Deittert e Köpke (2010) avaliaram esse indicador usando 

um índice relacionado ao acesso dos animais a pastagem, liberdade, ração 

contendo fibra, células somáticas no leite e amputação do chifre. 

 

2.4.3 As dimensões da sustentabilidade e suas interações 

 

O desenvolvimento sustentável deve ser analisado considerando a 

interdisciplinaridade, a integração, a interdependência e a inter-relação dos fatores. 

Tais pontos devem ser avaliados dentro de uma mesma perspectiva e 

simultaneamente (GOODLAND, 1995; SCRASE; SHEATE, 2002; BOYER et al., 

2016).  Nesse sentido, Yunlong e Smit (1994) consideram que a análise isolada dos 

aspectos da sustentabilidade pode comprometer o desenvolvimento da atividade 
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produtiva. Por exemplo, ao avaliar o ambiente de forma isolada, poderá resultar na 

geração inadequada de renda e consequentemente ocorrerá problemas sociais. 

Os indicadores de sustentabilidade analisados apresentam interligação entre 

si. Alguns podem ser utilizados para avaliar dimensões diferentes. Por exemplo, o 

bem-estar animal (HAAS; WETTERICH; KÖPKE, 2001; MANN; GAZZARIN, 2004; 

ZIMMERMANN, 2008; MÜLLER-LINDENLAUF; DEITTERT; KÖPKE, 2010; DEL 

PRADO et al., 2011) e a qualidade da paisagem (HALBERG, 1999; HAAS; 

WETTERICH; KÖPKE, 2001; FADUL-PACHECO et al., 2013; SALAS-REYES et al., 

2015; BERTOCCHI; DEMARTINI; MARESCOTTI, 2016; LAURENT et al., 2017; 

OUAKLI et al., 2018) podem ser indicadores tanto ambiental como social (VAN 

CALKER et al., 2005, 2006, 2007, 2008; MEUL et al., 2008; FADUL-PACHECO et 

al., 2013; DOLMAN et al., 2014; VAN DER MEULEN et al., 2014; SALAS-REYES et 

al., 2015; VAN ASSELT; CAPUANO; VAN DER FELS-KLERX, 2015; GAVIGLIO et 

al., 2016; CHEN; HOLDEN, 2017 OUAKLI et al., 2018). 

No estudo de Munyaneza et al. (2019), a genética animal, a qualidade do leite 

e a saúde e o bem-estar animal são vistos como indicadores econômicos, 

principalmente pelos possíveis benefícios econômicos gerados pela melhoria destes 

aspectos nas fazendas. 

Iribarren et al. (2011), Berre et al. (2014) e Soteriades et al. (2016) analisaram 

a ecoeficiência das fazendas, associando os indicadores de análise do ciclo de vida 

ao método de análise envoltória de dados, considerando todos os impactos 

ambientais ou a pegada de carbono com os indicadores técnicos como produção de 

leite, suprimento de alimento, trabalho (horas), área da terra usada para produção 

animal, simultaneamente. Já Reinhard, Lovell e Thijssen (2000) associaram os 

indicadores econômicos, técnicos com o balanço de nutrientes e uso de energia ao 

método de análise envoltória de dados para calcular os escores agregados de 

ecoeficiência por fazenda leiteira. 

Os aspectos econômicos influenciam o pilar social por meio da geração de 

renda e consequente manutenção do homem no campo. Além disso, as práticas 

zootécnicas refletem no desempenho econômico, ambiental e social, ou seja, o 

manejo sanitário, reprodutivo, melhoramento genético e a nutrição animal, também o 

tipo de sistema adotado influenciam na poluição do ambiente, na viabilização 

econômica e determina a condição e qualidade do trabalho e sua remuneração. 
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Nesse sentido algumas pesquisas realizaram análise de correlação entre os 

indicadores para avaliar as interações entre eles (VAN PASSEL et al., 2007; 

THOMASSEN et al., 2009; GUERCI et al., 2013b; GAUDINO et al., 2014; MEUL et 

al., 2014; LEBACQ; BARET; STILMANT, 2015; CHOBTANG et al., 2017; MU et al., 

2017; SALOU; LE MOUËL; VAN DER WERF, 2017; GALLOWAY et al., 2018; 

LLANOS; ASTIGARRAGA; PICASSO, 2018; WANG et al., 2018). Essa análise é 

importante para determinar quais os indicadores que mais se relacionam e para 

propor medidas de controle e melhoria do sistema produtivo. 

O estudo realizado por Thomassen et al. (2009) demonstrou que a produção 

de leite por hectare, a produção anual de leite por vaca, o tamanho da fazenda e os 

concentrados adquiridos por 100 kg de leite influenciaram nas relações entre 

indicadores ambientais e econômicos. A elevação na produção anual de leite por 

vaca, aumentou a produtividade do trabalho, como reduziu o uso de energia e o 

potencial de aquecimento global por kg de leite, mas aumentou a eutrofização e 

acidificação por hectare. 

A intensidade de emissão de gases de efeito estufa foi negativamente 

correlacionada com a taxa de lotação, a produção de leite por hectare e a produção 

de leite por vaca. Houve correlações positivas entre os concentrados adquiridos para 

alimentação animal por kg de leite produzido e a intensidade de emissão de gases 

de efeito estufa (GALLOWAY et al., 2018). 

Segundo Gaudino et al. (2014) a elevação da taxa de lotação 

(animais/hectare) resultou no menor consumo de energia, redução do balanço de 

nutriente, amônia e emissões de gases de efeito estufa por tonelada de leite em 

relação ao sistema menos intensivo de produção. Nos estudos de Thomassen et al. 

(2008) e O’Brien et al. (2012) a elevação da taxa de lotação proporcionou maiores 

valores de acidificação e eutrofização, porém Guerci et al. (2013b) não encontraram 

tal relação. 

O balanço de nitrogênio e fósforo e a eficiência do uso de nitrogênio são 

dependentes da taxa de lotação (HALBERG, 1999). A eficiência do uso de nitrogênio 

correlacionou negativamente com a eutrofização, assim esse indicador é um 

parâmetro chave para melhor controle da perda de nitrogênio para o ambiente 

(GUERCI et al., 2013b) e reflete o sucesso da conversão dos insumos em produtos 

de origem animal (HALBERG, 1999). Segundo Guerci et al. (2013b) o aumento na 

taxa de lotação e no uso de fertilizante proporcionaram redução no uso da terra. A 
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eficiência do uso de nitrogênio foi correlacionada positivamente com a produção de 

leite por vaca e a produção de leite por hectare (GALLOWAY et al., 2018). 

De acordo com Guerci et al. (2013b) a eficiência alimentar afetou várias 

categorias de impacto, pois apresentou correlação negativa com o aquecimento 

global, acidificação e eutrofização. A melhoria na eficiência nutricional dos animais 

promoverá melhoria no desempenho ambiental da produção de leite (THOMASSEN 

et al., 2008, 2009). 

Segundo no estudo de Llanos, Astigarraga e Picasso (2018), o uso moderado 

de concentrados e da taxa de lotação da pastagem simultaneamente melhorariam a 

renda líquida e ainda manteriam ou melhorariam a eficiência energética. Com essa 

estratégia pode-se alcançar ao mesmo tempo alta produtividade do leite, alta renda 

econômica líquida e baixo uso de energia fóssil. 

O aumento da produção de leite por hectare foi associado a maior eficiência 

de uso de nitrogênio e menores emissões de gases de efeito estufa (GALLOWAY et 

al., 2018). A intensificação da produção de leite com aumento na entrada de 

concentrados, nutrientes e energia pode aumentar as emissões, com impacto no 

potencial de aquecimento global, eutrofização e acidificação (HAAS; WETTERICH; 

KÖPKE, 2001). Porém, segundo Battini et al. (2016) a intensificação reduz os 

impactos como a eutrofização, o uso de energia não renovável e a ocupação do 

solo. Portanto, de acordo com Galloway et al. (2018) há um ponto em que aumentar 

muito a produção por hectare não é ideal para o objetivo de reduzir os impactos 

ambientais, necessitando buscar o equilíbrio do sistema. 

 

2.5 CONSIDERAÇÕES 

 

Os pesquisadores vêm utilizando diferentes metodologias para estabelecer os 

indicadores. Isso se deve às peculiaridades de cada região, sistema produtivo, 

cultura, sociedade e aspectos nacionais e internacionais. As pesquisas analisadas, 

às vezes, consideram apenas uma, duas ou as três dimensões da sustentabilidade. 

Os aspectos ambientais foram os mais contemplados, enquanto os sociais foram 

menos utilizados, devido, possivelmente, à maior complexidade de análise. 

As dimensões da sustentabilidade são interdependentes entre si. Os aspectos 

econômicos interagem com os sociais, por gerar renda, por exemplo. O manejo 

zootécnico também interfere no desempenho econômico, ambiental e social. Assim, 
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o tipo de sistema de produção e a gestão adotada na propriedade podem aumentar 

ou reduzir a poluição do ambiente, a viabilização econômica e determina a condição 

e a qualidade do trabalho e sua remuneração. 

O desafio para as futuras pesquisas sobre o desenvolvimento de indicadores 

para avaliar a sustentabilidade é desenvolver uma visão sistêmica do sistema de 

produção, considerando as variáveis que mais interferem no desempenho da 

propriedade. Além de considerar o conceito multidimensional e dinâmico da 

sustentabilidade, o qual está em constate evolução e mudanças. 

Portanto, um elemento chave para gestão de todos esses aspectos é o 

conhecimento da interação dos fatores biológicos, zootécnicos e financeiros que 

interferem na sustentabilidade do sistema de produção. Partindo dessa análise, 

pode ser possível identificar os pontos de estrangulamento, escolher sistemas e 

técnicas de produção apropriados a cada situação. 
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3 INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE PARA A PECUÁRIA LEITEIRA 

BRASILEIRA: A PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR 

 

RESUMO 

Os indicadores auxiliam na avaliação da produção leiteira, apontando avanços e 

retrocessos, e aspectos positivos ou negativos do sistema de produção. Isso 

possibilita propor possíveis mudanças a fim de produzir de forma sustentável. A 

participação dos profissionais é essencial para propor o conjunto de indicadores que 

possam avaliar de forma eficiente a produção de leite. Objetivou-se analisar a 

percepção dos profissionais em relação à importância dos indicadores para avaliar a 

sustentabilidade da pecuária leiteira brasileira. Para a realização da pesquisa 

utilizou-se o método survey por meio de questionário. O público-alvo foram os 

profissionais ligados à atividade: pesquisadores, professores, consultores, 

produtores e outros profissionais. O total de respondentes da pesquisa foi de 347 

profissionais. A análise de cluster resultou na formação de quatros grupos distintos. 

No G1 (“Holísticos”), os participantes concordaram que todos os indicadores são 

muito importantes ou, no mínimo, importantes. O G2 (“Tecnicistas”) considerou os 

indicadores entre importantes e desejáveis, exceto alguns indicadores ambientais 

avaliados como não prioritários e dispensáveis. Para o G3 (“Socioambientalistas”), 

os indicadores foram avaliados como desejáveis, porém os indicadores ambientais 

receberam maior destaque em importância. No G4 (“Céticos”), as pessoas 

consideram, no geral, que os indicadores são não prioritários e dispensáveis. Os 

grupos apresentaram diferenças significativas em relação aos conhecimentos sobre 

os aspectos técnicos, econômico, social e ambiental da bovinocultura leiteira (p 

<0,05). Os participantes do G1 (“Holísticos”) demonstraram ter maior conhecimento 

em todos os aspectos do que os demais grupos. Mais de 60% dos profissionais 

consideram os indicadores produção de leite por área, índice reprodutivo, custos de 

produção, lucro da atividade, qualidade do leite, qualidade de vida do produtor e 

funcionários, proteção dos cursos d’água e manejo do solo como muito importantes 

na avaliação da sustentabilidade da pecuária leiteira. 

 

Palavras-chave: Análise de cluster. Custo de produção. Manejo do solo. Produção 

de leite. Qualidade de vida. 
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SUSTAINABILITY INDICATORS FOR BRAZILIAN DAIRY LIVESTOCK: THE 

PERCEPTION OF PROFESSIONALS IN THE SECTOR 

 

ABSTRACT 

The indicators assist in the assessment of milk production, pointing backwards to 

positive or negative aspects of the production system. This makes it possible to 

propose possible changes in order to produce sustainably. The participation of 

professionals is essential to propose the set of indicators that can efficiently evaluate 

milk production. The objective was to analyze the perception of professionals in 

relation to the importance of indicators to assess the sustainability of Brazilian dairy 

cattle. The research used the survey method through questionnaire. The target 

audience was professionals linked to dairy cattle: researchers, teachers, consultants, 

producers and other professionals. The total number of respondents to the survey 

was 347 professionals. The cluster analysis resulted in the formation of four distinct 

groups. G1 (“Holistics”), participants agreed that all indicators are very important or, 

at least, important. The G2 (“Technicians”) considered the indicators to be important 

and desirable, except for some environmental indicators assessed as non-priority 

and expendable. For the G3 (“Socio-environmentalists”), the indicators were 

assessed as desirable, but environmental received more importance. In G4 

(“Skeptics”), people generally consider that indicators are non-priority and 

expendable. The groups showed significant differences in relation to knowledge 

about the technical, economic, social and environmental aspects of dairy cattle (p 

<0.05). G1 (“Holistics”) participants demonstrated greater knowledge in all aspects 

than other groups. Over 60% of professionals consider the indicators milk production 

by area, reproductive index, production costs, profit from the activity, milk quality, 

quality of life of the producer and employees, protection of water courses and soil 

management as very important in the evaluation of sustainability of dairy cattle. 

 

Keywords: Cluster analysis. Production cost. Soil management. Milk production. 

Quality of life. 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

A pecuária de leite brasileira se destaca pela sua importância 

socioeconômica, tanto na geração de renda aos produtores, empregos diretos e 

indiretos, quanto no fornecimento de alimentos de alto valor nutricional para a 

população. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 

2017 o Brasil possuía 1,17 milhões de estabelecimentos (IBGE, 2019a), que 

produziram 33,49 bilhões de litros de leite, gerando um valor bruto de R$ 40,68 

bilhões (IBGE, 2019b). Em 2017, o país ocupou a terceira posição no ranking 

mundial de produção de leite, atrás dos Estados Unidos e da Índia (FAO, 2019). 

Porém a pecuária leiteira vem enfrentando vários desafios e críticas em 

relação aos aspectos técnicos, econômicos, ambientais e sociais. Os desafios 

técnicos estão relacionados à alimentação, genética do rebanho, doenças 

reprodutivas, intervalo de parto, idade ao primeiro parto, problemas de casco, 

sanidade, qualidade do leite, controle zootécnico do rebanho e produtividade. Os 

desafios econômicos estão relacionados ao custo de produção, perdas, 

sazonalidade da produção, preços do leite e como consequência redução no lucro. 

Os desafios ambientais são, principalmente, emissões de gases de efeito estufa; 

perdas de nitrogênio e fósforo; degradação e erosão do solo; contaminação do solo, 

das águas superficiais e subterrâneas; dejetos; uso de água e energia; exigências 

ambientais e bem-estar animal. Os desafios sociais são emprego, qualidade e 

condições de trabalho, capacitação e treinamento, legislação trabalhista, sucessão 

familiar e organização da cadeia produtiva. 

Diante desse cenário, surge a preocupação de conservar os recursos 

naturais, reduzir ou minimizar os impactos ambientais, otimizar a produção, elevar a 

rentabilidade, aumentar a eficiência e a viabilidade econômica, atender as 

necessidades humanas e suprir a população com alimentos sem comprometer as 

futuras gerações (WCED, 1987; OUDSHOORN et al., 2012). A urgência do 

desenvolvimento sustentável da produção agropecuária é cada vez mais 

reconhecida (HERRERO et al., 2015; OLDE et al., 2016). 

Mas como avaliar a propriedade leiteira? O uso de ferramenta que auxilie na 

avaliação da propriedade é importante para analisar o atual sistema de produção e 

propor as possíveis mudanças a fim de produzir de forma que busque a 

sustentabilidade. Uma ferramenta relevante é o uso de indicadores. Por meio de um 
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conjunto de indicadores é possível analisar a fazenda de forma sistêmica e 

determinar os pontos de estrangulamento, conhecer os avanços ou retrocesso do 

sistema e estabelecer estratégias para a tomada de decisão gerencial (LEBACQ; 

BARET; STILMANT, 2013; GAUDINO et al., 2014; OLDE et al., 2017). 

O termo indicador é originário do latim “indicare” que significa descobrir, 

apontar, anunciar, estimar (HAMMOND et al., 1995). Os indicadores são ferramentas 

essenciais para guiar as ações; subsidiar e avaliar os processos; monitorar a 

integração dos aspectos da sustentabilidade; avaliar e prever condições e 

tendências; promover informações para impedir prejuízo técnico, econômico, social 

e ambiental; formular estratégias e suporte de tomada de decisão, por meio de uma 

visão sistêmica e de comparação no tempo ou espaço (CNUMAD, 1995; HAMMOND 

et al., 1995; UNITED NATIONS, 2007; VAN PASSEL; MEUL, 2012; GAUDINO et al., 

2014). 

Como a sustentabilidade pode ser vista como uma construção social, a 

participação de diferentes atores é essencial na construção e desenvolvimento de 

indicadores (KING et al., 2000; RIGBY et al. 2001; BÉLANGER et al., 2012, 2015). O 

desenvolvimento e uso de indicadores devem observar o contexto dinâmico e social, 

com a participação da comunidade ligada a atividade e que os indicadores tenham 

significados para os usuários, a fim de garantir a avaliação da sustentabilidade 

(KING et al., 2000; MARANDURE et al., 2017; OKUMAH; MARTIN-ORTEGA; 

NOVO, 2018; MUNYANEZA et al., 2019). 

Os processos participativos vêm sendo usados por pesquisadores para 

identificar e selecionar indicadores (VAN CALKER et al., 2005; MEUL et al., 2008; 

BÉLANGER et al., 2012, 2015; LAURENT et al. 2017; GAZOLA et al., 2018; 

MUNYANEZA et al., 2019). As técnicas usadas foram questionários (VAN CALKER 

et al., 2005; BÉLANGER et al., 2015; GAZOLA et al., 2018), entrevistas (MEUL et 

al., 2008), grupo focal (LAURENT et al., 2017) e Delphi (BÉLANGER et al., 2012; 

MUNYANEZA et al., 2019), com a participação de pesquisadores, professores, 

estudantes, técnicos, produtores e stakeholders. 

Compreender as opiniões dos profissionais sobre a avaliação da 

sustentabilidade em propriedades leiteiras pode ajudar a selecionar e implementar 

políticas e estratégias para a tomada de decisão, com a finalidade de produzir leite 

de forma mais sustentável. O conhecimento e a percepção dos indivíduos sobre os 

indicadores podem influenciar na adoção e difusão da avaliação das propriedades.  
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Poucos estudos foram realizados para investigar as percepções dos 

profissionais ligados à pecuária leiteira sobre quais indicadores são importantes para 

avaliar a sustentabilidade das propriedades (VAN CALKER et al., 2005; MEUL et al., 

2008; BÉLANGER et al., 2012, 2015; MUNYANEZA et al., 2019). No Brasil não 

foram encontrados estudos publicados sobre essa questão. Por isto, a participação 

dos profissionais que desenvolvem atividades relacionadas à pecuária leiteira é 

essencial para propor o conjunto de indicadores, que possam avaliar de forma 

eficiente a produção de leite brasileira. O objetivo da pesquisa foi obter informações 

sobre as percepções dos profissionais ligados à pecuária leiteira quanto a 

importância do uso de indicadores para avaliar a sustentabilidade da atividade. 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi caracterizada com descritiva, com o uso do método survey por 

meio de questionário (JACKSON, 2009). O público-alvo foram os profissionais 

ligados à pecuária leiteira no Brasil, tais como pesquisadores, professores, 

consultores, produtores e outros profissionais. 

O questionário foi dividido em duas partes: a primeira compreendeu questões 

sobre o perfil do participante e a segunda parte foi composta por questões sobre a 

importância dos indicadores para avaliar a sustentabilidade da atividade. As 

respostas da segunda parte foram medidas em uma escala tipo Likert (5 = muito 

importante, 4 = importante, 3 = desejável, 2 = não prioritário, 1 = dispensável e 0 = 

não sei ou não tenho conhecimento) (LIKERT, 1932; SULLIVAN; ARTINO JR, 2013). 

No final da primeira e da segunda parte foi colocada uma pergunta sobre o 

grau de conhecimento do participante sobre a atividade de bovinocultura leiteira, 

considerando os aspectos técnicos, econômicos, sociais e ambientais. As respostas 

foram mensuradas por ordem do grau de conhecimento (1 - não tenho 

conhecimento, 2 - razoável, 3 - intermediário, 4 - avançado). O objetivo destas 

perguntas foi analisar se o grau de conhecimento dos participantes influenciava nas 

respostas da segunda parte do questionário sobre os indicadores. 

A versão preliminar do questionário foi baseada em revisão bibliográfica sobre 

o uso de indicadores para avaliar a sustentabilidade em sistemas de produção de 

bovinos leiteiros. O levantamento bibliográfico de artigos científicos foi efetuado nas 

plataformas Science Direct, Web of Science, Scopus e Google Scholar, escolhendo-
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se artigos científicos, que usaram indicadores para avaliar a sustentabilidade da 

pecuária leiteira e que foram publicados no período de 1999 a 2017, também foi 

realizada a busca por meio das referências dos artigos. 

Em seguida, realizou-se um pré-teste com 12 profissionais selecionados de 

forma não probabilística por critério de conveniência. Foram selecionados 

professores, pesquisadores e outros profissionais que atuam na área de 

bovinocultura leiteira. O questionário foi enviado em anexo no formato Word por e-

mail aos participantes. Depois que as respostas foram avaliadas, a versão final do 

questionário foi desenvolvida, por meio da exclusão e/ou inclusão de indicadores 

(APÊNDICE B). 

Para a pesquisa utilizou-se a plataforma Google Forms. A plataforma foi 

escolhida pela facilidade de acesso pelos participantes, por ser disponibilizada na 

internet. Os profissionais foram selecionados de forma não probabilística por critério 

de conveniência, tais como pesquisadores, professores, consultores, produtores e 

entre outros profissionais. O critério utilizado para a seleção foi o desenvolvimento 

de trabalhos envolvendo os aspectos relacionados à bovinocultura leiteira, desde a 

produção a comercialização, questões sociais, econômicas, produção, 

processamento e outros. 

O banco de contatos dos profissionais foi formado por meio de pesquisa em 

websites de instituições de pesquisa, extensão, ensino, assistência, consultoria, 

empresas de lácteos, associações de produtores e outros; contatos levantados por 

meio dos artigos; além dos contatos em eventos e da lista de contatos pessoal da 

pesquisadora e seu orientador. O total de 1.011 pessoas foram registradas no banco 

de dados. 

Dos 1.011 profissionais aos quais foram enviados e-mails com o link do 

questionário, 57 e-mails não foram válidos, 24 pessoas disseram que não iriam 

responder, 644 não responderam e 286 responderam o questionário. Considerando 

somente os e-mails validos, o percentual de respostas foi de 29,98%. Os 

participantes convidaram outras pessoas a responder a pesquisa, com isso, mais 61 

pessoas responderam o questionário. O total de respondentes da pesquisa foi, 

portanto, de 347 profissionais. 

Os resultados da pesquisa foram analisados por meio de análises univariada, 

bivariada e multivariada. As análises univariada e bivariada foram realizadas para 

fornecer indicação de distribuições padrão e frequência de resposta. Para obtenção 
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da frequência de respostas aos indicadores foram usados histogramas e gráficos. As 

análises realizadas foram médias, medianas, máximos, mínimos, desvio padrão, 

assimetria, curtose, testes normalidade Shapiro-Wilk e Lilliefors (Kolmogorov-

Smirnov). Posteriormente foram executados a análise correlação e os testes de 

Kaiser-Meyer-Olkim (KMO) e de esfericidade de Bartlett, para verificar a 

possibilidade da utilização da análise cluster (HAIR et al., 2014). 

A análise de cluster foi utilizada para agrupar os respondentes da pesquisa 

por meio de suas semelhanças em relação as respostas aos indicadores. Na análise 

de cluster foi utilizada a aglomeração hierárquica para determinar a similaridade 

entre os participantes, por meio do método de Ward (HAIR et al., 2014). A diferença 

entre os grupos e os tipos de participantes foi aferida por meio do teste de Kruskal-

Wallis (p <0,05) e do procedimento de comparação múltipla de Dunn (p <0,05) 

(SULLIVAN; ARTINO JR, 2013). Os dados foram analisados por meio da linguagem 

R, versão para Windows 3.5.3. 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.3.1 Perfil dos participantes 

 

A partir dos questionários respondidos pelos participantes, as informações 

sobre o perfil foram organizadas e analisadas por meio da estatística descritiva e 

frequência. A Figura 2 apresenta a distribuição dos 347 participantes pelas regiões 

brasileiras. O estado de Minas Gerais foi o que teve maior quantidade de 

profissionais que responderam à pesquisa, com 76 pessoas, o que pode ser devido 

ao fato de o estado ter a maior produção de leite do país. Dos participantes, 39,77% 

(n=138) eram professores, 19,02% (n=66) pesquisadores, 14,12% (n=49) 

consultores, 5,76% (n=20) produtores e 21,33% (n=74) outros profissionais. 



70 

 

Figura 2 - Distribuição dos participantes pelas regiões brasileiras 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

A Tabela 1 apresenta o grau de conhecimento autodeclarado dos 

participantes sobre a atividade de bovinocultura leiteira considerando os aspectos 

técnicos, econômicos, sociais e ambientais. 

 

Tabela 1 - Média e desvio padrão da avaliação dos participantes sobre o seu grau de conhecimento 
autodeclarado sobre a atividade de bovinocultura leiteira considerando os aspectos técnicos, 
econômicos, sociais e ambientais (1 - não tenho conhecimento, 2 - razoável, 3 - intermediário, 4 - 
avançado), antes e depois de avaliar os indicadores 

Item 
Aspectos 
técnicos 

Aspectos 
econômicos 

Aspectos 
sociais 

Aspectos 
ambientais 

Antes de avaliar os 
indicadores 

3,11 (0,88)aA 3,10 (0,83)aA 3,05 (0,75)abA 2,98 (0,79)bA 

Depois de avaliar os 
indicadores 

3,08 (0,88)aA 3,06 (0,83)abA 2,97 (0,76)bA 2,78 (0,86)cB 

Letras diferentes minúsculas nas linhas e maiúsculas nas colunas diferem significativamente pelo 
teste Dunn (p < 0,05). 
Fonte: elaborado pela autora 
 

Observou-se que os participantes declararam apresentar menor 

conhecimento dos aspectos ambientais em relação às outras áreas da atividade 

leiteira. Também a questão ambiental foi a única que obteve diferença significativa 

após a avaliação dos indicadores (p <0,05), de acordo com o teste de Kruskal Wallis 

e o procedimento de comparação múltipla de Dunn. Em outras palavras, os 

profissionais perceberam que tinham menor conhecimento sobre esse aspecto 

depois de terem tomado conhecimento do conjunto de indicadores. Esses resultados 
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demonstram que os respondentes da pesquisa possuem uma maior lacuna de 

conhecimento em assuntos ambientais. 

 

3.3.2 Indicadores técnicos 

 

As avaliações dos 347 respondentes sobre os indicadores técnicos, 

expressas em porcentagem de acordo com a escala Likert (5 = muito importante, 4 = 

importante, 3 = desejável, 2 = não prioritário, 1 = dispensável e 0 = não sei ou não 

tenho conhecimento), podem ser analisadas na Figura 3. 

 

Figura 3 - Avaliação dos participantes sobre a importância dos indicadores técnicos 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

No geral, os participantes acreditam que estes indicadores técnicos são muito 

importantes e importantes para avaliar a sustentabilidade em fazendas leiteiras. 

Mais de 60% dos participantes consideraram que os indicadores IT_04 (produção de 

leite por área) e IT_11 (índice reprodutivo) são muito importantes para avaliar a 

atividade. 

A produção de leite por área é um indicador usado para avaliar a 

intensificação do uso da terra (HAGEMANN et al., 2011; GUERCI et al., 2013; 
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DOLMAN et al., 2014; BATTINI et al., 2016; SALOU; LE MOUËL; VAN DER WERF, 

2017). 

O índice reprodutivo é composto por idade ao primeiro parto (SALOU; LE 

MOUËL; VAN DER WERF, 2017), taxa anual de prenhez, idade e peso à primeira 

cobertura (inseminação artificial da novilha), taxa de concepção para vacas em 

lactação e intervalo entre partos. Esses parâmetros são importantes para avaliar o 

manejo sanitário, reprodutivo e a nutrição dos animais. Melhorias no índice 

reprodutivo proporcionarão redução do número de animais improdutivos no rebanho. 

Os indicadores com maior frequência de respostas como dispensáveis foram 

IT_10 (relação de vacas em lactação por rebanho) e IT_6 (vacas em lactação por 

funcionário), com 2,59% e 1,73% respectivamente. Porém, ainda assim, essas 

frequências são irrelevantes quando comparadas com as frequências de respostas 

como muito importantes na avaliação dos respondentes, sendo 46,40% para IT_10 e 

30,26% para IT_6. 

A relação de vacas em lactação por rebanho é a relação do número de vacas 

em lactação pelo total de animais no rebanho. Esse indicador é influenciado pela 

eficiência de manejo da recria e pela melhoria da alimentação e nutrição. Além de 

contribuir para a redução da idade ao primeiro parto, o indicador aumenta ainda a 

possibilidade de o animal expressar seu potencial genético. Com isso, reduz-se o 

número de animais improdutivos no rebanho (SILVA et al., 2015). Vacas em 

lactação por funcionário é a quantidade de vacas em lactação dividido pelo número 

de funcionários na atividade leiteira. O aumento da quantidade de vacas em lactação 

por funcionário é resultado da melhoria na reprodução, nutrição e gestão da fazenda 

com o aumento no número de animais em produção. 

Dos respondentes, 8,65% não conheciam o indicador IT_18 (escore de 

condição corporal das vacas por fase de lactação). O escore de condição corporal é 

uma estimativa subjetiva das reservas de energia nos tecidos adiposos de uma vaca 

leiteira. A pontuação do escore é determinada por meio da visualização e palpação 

das costas e dos quartos traseiros do animal. A escala e critérios de pontuação é um 

sistema de 5 pontos, onde a classificação varia de 1 (muito magra) a 5 (muito 

gorda). O objetivo dessa avaliação é obter o equilíbrio entre a dieta, a produção, a 

reprodução e o bem-estar animal. Esse indicador tem sido amplamente 

recomendado como método de avaliação do manejo nutricional das vacas leiteiras 

(MISHRA; KUMARI; DUBEY, 2016; SOUISSI; BOURAOUI, 2019). 
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Os participantes sugeriram a inclusão dos seguintes indicadores técnicos para 

avaliação da sustentabilidade: taxa de morbidade, número médio de partos por vaca, 

persistência de produção e taxa de reposição. 

 

3.3.3 Indicadores econômicos 

 

A Figura 4 apresenta a distribuição das percepções dos participantes sobre os 

indicadores econômicos para avaliar a atividade leiteira. Os indicadores IE_06 (custo 

total unitário do leite (R$/kg)), IE_13 (lucro da atividade (R$/ano)), IE_05 (custo total 

da atividade leiteira (R$/ano)) e IE_07 (custo total do leite por preço do leite (%)) 

foram considerados muito importantes por mais de 60% dos respondentes. 

 

Figura 4 - Avaliação dos participantes sobre a importância dos indicadores econômicos 

 
Fonte: elaborado pela autora 
 

Os indicadores econômicos são utilizados principalmente para analisar a 

viabilidade da produção. No aspecto econômico o indicador melhor avaliado é o 

custo, e isso se deve à influência dos custos de produção na viabilidade da atividade 
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leiteira (VAN CALKER et al., 2004, 2007; MEUL et al., 2008, 2012; FUMAGALLI et 

al., 2011; OUDSHOORN et al., 2012; PENATI et al., 2013; ZUCALI et al., 2016). 

A atividade leiteira – como qualquer outra atividade comercial – é considerada 

economicamente viável quando consegue gerar renda suficiente para remunerar os 

recursos produtivos (VAN PASSEL et al., 2007). 

Os indicadores com maior frequência de respostas como dispensáveis foram 

IE_21 (solvibilidade) com 2,31%, IE_17 (estoque de capital por kg de leite) com 

2,31%, IE_16 (estoque de capital por área) com 2,02% e IE_18 (renda sobre o custo 

da alimentação) com 2,02%. No entanto, apesar disso, estes indicadores 

apresentaram 31,70% para IE_21, 31,41% para IE_18, 26,80% para IE_17 e 25,65% 

para IE_16, como muito importantes. 

Os indicadores IE_21 (solvibilidade) e IE_17 (estoque de capital por kg de 

leite) não são conhecidos por 9,80% e 6,05% dos participantes, respectivamente. O 

IE_21 (solvibilidade) é usado na contabilidade gerencial. A solvibilidade trata da 

capacidade da propriedade em atender ao total de pagamentos exigidos. Esse 

indicador expressa a capacidade da fazenda de satisfazer os compromissos com 

terceiros, ou seja, se os recursos próprios são suficientes para cobrir todas as suas 

dívidas. Uma fazenda é insolvente se, ao vender todos os ativos, não conseguir 

gerar dinheiro suficiente para cumprir todas as responsabilidades. Esse indicador é 

calculado pela divisão do capital próprio pelo passivo total (VAN DER MEULEN et 

al., 2014). 

Já o IE_17 (estoque de capital por kg de leite) é a quantidade de capital 

investido na atividade em benfeitorias, máquinas, animais e terras para produzir um 

kg de leite. Este indicador é usado para avaliar o capital que é necessário para 

produzir leite, sendo que quanto maior o valor significa que maior será o custo com 

depreciação e remuneração do mesmo, como consequência haverá maior custo de 

produção. O IE_16 (estoque de capital por área) é a quantidade de capital investido 

na atividade dividido pela a área utilizada para a atividade leiteira. O IE_18 (renda 

sobre o custo da alimentação) é o quanto da renda bruta do leite foi usada para 

pagar os custos com alimentação do rebanho durante o período de um ano 

(SANTOS; LOPES, 2014). 

Os participantes sugeriram a inclusão dos seguintes indicadores econômicos 

para avaliação da sustentabilidade: grau de endividamento do produtor, preço do 
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leite, valor presente líquido, payback descontado, variações do estoque de capital e 

fluxo de caixa. 

 

3.3.4 Indicadores sociais 

 

As percepções dos participantes sobre os indicadores sociais para avaliar a 

atividade leiteira estão apresentadas na Figura 5, em porcentagem segundo a 

escala Likert. Mais de 60% dos respondentes consideraram que os indicadores 

IS_01 (qualidade do leite), IS_12 (qualidade de vida) e IS_16 (sucessão) são muito 

importantes para avaliar a atividade. O interessante desse resultado é que os 

participantes da pesquisa estão preocupados com a garantia de que os produtos 

não causem danos à saúde dos consumidores e que ao mesmo tempo o produtor 

tenha uma vida digna e que a atividade passe de geração a geração. 

 

Figura 5 - Avaliação dos participantes sobre a importância dos indicadores sociais 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

No aspecto social, os trabalhos científicos dividem em questões relacionadas 

à visão da sociedade e a visão dos produtores. As questões sociais relacionadas ao 

produtor são associadas à justiça social, capital social, cultura e saúde física e 

psicológica. As questões sociais relacionadas a sociedade são a saúde, o bem-estar 

animal e a segurança alimentar (VAN CALKER et al., 2007). Os principais 
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indicadores estudados são qualidade do produto, qualidade da paisagem e bem-

estar animal (VAN CALKER et al., 2005, 2007; DOLMAN et al., 2014; VAN DER 

MEULEN et al., 2014; VAN ASSELT; CAPUANO; VAN DER FELS-KLERX, 2015). 

O bem-estar animal é um conceito frequentemente debatido, sendo uma 

exigência que cresce rapidamente pela sociedade. A principal definição de bem-

estar animal aplicada à produção é a das “cinco liberdades”: ausência de sede, fome 

e desnutrição, inexistência de desconforto, ausência de dor, lesões e doenças, 

liberdade de expressar o comportamento normal e livre de medo e angústia. As 

cinco liberdades são consideradas uma base adequada e apropriada para a sua 

medição (VAN CALKER et al., 2007). Segundo Van Calker et al. (2005, 2007), Meul 

et al. (2008, 2012) e Zucali et al. (2016) o bem-estar animal é um tema importante na 

análise da sustentabilidade de fazenda leiteiras. O indicador IS_4 (índice de bem-

estar animal) foi avaliado como muito importante por 56% dos respondentes. 

Os indicadores considerados como dispensáveis foram IS_18 (grau de 

diversificação das atividades), com 3,17% e IS_9 (dias de descanso), com 2,31% 

das respostas. Ao mesmo tempo esses indicadores foram considerados pelos 

respondentes como muito importantes, com 30,55% para IS_09 e 27,38% para 

IS_18. O IS_18 (grau de diversificação das atividades) é a capacidade de o produtor 

diversificar as atividades dentro da propriedade e não depender somente de uma 

atividade (LEBACQ; BARET; STILMANT, 2013; BERTOCCHI; DEMARTINI; 

MARESCOTTI, 2016; NAHED et al., 2019). O IS_9 (dias de descanso) é os dias de 

folga dos funcionários no mês. Esse indicador está relacionado às condições de 

trabalho na atividade. De acordo com as leis trabalhistas brasileiras os trabalhadores 

devem ter um dia de folga semanal e férias anuais. 

Os indicadores para avaliar o aspecto social foram os mais conhecidos pelos 

participantes, com menos de 3,5% de respostas de não conhecimento. O indicador 

menos conhecido foi o IS_19 (pagamento por atividades agroambientais). Esse 

resultado pode ser devido a não adoção de fomento ou que as ações realizadas 

nesse sentido não tenham apresentados sucesso ainda no Brasil. O pagamento por 

atividades agroambientais foi relatado por Dolman et al. (2014) com indicador para a 

avaliar fazendas produtoras de leite do norte da Holanda. 

Os participantes sugeriram a inclusão dos seguintes indicadores sociais para 

avaliação da sustentabilidade: condições de alojamento dos animais, sombra, 
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condições da ordenha e aspectos que respeitem o comportamento animal; incluir no 

IS_12 acesso ao lazer, bens de consumo e internet; e rotatividade dos funcionários. 

 

3.3.5 Indicadores ambientais 

 

As avaliações dos respondentes sobre os indicadores ambientais, expressas 

em porcentagem de acordo com a escala Likert, podem ser observadas na Figura 6. 

Mais de 60% dos participantes consideraram que os indicadores IA_32 (proteção do 

curso d’água ou área de preservação permanente), IA_25 (manejo do solo), IA_14 

(qualidade da água utilizada para consumo humano e animal e na ordenha) e IA_28 

(descarte de leite de animais que receberam medicamentos) são muito importantes 

para avaliar a atividade leiteira. 

 

Figura 6 - Avaliação dos participantes sobre a importância dos indicadores ambientais 

 
Fonte: elaborado pela autora 
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A proteção do curso d’água ou área de preservação permanente no Brasil é 

estabelecida por lei. Em 1965, foi criado o Código Florestal Brasileiro (Lei nº 

4.771/1965) e atualizado em 25 de maio de 2012, pela Lei nº 12.651, que estabelece 

os limites de uso da propriedade, com a finalidade de respeitar e conservar a 

vegetação (áreas de vegetação nativa, reserva legal e preservação permanente) 

existente na propriedade (BRASIL, 2012). 

O indicador IA_25 (manejo do solo) avalia a adoção de rotação de cultura, 

plantio direto, curvas de níveis, adubação verde e o uso de manejo de conservação, 

reduzindo as perdas e conservando a fertilidade de solo (HÄNI et al., 2003; 

BÉLANGER et al., 2012; 2015; FADUL-PACHECO et al., 2013). A IA_14 (qualidade 

da água utilizada para consumo humano e animal e na ordenha) está relacionada a 

quantidade de nitrato (HAAS; WETTERICH; KÖPKE, 2001; VAN CALKER et al., 

2004, 2008) e fósforo (DOLMAN et al., 2014) e o número de unidades formadoras de 

colônias de coliformes fecais na água (RODRIGUES et al., 2010). Esse indicador é 

importante em relação as questões sanitárias e de higiene dos seres humanos e dos 

animais e na higienização da sala de ordenha. O IA_28 (descarte de leite de animais 

que receberam medicamentos) avalia o manejo adequado do leite descartado pelo 

uso de medicamentos (antibióticos, anti-inflamatórios e outros), qual o destino e se 

segue o período de carência dos medicamentos. 

Os indicadores considerados como dispensáveis foram IA_3 (emissões de 

amônia), IA_4 (potencial de aquecimento global) e IA_11 (qualidade do ar). O 

indicador IA_3 (emissões de amônia) foi considerado como dispensável por 3,17% 

dos participantes, muito importante por 23,92% e 9,51% não o conhece. 

O IA_4 (potencial de aquecimento global) é determinado pelos três principais 

gases de efeito estufa, dióxido de carbono, metano e óxido nitroso. O indicador é 

expresso em kg de equivalentes de dióxido de carbono: 1 para dióxido de carbono, 

25 para metano e 298 para óxido nitroso, assumindo um horizonte de tempo de 100 

anos (HAGEMANN et al, 2011). Esse indicador foi avaliado como dispensável por 

4,03%, como não conhecido por 8,93% e com muito importante por 27,38% dos 

respondentes da pesquisa. 

A IA_11 (qualidade do ar) avalia a quantidade de partículas em suspensão ou 

fumaça em porcentagem do tempo de ocorrência (MEUL et al., 2008; RODRIGUES 

et al., 2010). IA_11 foi considerado como dispensável por 3,46%, como não 

conhecido por 7,78% e com muito importante por 21,61% dos respondentes. 
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Os indicadores ambientais foram os que receberam maior porcentagem de 

não conhecimento pelos participantes. Dos participantes, 23,34% relataram não 

conhecer o indicador IA_07 (ecotoxicidade terrestre e aquática), 20,17% o IA_06 

(potencial de eutrofização) e 18,73% o IA_05 (potencial de acidificação). Esses 

indicadores fazem parte do método de análise do ciclo de vida. A análise do ciclo de 

vida tem sido utilizada em vários estudos de avaliação ambiental (VAN CALKER et 

al., 2004; THOMASSEN et al., 2008; VAN DER WERF; KANYARUSHOKI; 

CORSON, 2009; HAGEMANN et al., 2011; GUERCI et al., 2013; PENATI et al., 

2013; DOLMAN et al., 2014; VAN ASSELT; CAPUANO; VAN DER FELS-KLERX, 

2015; BATTINI et al., 2016; SALOU; LE MOUËL; VAN DER WERF, 2017; ZUCALI et 

al., 2016; MU et al., 2017). Os indicadores são mais elaborados por terem como 

base normas e leis nacionais e internacionais, como a International Standardization 

Organization – ISO 14000 (THOMASSEN et al., 2008; BALDINI et al., 2017; MU et 

al., 2017). De acordo com Thomassen e Boer (2005) os indicadores da análise do 

ciclo de vida demonstraram ser efetivos, por serem relevantes e de boa qualidade, 

mas apresentam dificuldade na coleta dos dados. 

O potencial de ecotoxicidade aquática e terrestre por hectare indica o efeito 

de agrotóxicos e metais pesados sobre os ecossistemas aquáticos e terrestres, o 1,4 

diclorobenzeno é utilizado como substância de referência (VAN DER WERF; 

KANYARUSHOKI; CORSON, 2009). A eutrofização consiste principalmente na 

lixiviação do nitrato e fósforo, volatilização de amônia durante o manejo, estocagem 

e aplicação do esterco e fertilizantes nas culturas. A acidificação é causada 

principalmente pela volatilização de amônia durante o manejo, estocagem e 

aplicação do esterco e fertilizantes nas culturas (THOMASSEN et al., 2008; BALDINI 

et al., 2017; MU et al., 2017). 

Os participantes sugeriram a inclusão dos seguintes indicadores ambientais 

para avaliação da sustentabilidade: excreção de nitrogênio, sequestro de carbono 

por kg de leite, produção de leite por recursos naturais renováveis e não renováveis, 

produção de leite por fonte de energia fóssil. 

 

3.3.6 Análise de cluster 

 

Para identificar os participantes com características semelhantes de respostas 

aos indicadores foi utilizada a análise de cluster. O teste de KMO (Kaiser-Meyer-



80 

Olkin) apresentou resultado de 0,901, indicando que o tamanho da amostra é 

adequado. O resultado varia entre 0 e 1, sendo: que zero indica inadequado, 

aceitável se for maior que 0,5, e recomendado acima de 0,8 para a realização da 

análise de cluster (HAIR et al., 2014). O teste de Bartlett foi significativo (Qui-

quadrado = 2.156,2; g.l. = 92; p = < 0,05), indicando que existem relações 

estatisticamente significativas entre as variáveis. A análise de cluster resultou na 

formação de quatros grupos distintos, com características similares dentro de cada 

grupo (Figura 7). Os grupos foram denominados de: G1 (“Holísticos”), G2 

(“Tecnicistas”), G3 (“Socioambientalistas”) e G4 (“Céticos”), de acordo com a visões 

predominantes dos participantes sobre o sistema de produção de leite. 

 

Figura 7 - Média da avaliação dos participantes por grupos sobre a importância dos indicadores. 
Escala Likert: 5 = muito importante, 4 = importante, 3 = desejável, 2 = não prioritário, 1 = dispensável 
e 0 = não sei ou não tenho conhecimento 

 
Fonte: elaborado pela autora 
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Os participantes do grupo G1 receberam o nome de holísticos, porque 

procuram compreender os fenômenos na sua totalidade, ou seja, uma visão global 

da fazenda e suas interações, com pesos relativamente bem distribuídos entre todos 

os indicadores. O G1 contém 171 participantes, que no geral concordaram que todos 

os indicadores são muito importantes e importantes. Mais de 80% acreditam que os 

indicadores IT_04, IE_06, IE_13, IS_01, IS_12 e IA_32 são muito importantes. 

Os participantes do grupo G2 foram denominados tecnicistas por valorizarem 

proporcionalmente mais a tecnologia e a rentabilidade da atividade. Para este grupo, 

os recursos técnicos são vistos como capazes de trazer soluções para os problemas 

da produção de leite. O G2 é composto por 112 respondentes que consideraram 

todos indicadores, em média, entre importantes e desejáveis, exceto para os IA_03; 

IA_04; IA_05; IA_06; IA_07; IA_08; IA_09; IA_11; IA_21 avaliados como não 

prioritários e dispensáveis, sendo todos de aspecto ambiental. 

O grupo G3 foi nomeado de socioambientalista, por buscar resolver os 

problemas e processos baseado na valorização do ambiente e com consciência 

social, objetivando o equilíbrio ambiental e a distribuição dos recursos naturais entre 

a sociedade. O G3 contém 53 participantes, que abordaram os indicadores de forma 

intermediária (3 = desejável), porém concordavam que os indicadores ambientais 

são mais importantes (4 = importante). Mais de 60% considerou os indicadores 

IS_12, IA_02, IA_12 e IA_32 como muito importantes. 

Os participantes do grupo G4 receberam o nome de céticos por não 

demostrarem importância ou certeza a respeito do tema em estudo, tendendo a não 

acreditarem em quase nada, apesentando dúvidas e descrença sobre o tema dos 

indicadores de sustentabilidade. O G4 tem 11 pessoas que consideram no geral que 

os indicadores são não prioritários e dispensáveis, com exceção ao indicador IT_01 

colocado como importante. Este grupo enfatizou a relevância da produção de leite 

comercializado e consumido na propriedade por ano: 64% relataram ser este o 

indicador de maior importância. 

Os grupos apresentaram diferenças significativas em relação aos 

conhecimentos sobre os aspectos técnicos, econômicos, sociais e ambientais da 

bovinocultura leiteira (p <0,05), de acordo com o teste de Kruskal Wallis e o 

procedimento de comparação múltipla de Dunn (Tabela 2). Os participantes do G1 

(“Holísticos”) demonstraram ter maior conhecimento em todos os aspectos do que os 

demais grupos. 
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Tabela 2 - Média e desvio padrão da avaliação dos grupos sobre o grau de conhecimento sobre a 
atividade de bovinocultura leiteira considerando os aspectos técnicos, econômicos, sociais e 
ambientais (1. Não tenho conhecimento, 2. Razoável, 3. Intermediário, 4. Avançado), depois de 
avaliar os indicadores 

Grupo 
Aspectos 
técnicos 

Aspectos 
econômicos 

Aspectos 
sociais 

Aspectos 
ambientais 

G1 - Holísticos 3,26 (0,83)aA 3,22 (0,68)abA 3,15 (0,68)bcA 3,05 (0,70)cA 

G2 - Tecnicistas 3,00 (0,84)aB 3,04 (0,89)aA 2,77 (0,76)bBC 2,40 (0,85)cB 

G3 - Socioambientalistas 2,75 (0,94)abB 2,62 (0,90)bB 2,94 (0,79)aB 3,02 (0,84)aA 

G4 - Céticos 2,64 (1,21)aB 3,00 (1,09)aAB 2,36 (0,92)aC 1,45 (0,69)bC 

Letras diferentes minúsculas nas linhas e maiúsculas nas colunas diferem significativamente pelo 
teste Dunn (p < 0,05). 
Fonte: elaborado pela autora 
 

O G4 (“Céticos”) apresentou menor conhecimento sobre os aspectos sociais e 

ambientais do que os outros grupos. Tal fato pode ser o motivo por que os 

componentes deste grupo consideraram os indicadores como não importantes para 

a avaliação da sustentabilidade. 

McGuire et al. (2015) relatam que além do conhecimento, as crenças, os 

valores, as experiências e as interações com os ambientes sociais e biofísicos das 

pessoas podem influenciar nas escolhas de como a atividade deve ser avaliada e 

desenvolvida. Almeida, Scatena e Luz (2017) destacam que as pessoas podem 

perceber e interpretar a mesma situação de diferentes maneiras, uma vez que elas 

encaram os problemas de acordo com as peculiaridades de suas percepções. 

O diálogo entre produtores e especialistas pode influenciar as percepções dos 

produtores e seus comportamentos na busca de melhoria da produção animal 

(CORTNER et al., 2019). Também as instituições de ensino, pesquisa e extensão 

são responsáveis pela divulgação do conhecimento, por meio da formação de 

profissionais que atuarão juntos aos produtores, pelas ações de extensão junto à 

comunidade e o desenvolvimento de técnicas mais sustentáveis. Portanto os 

pesquisadores e professores são importantes atores no desenvolvimento 

sustentável da pecuária brasileira. Segundo Rampasso et al. (2019), para que as 

organizações insiram práticas sustentáveis em suas rotinas, os profissionais devem 

estar preparados. 

Os indicadores para avaliar a sustentabilidade devem abranger as principais 

características do sistema de produção analisado, e os resultados devem ser 

utilizados pelo público ligado a atividade. Para alcançar este objetivo, é necessário 
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compreender e incluir a diversidade de pontos de vista dos profissionais atuantes na 

atividade. A participação das pessoas permite analisar diversas visões sobre as 

complexidades técnicas, sociais, ambientais e econômicos (BINDER; FEOLA; 

STEINBERGER, 2010). A participação dos atores envolvidos possibilita um 

planejamento eficiente, aumenta a probabilidade de sucesso na implementação e 

difunde o conhecimento sobre o assunto (ALMEIDA; SCATENA; LUZ, 2017). Por fim 

é essencial que a sociedade tenha acesso transparente à informação, para que 

possam examinar e adotar os resultados das pesquisas. 

A escolha dos indicadores representa o passo mais crítico do processo de 

avaliação da sustentabilidade. O processo de escolha deve levar em consideração, 

além da percepção dos profissionais, o equilíbrio entre a validação, a confiabilidade 

e a significância dos indicadores e os objetivos a serem alcançados, sob a restrição 

de disponibilidade de dados (GAVIGLIO et al., 2016). 

 

3.4 CONCLUSÕES 

 

A análise da percepção dos profissionais sobre os indicadores deve ser vista 

como uma estratégia importante para que o processo de avaliação da 

sustentabilidade seja mais eficaz, e para, contribuir para a obtenção de uma visão 

abrangente da complexidade da transdisciplinaridade dos aspectos técnicos, sociais, 

ambientais e econômicos. 

Essa pesquisa aponta a existência de quatro grupos de profissionais, um 

grupo com uma visão global da fazenda procurando compreender os fenômenos na 

sua totalidade, denominado de holístico. Um segundo grupo que valoriza mais os 

recursos técnicos, como capazes de trazer soluções para os problemas da produção 

de leite, chamado de tecnicista. O terceiro grupo busca resolver os problemas e 

processos baseado-se mais na valorização do ambiente com consciência social, 

denominado de socioambientalista. O quarto grupo são as pessoas que não têm 

certeza e apesentam dúvidas e/ou descrença sobre o tema, chamado de céticos. 

Os grupos apresentam diferenças significativas em relação aos 

conhecimentos sobre os aspectos técnicos, econômicos, sociais e ambientais da 

bovinocultura leiteira. Os participantes do G1 (“Holísticos”) demonstram ter maior 

conhecimento em todos os aspectos do que os demais grupos. O G4 (“Céticos”) 
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apresenta menor conhecimento sobre os aspectos sociais e ambientais do que os 

outros grupos. 

O grau de conhecimento dos profissionais sobre os aspectos da 

sustentabilidade influencia na percepção da relevância dos indicadores. Portanto, 

fica evidente a importância da difusão do conhecimento para produzir leite de forma 

mais sustentável. 

Mais de 60% dos profissionais consideram os indicadores produção de leite 

por área, índice reprodutivo, custos de produção, lucro da atividade, qualidade do 

leite, qualidade de vida do produtor e funcionários, proteção dos cursos d’água e 

manejo do solo como muito importantes na avaliação da sustentabilidade da 

pecuária leiteira. 

Um ponto de destaque é o foco no atendimento das legislações, 

principalmente às questões ambientais. Assim muito dos profissionais parecem 

desconsiderar que a sustentabilidade em relação aos aspectos ambientais vai além 

das questões estabelecidas por lei, envolvendo todos os manejos nutricional, 

sanitário, pastagem e agrícola e o gerenciamento da propriedade. 
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4 AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE EM FAZENDAS LEITEIRAS 

 

RESUMO 

Objetivou-se avaliar a sustentabilidade e analisar as interações entre os indicadores 

de fazendas leiteiras, visando o equilíbrio do sistema de produção. Tal avaliação foi 

realizada a partir de conjunto de indicadores de sustentabilidade propostos. Os 

dados utilizados foram originados de 20 fazendas leiteiras localizadas na região da 

Zona da Mata, Minas Gerais, Brasil. As informações das fazendas foram coletadas 

por meio de questionário. O período de análise foi de maio de 2018 a abril de 2019. 

As propriedades foram avaliadas por meio de indicadores técnicos, econômicos, 

sociais e ambientais. Os indicadores foram analisados por análises descritivas, de 

cluster e de correlação de Pearson. A análise de cluster resultou na formação de 

três grupos de fazendas, denominadas de: baixa, média e alta intensificação. Os 

grupos apresentam diferenças principalmente na intensidade do uso da terra, da 

capacitação e desenvolvimento profissional, e na forma de ocupação da terra. A 

intensificação da produção exige mais capacitação, gerenciamento dos custos, 

aumenta o lucro por área, aumenta a taxa de retorno do capital com terra, reduz a 

área para produzir um quilograma de leite, reduz o potencial de aquecimento global 

por unidade de produto, aumenta o uso de energia elétrica e combustíveis, aumenta 

o salário dos funcionários e do produtor; todavia também aumenta o balanço (perda) 

de nitrogênio, exige maior grau de empreendedorismo, aumenta o número de 

acidentes de trabalho por funcionário e reduz a qualidade de vida das pessoas 

envolvidas na atividade. A avaliação e monitoramento da fazenda leiteira permitem 

propor soluções aos problemas técnicos, econômicos, sociais e ambientais. Os 

indicadores são ferramentas importantes para a realização da avaliação e 

monitoramento da atividade e a pesquisa foi capaz de propor um conjunto de 

indicadores para ser aplicado em fazendas leiteiras. Os sistemas de produção de 

leite precisam ser capazes de combinar viabilidade econômica com a 

responsabilidade com a saúde e bem-estar humano e animal e com o ambiente. 

 

Palavras-chave: Análise de cluster. Interações. Abordagem sistêmica. Qualidade de 

vida. Condições de trabalho. 
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ASSESSMENT OF SUSTAINABILITY IN DAIRY FARMS 

 

ABSTRACT 

The objective was to evaluate sustainability and analyze the interactions between the 

indicators of dairy farms, aiming to balance the production system. Such an 

assessment was carried out based on a set of proposed sustainability indicators. The 

data used were from 20 dairy farms located in the region of Zona da Mata, Minas 

Gerais, Brazil. The farms information was collected through questionnaire. The 

period of analysis was from May 2018 to April 2019. The farms were evaluated using 

technical, economic, social and environmental indicators. The indicators were 

analyzed using descriptive analysis, cluster and Pearson's correlation. The cluster 

analysis resulted in the formation of three groups of farms: low, medium and high 

intensification. The groups show differences mainly in the intensification of land use, 

training and professional development and land occupation. The intensification of 

production requires more training, cost management, increases profit per area, 

increases the rate of return on capital with land, reduces the area to produce one 

kilogram of milk, reduces the global warming potential per unit of product, increases 

the use of electricity and fuels, increases the salary of employees and the producer; 

however, it also increases the nitrogen balance (loss), requires a higher degree of 

entrepreneurship, increases the number of accidents at work per employee and 

reduces the quality of life of people involved in the activity. The evaluation and 

monitoring of the dairy farm allows us to propose solutions to technical, economic, 

social and environmental problems. The indicators are important tools for carrying 

out the evaluation and monitoring of the activity and the research was able to 

propose a set of indicators to be applied on dairy farms. Milk production systems 

need to be able to combine economic viability with responsibility for human and 

animal health and welfare and the environment. 

 

Keywords: Cluster analysis. Interactions. Systemic approach. Quality of life. Work 

conditions. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

 

As transformações socioeconômicas e ambientais têm influenciando a cadeia 

produtiva do leite a buscar uma reestruturação a fim de alcançar níveis de eficiência 

que permitam-na ser mais competitiva. Nesse contexto, a busca pela produção 

sustentável é um desafio para a pecuária leiteira brasileira, uma vez que para ser 

reconhecida como tal a atividade deve apresentar resultados técnicos e econômicos 

viáveis, a fim de manter o produtor e a produção em funcionamento; ser responsável 

socialmente, ao ponto de garantir o bem-estar humano e animal; e ambientalmente 

adequada ao visar à conservação do ambiente. 

O desenvolvimento sustentável deve ser analisado considerando a 

interdisciplinaridade, a integração, a interdependência e a inter-relação dos fatores. 

Tais pontos devem ser avaliados dentro de uma mesma perspectiva e 

simultaneamente. Os aspectos econômicos influenciam o pilar social por meio da 

geração de renda e consequente possibilidade de manutenção do homem no 

campo. Além disso, as práticas zootécnicas refletem-se no desempenho econômico, 

ambiental e social; ou seja, o manejo sanitário, reprodutivo, melhoramento genético 

e a nutrição animal, e também o tipo de sistema adotado influenciam na poluição do 

ambiente, na viabilidade econômica e na determinação da condição e qualidade do 

trabalho e sua remuneração. 

A visão sistêmica possibilita compreender a inter-relação ou interdependência 

que existente entre os elementos e fatores, que formam um todo complexo e 

unificado, que é a produção de leite. Esta abordagem baseia-se na Teoria Geral de 

Sistemas, que consiste em analisar o sistema como um todo, e não somente as 

partes, pois o sistema também é formado de interações e não somente da soma de 

suas partes; o sistema como um todo determina como as partes se comportam 

(BERTALANFFY, 1968). A mudança em qualquer uma das partes do sistema gera 

modificações no todo (SPEDDING, 1979). O enforque sistêmico fornece uma 

explicação e predição do comportamento do processo com um todo, ao mesmo 

tempo oferece meios objetivos para uma análise mais especifica de um problema. 

Tais resultados são importantes para orientar a tomada de decisão para o 

desenvolvimento eficiente da produção. A atividade leiteira só obtém resultados 

satisfatórios se o sistema de produção estiver equilibrado e possibilitando 

flexibilidade na sua condução. 
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Para a melhor compreensão da complexidade e da dinâmica do sistema de 

produção é necessário utilizar ferramentas gerenciais. Dentre essas ferramentas há 

os indicadores. Os indicadores permitem avaliar o desempenho da atividade, 

possibilitando embasamento para elaboração do planejamento, estabelecimento de 

metas, avaliação dos resultados, identificação das oportunidades e ainda auxiliam 

no monitoramento e na tomada de decisões estratégicas, em um cenário de elevada 

concorrência e incertezas. 

Juntamente com a análise dos indicadores é fundamental a compreensão das 

interações entre eles por meio de correlações. As correlações podem indicar onde o 

produtor deve concentrar a atenção, para buscar maior eficiência de uso dos 

recursos. A compreensão das correlações é importante para determinar quais os 

indicadores que mais se relacionam e para propor medidas de controle e melhoria 

do sistema produtivo. Essas relações determinam o desempenho produtivo do 

sistema e interferem diretamente na manutenção e crescimento da atividade leiteira 

de forma sustentável. 

Algumas pesquisas realizaram análise de correlação entre os indicadores 

para avaliar as interações entre eles (VAN PASSEL et al., 2007; THOMASSEN et al., 

2009; GUERCI et al., 2013; GAUDINO et al., 2014; MEUL et al., 2014; LEBACQ; 

BARET; STILMANT, 2015; CHOBTANG et al., 2017; MU et al., 2017; SALOU; LE 

MOUËL; VAN DER WERF, 2017; GALLOWAY et al., 2018; LLANOS; 

ASTIGARRAGA; PICASSO, 2018; WANG et al., 2018; FLATEN et al., 2019). 

Entretanto, a maioria desses estudos avaliaram as interações dos indicadores 

técnicos e ambientais. Thomassen et al. (2009), Lebacq, Baret e Stilmant (2015), 

Llanos, Astigarraga e Picasso (2018) e Flaten et al. (2019) consideraram também os 

econômicos. Somente Van Passel et al. (2007) analisaram os aspectos econômicos, 

sociais e ambientais, mas focaram na educação, tempo de trabalho e sucessão. 

Flaten et al. (2019) relatam que uma das limitações de sua pesquisa foi a falta de 

análise das questões sociais, como o bem-estar dos produtores e comunidades 

rurais, a qualidade de vida dos trabalhadores e o bem-estar dos animais. Pois 

melhorias na lucratividade e no desempenho ambiental podem influenciar 

negativamente o desempenho social da fazenda. Assim, existe a necessidade de 

estudos que analisem os indicadores técnicos, econômicos, sociais e ambientais e 

as suas interações no desempenho de sistema de produção de leite, para que as 
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tomadas de decisão dentro do planejamento da produção sejam eficientes, e que 

possam garantir o equilíbrio do sistema. 

Nesta pesquisa objetivou-se avaliar a sustentabilidade e analisar as 

interações entre os indicadores de fazendas leiteiras, visando o equilíbrio do sistema 

de produção. Tal avaliação é realizada a partir de conjunto de indicadores de 

sustentabilidade propostos. 

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi realizada em 20 fazendas leiteiras localizadas na região da 

Zona da Mata, Minas Gerais, Brasil, que recebem assistência técnica e gerencial. A 

região fica em uma área de Mata Atlântica e clima tropical. O relevo predominante é 

morros, serras, montanhas e vales. A região apresenta duas estações distintas no 

ano, uma seca e fria nos meses de abril a setembro e outra, quente e chuvosa de 

outubro a março. A precipitação anual média é de 1.333 mm. A temperatura média 

mais fria é de 13 °C, e mais quente é de 27 °C (INMET, 2020). 

As informações das fazendas foram coletadas por meio de questionário 

(Apêndice C). O período de análise foi de maio de 2018 a abril de 2019. Os valores 

financeiros foram corrigidos pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna 

(IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas para abril de 2019. 

A delimitação do sistema de produção foi “da porteira para dentro”. As 

entradas foram fertilizantes, alimentação, outros insumos, energia elétrica, 

combustíveis e compra de animais. Como saídas foram consideradas a produção de 

leite, animais, dejetos e forragens comercializados (Figura 8). 
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Figura 8 - Limite do sistema de produção de leite, entradas e saídas e os fatores que influenciam o 
desenvolvimento da produção 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Os indicadores técnicos propostos foram: 

 

IT_1 - TAXA DE LOTAÇÃO (UA/ha): número de unidade animal - UA equivale 

a um animal de 450 kg - por área total utilizada para a pecuária leiteira; 

IT_2 - VACAS EM LACTAÇÃO POR ÁREA (vacas/ha): número médio de 

vacas em lactação ao longo do ano dividido pela área total utilizada para a pecuária; 

IT_3 - PRODUÇÃO DE LEITE POR ÁREA (kg de leite/ha/ano): produção 

anual de leite dividida pela área total utilizada para a pecuária leiteira; 

IT_4 - PRODUÇÃO POR MÃO DE OBRA PERMANENTE (kg de leite/dh): 

produção média diária de leite dividida pelo número de funcionários permanentes em 

dias homem (dh), para manejo do rebanho durante o ano; 

IT_5 - VACAS EM LACTAÇÃO (vacas/funcionário): vacas em lactação por 

número de funcionários; 

IT_6 - PRODUÇÃO POR VACA EM LACTAÇÃO (kg de leite/dia): produção 

média diária de leite dividida pelo número médio de vacas em lactação ao longo do 

ano; 
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IT_7 - PRODUÇÃO POR TOTAL DE VACAS (kg de leite/dia): produção média 

diária de leite dividida pelo número médio do total de vacas (secas e em lactação) do 

rebanho ao longo do ano; 

IT_8 - RELAÇÃO DE VACAS EM LACTAÇÃO POR TOTAL DE VACAS (%): 

relação do número de vacas em lactação pelo total de vacas do rebanho; 

IT_9 - RELAÇÃO DE VACAS EM LACTAÇÃO POR REBANHO (%): relação 

do número de vacas em lactação pelo total de animais no rebanho; 

IT_10 - IDADE À PRIMEIRA COBERTURA (meses): idade média das 

novilhas à primeira inseminação artificial ou monta natural; 

IT_11 - PESO À PRIMEIRA COBERTURA (kg): peso médio das novilhas à 

primeira inseminação artificial ou monta natural; 

IT_12 - IDADE AO PRIMEIRO PARTO (meses): idade média das novilhas ao 

primeiro parto; 

IT_13 - ESCORE DE CONDIÇÃO CORPORAL DAS VACAS POR FASE DE 

LACTAÇÃO (Início do período de lactação): análise visual da cobertura muscular e 

de gordura da anca da vaca, deve ser feito para se encontrar o equilíbrio no manejo 

alimentar. A escala de pontuação é um sistema de 5 pontos, onde a classificação 

varia de 1 (muito magra) a 5 (muito gorda) (MISHRA; KUMARI; DUBEY, 2016; 

SOUISSI; BOURAOUI, 2019); 

IT_14 - ESCORE DE CONDIÇÃO CORPORAL DAS VACAS POR FASE DE 

LACTAÇÃO (Meio do período de lactação): análise visual da cobertura muscular e 

de gordura da anca da vaca, deve ser feito para se encontrar o equilíbrio no manejo 

alimentar; 

IT_15 - ESCORE DE CONDIÇÃO CORPORAL DAS VACAS POR FASE DE 

LACTAÇÃO (Final do período de lactação): análise visual da cobertura muscular e 

de gordura da anca da vaca, deve ser feito para se encontrar o equilíbrio no manejo 

alimentar. 

 

Os indicadores econômicos propostos foram: 

 

IE_1 - PREÇO MÉDIO DO LEITE (R$/kg de leite): preço médio do leite no 

período em análise; 
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IE_2 - PARTICIPAÇÃO DA RENDA BRUTA DO LEITE EM RELAÇÃO À 

RENDA BRUTA DA ATIVIDADE (%): representa a porcentagem de receita que é 

proveniente da venda de leite, em relação ao total de receita da atividade; 

IE_3 - GASTO COM MÃO DE OBRA CONTRATADA NA ATIVIDADE 

LEITEIRA PELA RENDA BRUTA DO LEITE (%): porcentagem que corresponde ao 

gasto com a mão de obra contratada ao longo do ano em relação à renda bruta do 

leite; 

IE_4 - GASTO COM CONCENTRADO NA ATIVIDADE LEITEIRA PELA 

RENDA BRUTA DO LEITE (%): porcentagem que corresponde ao gasto com 

concentrado ao longo do ano em relação à renda bruta do leite; 

IE_5 - CUSTO TOTAL UNITÁRIO DO LEITE (R$/kg de leite): custo total para 

produzir um kg de leite, segundo a metodologia de custo de produção desenvolvida 

por Matsunaga et al. (1976); 

IE_6 - CUSTO TOTAL DO LEITE POR PREÇO DO LEITE (%): participação 

do custo total do leite em relação ao preço recebido; 

IE_7 - MARGEM BRUTA UNITÁRIA (R$/kg de leite): diferença entre preço 

unitário do leite e custo operacional efetivo unitário; 

IE_8 - MARGEM BRUTA POR ÁREA (R$/ha): margem bruta da atividade 

leiteira dividida pela área utilizada para a atividade leiteira; 

IE_9 - MARGEM LÍQUIDA UNITÁRIA (R$/kg de leite): diferença entre o preço 

unitário do leite e o custo operacional total unitário; 

IE_10 - LUCRO UNITÁRIO (R$/kg de leite): diferença entre o preço unitário 

do leite e o custo total unitário do leite; 

IE_11 - LUCRO DA ATIVIDADE POR ÁREA (R$/ha): lucro da atividade 

leiteira dividido pela área utilizada para a atividade leiteira; 

IE_12 - ESTOQUE DE CAPITAL POR ÁREA (R$/ha): valor de todos os bens 

envolvidos na atividade, como benfeitorias, máquinas, animais e terras, dividido pela 

a área utilizada para a atividade leiteira; 

IE_13 - ESTOQUE DE CAPITAL POR kg DE LEITE (R$/kg de leite/dia): 

capital investido na atividade em benfeitorias, máquinas, animais e terras, dividido 

pela produção média diária de leite (kg); 

IE_14 - TAXA DE RETORNO DO CAPITAL COM TERRA (% a.a.): resultante 

da divisão da margem líquida da atividade pelo capital investido em benfeitorias, 

máquinas, animais e terras; 
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IE_15 - RELAÇÃO BENEFÍCIO CUSTO: renda bruta da atividade dividida 

pelo custo total da atividade; 

IE_16 - LUCRATIVIDADE (%): margem líquida dividida pela renda bruta da 

atividade leiteira. 

 

Os indicadores sociais propostos foram: 

 

IS_1 - QUALIDADE DO LEITE - CONTAGEM DE CÉLULAS SOMÁTICAS 

(CSx1000/mL): análise do leite em relação às células somáticas por mL de leite; 

IS_2 - QUALIDADE DO LEITE - CONTAGEM BACTERIANA TOTAL 

(UFCx1000/mL): análise do leite em relação à unidade formadora de colônia por mL 

de leite; 

IS_3 - QUALIDADE DO LEITE - PROTEÍNA (%): análise do leite em relação à 

proteína; 

IS_4 - QUALIDADE DO LEITE - GORDURA (%): análise do leite em relação à 

gordura; 

IS_5 - BONIFICAÇÃO NO PREÇO RECEBIDO PELO LEITE (%): 

porcentagem de bonificação sobre o valor recebido pelo leite; 

IS_6 - BEM-ESTAR ANIMAL - ESCORE DE CONDIÇÕES CORPORAL 

(escala de 1 a 5): análise visual da cobertura muscular e de gordura da anca da 

vaca, deve ser feito para se encontrar o equilíbrio no manejo alimentar. A escala e 

critérios de pontuação são um sistema de 5 pontos, onde a classificação varia de 1 

(muito magra) a 5 (muito gorda) (MISHRA; KUMARI; DUBEY, 2016; SOUISSI; 

BOURAOUI, 2019); 

IS_7 - BEM-ESTAR ANIMAL - HIGIENE DOS ANIMAIS (%): porcentagem de 

animais limpos no rebanho; 

IS_8 - BEM-ESTAR ANIMAL - MASTITE CLÍNICA (%): porcentagem de vacas 

com mastite clínica no rebanho; 

IS_9 - EMPREGO (funcionário/dia): demanda de mão de obra por dia na 

atividade leiteira; 

IS_10 - ACIDENTES DE TRABALHO (acidentes/funcionário/ano): número 

total de acidentes dividido pelo total de funcionários por ano (CHEN; HOLDEN, 

2017; SIEBERT et al., 2018); 
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IS_11 - TEMPO PERDIDO (%): relação de dias perdidos devido a lesões ou 

doenças relacionadas ao trabalho por ano pelo número total de dias úteis em um 

ano (CHEN; HOLDEN, 2017; SIEBERT et al., 2018); 

IS_12 - TEMPO DE TRABALHO (horas/funcionário/mês): tempo em horas 

dedicado às atividades desenvolvidas na propriedade por funcionário por mês 

(CHEN; HOLDEN, 2017; SIEBERT et al., 2018); 

IS_13 - DIAS DE DESCANSO (dias de descanso/funcionário/mês): dias de 

folga dos funcionários no mês; 

IS_14 - SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS (R$/funcionário/mês): valor (R$) 

recebido pelos funcionários por mês; 

IS_15 - SALÁRIO DA MÃO DE OBRA FAMILIAR OU PRÓ-LABORE 

(R$/mês): valor (R$) recebido pela família ou proprietário por mês; 

IS_16 - QUALIDADE DE VIDA (média de 0 a 10): nota de 0 a 10 para os 

aspectos: saúde física e mental, alimentação e nutrição, qualidade da moradia, 

higiene e saneamento básico, e qualidade do acesso à propriedade, ao serviço de 

saúde e lazer (excelente (10), bom (7,5), regular (5), ruim (2,5) e inexistente (0)); 

IS_17 - EDUCAÇÃO (1 = ensino fundamental e médio; 2 = ensino superior): 

nível de escolaridade do produtor, 1 para ensino fundamental e médio e 2 para 

ensino superior; 

IS_18 - EMPREENDEDORISMO (grau de capacidade de gerenciar e 

empreender do produtor - média de 0 a 10): o produtor possui visão 

empreendedora? sim (10) e não (0); o produtor realiza planejamento das atividades 

da propriedade? sim (10) e não (0); o produtor utiliza ferramentas informatizadas de 

gestão da propriedade rural? sim (10) e não (0); qual o nível de conhecimento do 

produtor sobre gestão da propriedade leiteira? excelente (10), bom (7,5), regular (5), 

ruim (2,5), inexistente (0); o produtor pretende continuar na atividade? sim (10) e não 

(0); 

IS_19 - ENVOLVIMENTO SOCIAL (1 = Não; 2 = Sim) envolvimento do 

produtor em associação, cooperação e sindicato; 

IS_20 - SUCESSÃO (1 = Não; 2 = Sim): treinamento do futuro gestor, para a 

continuidade da produção leiteira; 

IS_21 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

(horas/funcionário/ano): número de horas de treinamentos profissionais e 

educacionais por funcionários durante o ano. 



102 

 

Os indicadores ambientais propostos foram: 

 

IA_1 - USO DE ENERGIA POR kg DE LEITE (Megajoule (MJ)/kg de leite): 

energia utilizada na atividade leiteira, compreende o combustível (diesel, gasolina e 

outro) e a eletricidade, ao longo do ano dividido pela produção de leite anual; 

IA_2 - POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL (kg de equivalente dióxido 

de carbono/kg de leite): determinado pelos três principais gases de efeito estufa, 

dióxido de carbono, metano e óxido nitroso. O cálculo das emissões por 

fermentação entérica, manejo de dejetos e aplicação de nitrogênio foi realizado a 

partir da metodologia de cálculo proposta pelo IPCC (2006) e EMBRAPA (2010a, 

2010b). Os fatores de emissões dióxido de carbono utilizados foram: diesel e 

calcário segundo IPCC (2006); eletricidade (MCTIC, 2019); adubos nitrogênio, 

fósforo e potássio (MACEDO et al., 2008) e milho, soja e mineral (HAGEMANN et 

al., 2011). O indicador é expresso em kg de equivalentes de dióxido de carbono: 1 

para dióxido de carbono, 25 para metano e 298 para óxido nitroso (IPCC, 2007); 

IA_3 - BALANÇO DE NUTRIENTES - NITROGÊNIO (g de nitrogênio/kg de 

leite): diferença entre entradas (alimentos, fertilizantes e outros) e saídas (leite, 

animais e outros) de nitrogênio da propriedade ao longo do ano dividido pela 

produção anual de leite; 

IA_4 - BALANÇO DE NUTRIENTES - FÓSFORO (g de fósforo/kg de leite): 

diferença entre entradas (alimentos, fertilizantes e outros) e saídas (leite, animais e 

outros) de fósforo da propriedade ao longo do ano dividido pela produção anual de 

leite; 

IA_5 - BALANÇO DE NUTRIENTES - POTÁSSIO (g de potássio/kg de leite): 

diferença entre entradas (alimentos, fertilizantes e outros) e saídas (leite, animais e 

outros) de potássio da propriedade ao longo do ano dividido pela produção anual de 

leite; 

IA_6 - OCUPAÇÃO DA TERRA (m²/kg de leite): área de terra (m²) utilizada 

para a produção de leite dividida pela produção de leite (kg); 

IA_7 - FERTILIDADE DO SOLO - pH (pH): pH no solo de pastagem e de 

culturas; 

IA_8 - FERTILIDADE DO SOLO - FÓSFORO (mg/dm³): quantidade de fósforo 

no solo de pastagem e de culturas; 
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IA_9 - FERTILIDADE DO SOLO - POTÁSSIO (mg/dm³): quantidade de 

potássio no solo de pastagem e de culturas; 

IA_10 - EROSÃO NO SOLO (% da área da propriedade): relação da área com 

erosão (ha) com a área total (ha) da propriedade; 

IA_11 - ÁREAS DEGRADADAS (% da área da propriedade): relação da área 

degradada (ha) com a área total (ha) da propriedade; 

IA_12 - MANEJO DO SOLO (1 = não, 2 = sim): uso de plantio direto; curvas 

de níveis e adubação verde; 

IA_13 - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL (% 

da área total da propriedade): porcentagem da área de reserva legal e área de 

preservação permanente (ha) em relação à área total (ha) da propriedade. 

 

Os indicadores foram analisados por meio de análises descritivas, de cluster e 

de correlação de Pearson. A análise de cluster foi utilizada para agrupar as fazendas 

por meio de suas semelhanças em relação aos indicadores. Os métodos usados 

foram o de Ward, que aglomera os componentes de forma hierárquica e o de K-

médias que otimiza a homogeneidade dentro de cada grupo (HAIR et al., 2014). 

Para verificar a diferença entre os grupos utilizou a análise de variância (ANOVA) e 

para o procedimento de comparação entre as médias dos grupos utilizou-se o teste 

de Tukey (p ≤ 0,05). 

A fim de analisar as possíveis interações entre os indicadores, realizou a 

análise dos coeficientes de correlação de Pearson. Os dados foram analisados com 

o auxílio da linguagem R, versão para Windows 3.5.3. Os coeficientes foram 

calculados usando o pacote ‘Hmisc’. Para elaborar o gráfico de rede utilizou-se os 

pacotes ‘Igraph’ e ‘Bipartite’. 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.3.1 Perfil dos produtores e das fazendas 

 

Os produtores das fazendas analisadas apresentaram média de 51 anos de 

idade, com um mínimo de 28 e máximo de 77 anos, sendo que 75% estão acima de 

49 anos. Ao mesmo tempo em que se verifica o envelhecimento dos produtores, 

identifica-se a entrada de produtores jovens na atividade. Eles estão envolvidos com 
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a atividade leiteira em média há 22 anos, mas possui produtor com 3 anos e também 

com 55 anos de atuação. Dos 20 produtores, 65% tem acesso a internet na fazenda, 

o que facilita o acesso as novas tecnologias. 70% fazem o registro da carteira de 

trabalho dos funcionários, os demais fazem contratos temporários ou a mão de obra 

é familiar. Os funcionários e o produtor utilizam equipamentos de proteção individual 

(EPIs) em 60% das fazendas. 

Os sistemas de produção usados nas fazendas são confinamento em 40% e 

semiconfinamento em 60% das propriedades. As raças dos animais são o Holandês 

em 30% e o Girolando em 70% das fazendas. A produção de leite diária é de 1.522 

kg de leite em média, a menor de 106 kg e a maior de 6.703 kg. As propriedades 

analisadas possuem área usada para pecuária em média de 68 ha, a menor de 5 ha 

e a maior com 376 ha. 

As condições de alojamento dos animais são consideradas adequadas em 

85% das propriedades, as demais apresentam problema com lama na época das 

chuvas. O sombreamento com o uso de sombra natural e/ou sombra artificial com 

dimensionamento adequado e qualidade para os animais, é adequado em 90% das 

fazendas, mas encontram-se situações em que alguns lotes não têm acesso a 

sombra. O fornecimento de água (bebedouro - dimensionamento, limpeza e fluxo de 

água) para os animais é considerado adequado em 85% das propriedades, porém 

em algumas faltam melhorar a distribuição de bebedouros e a limpeza. 

No manejo dos dejetos dos animais, 70% das fazendas utiliza esterqueira, 

uma propriedade usa, além de esterqueira, compostagem e biodigestor, e duas 

descartam sem tratamento. Os dejetos são usados para a adubação das lavouras e 

pastagem. 

Após o uso, as embalagens dos produtos químicos de uso animal são 

queimados (60%), descartados por meio de programa de coleta seletiva (10%), 

devolução junto ao local da compra (10%), descartados sem cuidado (10%), 

enterrados (5%) e passam por separação dos frascos e seringas das agulhas que 

são descartadas como perfuro cortantes (10%). As embalagens de agrotóxicos são 

devolvidas junto ao local da compra por 80% dos produtores, 15% queimam e 5% 

descartam sem cuidado. 

Todas as fazendas enterram os animais mortos e utilizam o leite de vacas em 

tratamento com antibióticos na alimentação das bezerras. 
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Em relação à legislação ambiental, 50% das propriedades possuem outorga 

de uso da água, 70% licença ambiental de operação da atividade e 90% Cadastro 

Ambiental Rural – CAR. 

 

4.3.2 Análise de cluster 

 

A análise de cluster resultou na formação de três grupos distintos de 

fazendas, com características similares dentro de cada grupo, segundo os métodos 

Ward e K-means. As fazendas são semelhantes em vários indicadores, isto se deve 

à assistência técnica e gerencial recebida. Portanto os grupos formados apresentam 

diferenças principalmente na intensificação do uso da terra. Em relação aos 

indicadores sociais e ambientais, os grupos são diferentes somente quanto à 

capacitação e desenvolvimento profissional e à ocupação da terra (Tabela 3, 4, 5 e 

6). 

O grupo 1 formado por 13 fazendas caracterizadas por apresentarem baixa 

intensificação do uso da terra. Estas propriedades apresentam como características: 

menor taxa de lotação por área, menor produção de leite por área, menor produção 

por vaca em lactação e total de vaca, menor margem bruta por área, menor estoque 

de capital para área, menos horas de capacitação e maior demanda por terra para 

produzir um quilograma de leite. 

O grupo 2 formado por seis fazendas com média intensificação do uso da 

terra. Estas propriedades apresentam características intermediarias entre o grupo 1 

e 3. O grupo 3 formado por uma fazenda apenas, com alta intensificação do uso da 

terra. Esta propriedade apresenta como características: maior taxa de lotação por 

área, maior produção de leite por área, maior produção por vaca em lactação e total 

de vaca, maior margem bruta e lucro por área, maior estoque de capital para área, 

maior taxa de retorno do capital, mais horas de capacitação e menor demanda por 

terra para produzir um quilograma de leite. 

Os grupos foram denominados de G1 (baixa intensificação), G2 (média 

intensificação) e G3 (alta intensificação). Os indicadores técnicos dos grupos estão 

apresentados na Tabela 3. Os grupos apresentam diferenças estatística para os 

indicadores IT_1 (taxa de lotação (UA/ha)), IT_2 (vacas em lactação por área 

(vacas/ha)), IT_3 (produção de leite por área (kg de leite/ha/ano)), IT_6 (produção 

por vaca em lactação (kg de leite/dia)) e IT_7 (produção por total de vacas (kg de 
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leite/dia)). Vários autores têm utilizados esses indicadores para avaliar a atividade 

(HAGEMANN et al., 2011; GUERCI et al., 2013; DOLMAN et al., 2014; GAUDINO et 

al., 2014; GALLOWAY et al., 2018; WANG et al., 2018). Esses indicadores estão 

relacionados com à intensificação da produção leiteira. 

 

Tabela 3 - Indicadores técnicos dos grupos das propriedades 

Indicador 
Baixa intensificação 

(n = 13) 
Média intensificação 

(n = 6) 
Alta intensificação 

(n = 1) 
Média Desvio padrão Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

IT_1 2,51b 1,03 4,21a 1,17 5,49a 0,00 

IT_2 1,08b 0,41 1,93a 0,35 2,75a 0,00 

IT_3 6.785,98c 2.557,59 13.639,27b 4.490,97 27.073,00a 0,00 

IT_4 292,48 93,75 350,06 243,43 360,29 0,00 

IT_5 16,93 5,11 16,99 8,60 13,36 0,00 

IT_6 17,27b 2,49 19,32ab 5,15 26,97a 0,00 

IT_7 14,54b 2,56 15,49ab 5,21 24,15a 0,00 

IT_8 84,02 5,76 78,54 9,06 89,53 0,00 

IT_9 44,43 9,01 46,09 9,71 50,11 0,00 

IT_10 20,56 5,91 16,67 3,37 11,90 0,00 

IT_11 338,31 24,03 346,67 5,16 350,00 0,00 

IT_12 29,98 5,68 28,00 2,81 23,00 0,00 

IT_13 3,25 0,37 3,38 0,31 2,75 0,00 

IT_14 3,17 0,30 3,21 0,19 3,00 0,00 

IT_15 3,17 0,26 3,25 0,32 3,50 0,00 
Letras diferentes nas linhas apresentam diferença significativa entre as médias dos grupos pelo teste 
de Tukey (p ≤ 0,05). 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Os indicadores econômicos dos grupos de fazendas podem ser observados 

na Tabela 4. Os grupos formados apresentam diferenças estatística para os 

indicadores IE_8 (margem bruta por área (R$/ha)), IE_11 (lucro da atividade 

(R$/há)), IE_12 (estoque de capital por área (R$/ha)) e IE_14 (taxa de retorno do 

capital com terra (% a.a.)). Lebacq, Baret e Stilmant (2015) usaram a margem bruta 

por hectare para avaliar 365 propriedades leiteiras especializadas na Bélgica. 
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Tabela 4 - Indicadores econômicos dos grupos das propriedades 

Indicador 
Baixa intensificação 

(n = 13) 
Média intensificação 

(n = 6) 
Alta intensificação 

(n = 1) 

Média Desvio padrão Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

IE_1 1,54 0,10 1,52 0,14 1,53 0,00 

IE_2 95,89 3,86 92,65 7,40 94,44 0,00 

IE_3 10,43 4,95 10,64 7,19 2,32 0,00 

IE_4 30,79 6,31 32,87 2,63 37,89 0,00 

IE_5 1,29 0,18 1,38 0,12 1,15 0,00 

IE_6 84,03 12,66 90,81 9,63 75,14 0,00 

IE_7 0,52 0,17 0,41 0,18 0,64 0,00 

IE_8 3.557,78b 1.749,96 5.235,41b 2.019,11 43.774,28a 0,00 

IE_9 0,34 0,20 0,22 0,14 0,48 0,00 

IE_10 0,22 0,21 0,11 0,15 0,38 0,00 

IE_11 1.627,17b 1.453,40 1.579,54b 2.269,29 10.210,48a 0,00 

IE_12 25.772,28b 5.241,15 47.973,74a 13.847,43 49.624,93a 0,00 

IE_13 1.514,06 415,28 1.462,09 750,09 669,05 0,00 

IE_14 9,37b 5,68 7,24b 6,43 26,12a 0,00 

IE_15 1,17 0,15 1,08 0,11 1,30 0,00 

IE_16 20,66 12,53 13,38 8,15 29,54 0,00 
Letras diferentes nas linhas apresentam diferença significativa entre as médias dos grupos pelo teste 
de Tukey (p ≤ 0,05). 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Os indicadores sociais dos grupos de fazendas podem ser verificados na 

Tabela 5. Os grupos formados apresentam diferenças estatística somente para o 

indicador IS_21 (capacitação e desenvolvimento profissional 

(horas/funcionário/ano)). A qualificação e capacitação são aspectos chaves para o 

crescimento da atividade, manutenção do homem no campo e possibilidade de 

sucessão do negócio (SALAS-REYES et al., 2015; GAVIGLIO et al., 2016). 
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Tabela 5 - Indicadores sociais dos grupos das propriedades 

Indicador 
Baixa intensificação 

(n = 13) 
Média intensificação 

(n = 6) 
Alta intensificação 

(n = 1) 

Média Desvio padrão Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

IS_1 961,32 1.419,33 447,30 189,42 247,27 0,00 

IS_2 493,06 659,87 88,51 104,02 23,47 0,00 

IS_3 3,27 0,13 3,22 0,21 3,18 0,00 

IS_4 3,74 0,25 3,81 0,36 3,27 0,00 

IS_5 1,58 2,41 3,61 3,00 5,16 0,00 

IS_6 3,20 0,22 3,28 0,22 3,08 0,00 

IS_7 72,55 23,82 73,31 29,06 85,71 0,00 

IS_8 3,90 1,46 2,67 1,66 2,00 0,00 

IS_9 4,14 2,00 4,37 3,70 1,44 0,00 

IS_10 0,00 0,00 0,31 0,34 0,00 0,00 

IS_11 1,19 1,59 0,80 1,17 0,00 0,00 

IS_12 199,61 12,06 199,27 13,62 183,33 0,00 

IS_13 2,97 1,51 3,01 1,70 5,00 0,00 

IS_14 1.366,41 487,42 1.737,16 1.210,27 1.276,76 0,00 

IS_15 2.068,00 905,30 2.003,61 1.939,50 1.716,00 0,00 

IS_16 8,63 0,79 8,08 0,56 8,00 0,00 

IS_17 1,23 0,44 1,50 0,55 1,00 0,00 

IS_18 8,19 2,30 9,17 1,08 10,00 0,00 

IS_19 1,54 0,52 1,17 0,41 1,00 0,00 

IS_20 1,46 0,52 1,33 0,52 1,00 0,00 

IS_21 1,83b 2,43 4,25b 9,17 27,78a 0,00 
Letras diferentes nas linhas apresentam diferença significativa entre as médias dos grupos pelo teste 
de Tukey (p ≤ 0,05). 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Os indicadores ambientais dos grupos de fazendas podem ser observados na 

Tabela 6. Os grupos formados apresentam diferenças estatística somente para o 

indicador IA_6 (ocupação da terra (m²/kg de leite)). Esse indicador é o inverso da 

produção de leite por hectare, determina a demanda por área para produzir um 

quilograma de leite (THOMASSEN et al., 2009; GUERCI et al., 2013; DOLMAN et 

al., 2014; MEUL et al., 2014; MU et al., 2017; SALOU; LE MOUËL; VAN DER WERF, 

2017; CHEN; HOLDEN, 2018; WANG et al., 2018). 
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Tabela 6 - Indicadores ambientais dos grupos das propriedades 

Indicador 
Baixa intensificação 

(n = 13) 
Média intensificação 

(n = 6) 
Alta intensificação 

(n = 1) 

Média Desvio padrão Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

IA_1 0,47 0,21 0,58 0,27 0,38 0,00 

IA_2 0,96 0,18 0,94 0,32 0,59 0,00 

IA_3 56,73 8,99 62,11 10,03 69,93 0,00 

IA_4 6,22 1,99 7,30 2,55 5,48 0,00 

IA_5 6,18 3,09 6,84 2,45 4,97 0,00 

IA_6 1,71a 0,73 0,81b 0,28 0,37b 0,00 

IA_7 5,67 0,34 5,65 0,42 5,45 0,00 

IA_8 23,81 16,79 17,06 10,61 10,40 0,00 

IA_9 86,97 29,28 96,67 46,67 73,50 0,00 

IA_10 0,29 0,60 0,09 0,22 0,00 0,00 

IA_11 0,29 0,60 0,02 0,04 0,00 0,00 

IA_12 1,46 0,52 1,83 0,41 1,00 0,00 

IA_13 16,93 9,81 34,47 30,10 22,22 0,00 
Letras diferentes nas linhas apresentam diferença significativa entre as médias dos grupos pelo teste 
de Tukey (p ≤ 0,05). 
Fonte: elaborado pela autora 

 

A fazenda do grupo de alta intensificação tem uma produção média de 519 kg 

de leite por dia em sistema de confinamento, a área usada para pecuária é de 7 ha. 

A propriedade apresenta os melhores desempenhos técnicos e econômicos. No 

aspecto social demonstra parâmetro de qualidade do leite adequado as normas 

(BRASIL, 2018) e em relação ao bem-estar 86% dos animais no rebanho estão 

limpos, isso por apresentar condições de alojamento dos animais, sombreamento e 

fornecimento de água adequados aos animais. A propriedade apresenta boas 

condições de trabalho com zero caso de acidente e tempo perdido, cinco dias de 

descanso por mês por funcionário. A qualidade de vida recebeu nota 8, o produtor 

apresenta excelente saúde física e mental, excelente qualidade da moradia, boa 

alimentação e nutrição e boa qualidade do acesso à propriedade, ao serviço de 

saúde e lazer, mas apresenta problemas com a higiene e saneamento básico 

(regular). O produtor e os funcionários não utilizam equipamentos de proteção 

individual (EPIs). Possui acesso à internet na fazenda. No aspecto ambiental, os 

dejetos dos animais são descartados sem tratamento, as embalagens dos produtos 

veterinários são descartadas em programa de coleta seletiva, as embalagens de 

agrotóxicos são devolvidas junto ao local da compra, os animais mortos são 

enterrados e o leite de animais em tratamento com antibiótico é usado na 

alimentação das bezerras. A propriedade possui CAR e área de reverva legal 
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exigida pela legislação (BRASIL, 2012), mas não possui outorga de uso da água e 

licença ambiental de operação da atividade. A fazenda apresenta a menor emissão 

de gases de efeito estufa (0,59 kg de equivalente dióxido de carbono por kg de leite) 

e menor ocupação da terra (0,37 m²/kg de leite). Não possui áreas degradadas e 

erosão no solo, mas não utiliza plantio direto, curvas de níveis e adubação verde. 

Apresenta balanço de nitrogênio elevado, necessitando melhorar o uso dos 

nutrientes com o uso da zootecnia e agricultura de precisão. 

 

4.3.3 Análise das interações dos indicadores 

 

A Figura 9 apresenta as interações dos indicadores geradas pela análise de 

correlação de Person com p ≤ 0,05 (APÊNDICE D). O resultado apresentado na 

Figura 9 reforça que para avaliar o desenvolvimento sustentável deve-se analisá-lo 

considerando a interdisciplinaridade, a integração, a interdependência e a inter-

relação dos fatores. O desenvolvimento sustentável de um sistema de produção de 

leite pode ser definido como o resultado da combinação dos diferentes indicadores, 

que por meio do dinamismo entre os fatores, gerando efeitos sinérgicos ou trade-

offs. 

 

Figura 9 - Interações entre os indicadores técnicos, econômicos, sociais e ambientais, correlação de 
Person com p ≤ 0,05 

 
Fonte: elaborado pela autora 
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Os indicadores de sustentabilidade analisados apresentam interligações entre 

si. As práticas zootécnicas influenciam no desempenho econômico, ambiental e 

social das fazendas. Os aspectos econômicos proporcionam geração de renda, que 

refletem no pilar social e consequente manutenção do homem no campo. 

A produção de leite por hectare (IT_3; r = -0,45) e a produção de leite por 

vaca (IT_7; r = -0,87) estão correlacionadas negativamente com o potencial de 

aquecimento global por kg de leite (IA_2). Tais resultados estão de acordo com os 

estudos de Thomassen et al. (2009), Gaudino et al. (2014), O’brien et al. (2015) e 

Galloway et al. (2018) em fazendas leiteiras na Holanda, Itália, Irlanda e África do 

Sul, respectivamente. 

Segundo Gerber et al. (2011) e Hagemann et al. (2011) as emissões de gases 

de efeito estufa por kg de leite diminuem substancialmente à medida que a 

produtividade animal aumenta. Capper e Cady (2019) verificaram reduções nas 

emissões por unidade de produto na pecuária leiteira dos Estados Unidos no 

período de 2007 a 2017, isso deve as melhorias nas práticas de manejo, 

aumentando a produtividade por animal. No entanto ao considerar a carga ambiental 

em uma perspectiva local, os impactos por hectare foram associados positivamente 

ao nível de intensificação (BAVA et al., 2014). Flaten et al. (2019) verificaram que a 

intensificação e consequente melhoria na rentabilidade proporciona melhoria no 

desempenho ambiental (emissões de gases de efeito estufa) das fazendas. 

A produtividade do trabalho (IT_4) está correlacionada positivamente com a 

produção de leite por vaca em lactação (IT_7; r = 0,58), lucro da atividade por área 

(IE_11; r = 0,55) taxa de retorno do capital com terra (IE_14; r = 0,62) e 

negativamente com o potencial de aquecimento global por kg de leite (IA_2; r = -

0,56). Esse achado é confirmado pela literatura que mostra que a elevação na 

produção de leite por vaca aumentou a produtividade do trabalho, reduziu o 

potencial de aquecimento global (THOMASSEN et al., 2009). Segundo Yi e Ifft 

(2019), maior produtividade do trabalho e eficiência de custos (custo do trabalho 

contratado por unidade de leite vendido) estão associadas a um melhor 

desempenho financeiro das fazendas leiteiras. 

A produção de leite por vaca em lactação (IT_6; r = 0,47) e total de vacas 

(IT_7; r = 0,49) e o gasto com concentrado na atividade leiteira pela renda bruta do 

leite (IE_4; r = 0,72) apresentam correlações positivas com o balanço de nitrogênio 

(IA_3). Flaten et al. (2019) verificaram que o aumento do uso de concentrado 
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aumenta o balanço. Essas relações apontam uma dependência de insumos externo 

para a alimentação (ração concentrada) dos animais e como consequência o 

aumento da produção causa aumento no balanço. 

Os nutrientes entram na fazenda nos alimentos e fertilizantes. Os animais 

retiram os nutrientes a partir do alimento para o metabolismo de produção de leite. 

Alguns nutrientes saem da fazenda no leite, mas muitos são excretados nos dejetos 

e continuam na propriedade. O uso dos dejetos retorna os nutrientes para o solo, 

onde estes podem ser reutilizados para a produção de mais alimentos. 

Para melhorar o uso dos nutrientes deve-se adotar zootecnia e agricultura de 

precisão, melhorando o fluxo de nutrientes no sistema. A zootecnia de precisão 

busca adequar as dietas de acordo com as exigências nutricionais de cada categoria 

animal e estágio fisiológico (GONZÁLEZ; KYRIAZAKIS; TEDESCHI, 2018). A 

redução de proteína bruta da dieta e o balanceamento correto da energia podem 

aumentar a eficiência de uso do nitrogênio dos alimentos (HANIGAN; KNOWLTON, 

2010; POWELL; ROTZ, 2015; BAHRAMI-YEKDANGI et al., 2016). A redução da 

ingestão dos minerais pode reduzir as suas excreções (HANIGAN; KNOWLTON, 

2010; KEBREAB et al., 2010). E a agricultura de precisão busca reduzir os insumos 

agrícolas com aplicações específicas de nutrientes no campo, direciona melhor os 

nutrientes às necessidades das plantas (BALAFOUTIS et al., 2017; HIGGINS; 

SCHELLBERG; BAILEY, 2019). A aplicação dos dejetos e fertilizantes no solo deve 

ser feita considerando as condições climáticas, a fertilidade do solo e a exigência de 

nutrientes das culturas. 

A produção de leite por área (IT_3; r = -0,80), por vaca em lactação (IT_6; r = 

-0,54) e total de vacas (IT_7; r = -0,49) estão correlacionadas negativamente com a 

ocupação da terra (IA_6), ou seja, quando intensifica a produção reduz a demanda 

por área (Battini et al., 2016). O indicador ambiental ocupação da terra é o inverso 

da produção de leite por área, o que explica o efeito dessa característica em relação 

a produção da fazenda. 

A capacitação e desenvolvimento profissional (IS_21) está associado ao lucro 

da atividade por área (IE_11; r = 0,63) e a produção de leite por área (IT_3; r = 0,49). 

Stup, Hyde e Holden (2006) encontraram uma relação positiva significativa entre o 

retorno sobre o patrimônio e o uso de treinamento contínuo. Assim como o grau de 

empreendedorismo do produtor (IS_18) contribui para a redução de áreas 

degradadas (IA_11; r = -0,50) e erosões no solo (IA_10; r = -0,47), redução de CCS 
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do leite (IS_1; r = -0,85) e aumento da produção de leite por vaca em lactação (IT_6; 

r = 0,49) e total de vacas (IT_7; r = 0,46). 

Para uma avaliação de como as alterações em um indicador pode influenciar 

os outros indicadores, segue o exemplo do indicador IT_3 (produção de leite por 

área (kg de leite/ha/ano)). Esse indicador foi escolhido por estar relacionado com a 

intensificação da produção e por ser o indicador responsável pela formação dos 

clusters das fazendas analisadas. 

O aumento da produção de leite por área influencia diretamente com 

correlações positivas os indicadores IT_1, IT_2, IT_6, IT_7, IE_8, IE_11, IE_12, 

IE_14, IS_10 e IS_21, e negativamente os IT_10, IT_12, IE_13, IA_2 e IA_6. Estes 

indicadores influenciam outros indicadores, como pode ser observado na Figura 10, 

que também interagem entre si. Ao acrescentar mais indicadores à figura, o 

resultado será igual a Figura 9, demonstrando que eles estão interligados, inter-

relacionados e interdependentes, formando um todo complexo. 

 

Figura 10 - Interações dos indicadores técnicos, econômicos, sociais e ambientais com o indicador 
IT_3 (produção de leite por área (kg de leite/ha/ano)), correlação de Person com p ≤ 0,05 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Portanto, de acordo com a Teoria Geral de Sistemas, a intensificação da 

produção por área altera a atividade como um todo, devido às sinergias e trade-offs 

entre os componentes do sistema. As ações para solucionar determinado problema 

devem ser adotadas sempre considerando e avaliando as interações dinâmicas dos 

componentes do sistema total. 
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Ao intensificar a produção por área aumenta-se a produção por vaca (IT_6), 

taxa de lotação (IT_1), a produção por mão de obra (IT_5), melhora-se a reprodução 

das novilhas (IT_10 e IT_12), exige-se mais capacitação (IS_21) da equipe e 

gerenciamento dos custos (IE_6, IE_3 e IE_5) e, consequentemente, aumenta-se o 

lucro por área (IE_11), reduz-se o estoque de capital por unidade de produto (IE_13) 

e aumenta-se a taxa de retorno do capital com terra (IE_14). Ambientalmente, 

utiliza-se menos terra para produzir um quilograma de leite (IA_6) e reduz-se o 

potencial de aquecimento global por unidade de produto (IA_2), mas aumenta-se o 

uso de energia elétrica e combustíveis (IA_1) e piora-se o balanço de nitrogênio 

(IA_3). Em relação ao aspecto social, aumenta-se o salário dos funcionários (IS_14) 

e do produtor (IS_15), melhora-se a bonificação do leite (IS_5) e exige-se maior grau 

de empreendedorismo, porém aumenta-se o número de acidentes de trabalho por 

funcionário (IS_10) e reduz-se a qualidade de vida (IS_16) das pessoas envolvidas 

na atividade. 

A qualidade de vida do produtor e funcionários está relacionada a saúde física 

e mental, alimentação e nutrição, qualidade da moradia, higiene e saneamento 

básico e qualidade do acesso à propriedade, ao serviço de saúde e lazer. As 

condições de trabalho são parâmetros importantes, pois estão ligados à saúde física 

e psicológica dos trabalhadores e com o ambiente de trabalho. As condições de 

trabalho estão relacionadas com os indicadores IS_10 (acidentes de trabalho 

(acidentes/funcionário/ano)), IS_11 (tempo perdido (%)), IS_12 (tempo de trabalho 

(horas/funcionário/mês)), IS_13 (dias de descanso (dias de 

descanso/funcionário/mês)) e IS_21 (capacitação e desenvolvimento profissional 

(horas/funcionário/ano)). 

Uma série de características da pecuária leiteira expõe os produtores e 

funcionários a fatores de riscos de acidentes e estresses. Esses fatores incluem alta 

carga de trabalho, desafios envolvendo a mão de obra, solidão, instabilidade 

financeira, dívida financeira e outros fatores econômicos, administração da fazenda 

e fatores externos incontroláveis, como clima, pressão da sociedade e mídia, futuro 

do setor, política governamental e econômica (KOLSTRUP et al., 2013; FUREY et 

al., 2016; KALLIONIEMI et al., 2016). 

Esses fatores representam um desafio para a atividade aumentar a produção 

e ao mesmo tempo melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida do 

produtor e funcionários. Uma medida para redução da carga de trabalho está em 
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investir na automatização das operações. Karttunen, Rautiainen e Lunner-Kolstrup 

(2016) observaram que o uso de ordenha robotizada melhorou a saúde e segurança 

dos funcionários, pois reduziu o trabalho e os riscos musculoesqueléticos, mas criou 

novos estresses e desafios para o produtor. Esses novos estresses são devidos ao 

monitoramento contínuo para evitar falhas mecânicas, gerando estresse e fadiga 

mental (DOUPHRATE et al., 2013). 

De acordo com Van Calker et al. (2005) as condições de trabalho são 

aspectos importantes da sustentabilidade. A implementação de programa de 

assistência à saúde física e mental e treinamento pode reduzir os acidentes e 

melhorar a qualidade de vida, ajudando os produtores a identificar e gerenciar o 

estresse e a saúde mental (KOLSTRUP et al., 2013). O treinamento da mão de obra 

com foco nas interações homem-animal contribui para melhorar o manejo com os 

animais, redução dos acidentes, melhorar a segurança ocupacional, melhorar o 

bem-estar dos animais e a produtividade (LINDAHL et al., 2013). Segundo Burton, 

Peoples e Cooper (2012) o conhecimento da cultura e comportamento animal, 

interações humano-animal pode proporcionar um ambiente em que tanto o ser 

humano e animal estarão em bem-estar. 

Segundo Hagevoort, Douphrate e Reynolds (2013), as práticas de 

gerenciamento de mão de obra são vantagens competitivas em potencial para as 

fazendas leiteiras, mas a conexão com a produtividade e a lucratividade não foi 

claramente demonstrada em estudos. Isso pode ser a explicação das fazendas 

conseguir aumentar a produção e lucro mesmo com aumento no número de 

acidentes e no tempo perdido. 

A gestão da pecuária leiteira deve abordar uma produção de leite sustentável 

e responsável pelas perspectivas de bem-estar animal, social, econômica e 

ambiental. Cada um desses aspectos é interdependente entre si e com a mão de 

obra, que deve ser sustentável, saudável e produtiva. 

 

4.4 CONCLUSÕES 

 

A avaliação e monitoramento da fazenda leiteira ao longo do tempo permitem 

avanço de forma efetiva, com mudanças para solucionar os problemas técnicos, 

econômicos, sociais e ambientais. Os indicadores são ferramentas importantes para 

a avaliação e monitoramento da atividade. 
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A análise de cluster resultou na formação de três grupos, G1 (baixa 

intensificação), G2 (média intensificação) e G3 (alta intensificação). Os grupos 

formados apresentam diferenças principalmente na intensificação do uso da terra. A 

intensificação da produção às vezes é vista como solução para a sustentabilidade, a 

fim de aumentar a oferta de alimentos, mas essa deve ser avaliada por meio da 

abordagem sistêmica, pois sozinha pode levar a problemas sociais, e mesmo 

ambientais. 

O resultado desta pesquisa aponta que a intensificação da produção de leite 

melhora os indicadores técnicos e econômicos, com aumento da capacitação da 

equipe e gerenciamento dos custos. Ambientalmente, usa menos terra para produzir 

um quilograma de leite e reduz o potencial de aquecimento global por unidade de 

produto, mas aumenta o uso de energia elétrica e combustíveis e piora o balanço de 

nitrogênio. Em relação ao aspecto social, proporciona aumento do salário dos 

funcionários e do produtor, e exige maior grau de empreendedorismo, porém 

aumenta o número de acidentes de trabalho por funcionário e reduz a qualidade de 

vida das pessoas envolvidas na atividade. 

A atividade leiteira deve ser compreendida a partir de uma perspectiva 

sistêmica e dinâmica, constituída por diversos fatores que interagem entre si. A 

mudança em um dos componentes gera modificações no todo, tendo efeitos 

sinérgicos ou trade-offs. 

Por fim, é importante conhecer a complexidade e o dinamismo inerentes ao 

sistema, assim como as interações observadas entre os indicadores, para o 

constante monitoramento e planejamento para o sucesso da atividade. 

A interpretação dos resultados das fazendas mostra que o desempenho de 

cada indicador pode ser analisado isoladamente, mas também pode ser avaliada a 

relação entre os indicadores e as dimensões da sustentabilidade. Portanto a 

avaliação das interações dos indicadores é importante para o desenvolvimento 

sustentável. Os sistemas de produção de leite precisam ser capazes de combinar 

viabilidade técnica e econômica com a responsabilidade com a saúde e bem-estar 

humano e animal e com o meio ambiente. 
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5 CONCLUSÕES GERAIS 

 

Várias metodologias vêm sendo construídas, testadas e aplicadas para 

avaliar a sustentabilidade da produção leiteira, mas, às vezes, consideram apenas 

uma, duas ou as três dimensões da sustentabilidade. Os aspectos ambientais têm 

sidos os mais contemplados, enquanto os sociais foram os menos avaliados, devido, 

possivelmente, à maior complexidade de análise. O uso de diferentes metodologias 

deve-se às peculiaridades de cada região, sistema produtivo, cultura, sociedade e 

aspectos nacionais e internacionais. 

Os principais indicadores encontrados na literatura utilizados para avaliar os 

aspectos técnicos foram produtividade por vaca, produção de leite por área, taxa de 

lotação e produção de leite. Os principais indicadores econômicos avaliados foram 

custo, margem, renda do proprietário ou remuneração do trabalho e renda. No 

aspecto social os principais indicadores estudados foram educação e treinamento, 

bem-estar animal, qualidade do produto e condições de trabalho. Na dimensão 

ambiental, os indicadores foram emissões de gases e substâncias, uso de energia, 

balanço de nutrientes e uso da terra. As produções de leite por área e por vaca 

podem influenciar nas relações entre indicadores ambientais e econômicos. 

A participação dos profissionais é essencial para selecionar um conjunto de 

indicadores que possam avaliar de forma eficiente a produção de leite. Os principais 

indicadores técnicos considerados muito importantes na avaliação da 

sustentabilidade da pecuária leiteira pelos profissionais foram produção de leite por 

área, índice reprodutivo, eficiência leiteira e vacas em lactação por área. Os 

indicadores econômicos foram lucro da atividade, custo total unitário do leite, custo 

total da atividade leiteira e custo total do leite por preço do leite. Os indicadores 

sociais foram qualidade do leite, qualidade de vida do produtor e funcionários, 

sucessão e índice de bem-estar animal. Os indicadores ambientais foram proteção 

dos cursos d’água ou área de preservação permanente, manejo do solo, qualidade 

da água utilizada para consumo humano e animal e na ordenha e descarte de leite 

de animais que receberam medicamentos. 

Os indicadores apontados tanto pela revisão de literatura e quanto pelos 

profissionais foram produção de leite por área, custo, qualidade do leite e bem-estar 

animal para a avaliação da sustentabilidade. Em relação aos ambientais observou-
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se que os profissionais preocupam mais com a proteção da água, solo e com o 

descarte do leite de animais que receberam medicamentos. 

Essa pesquisa aponta a existência de quatro grupos de profissionais, um 

grupo “holístico” com uma visão global da fazenda procurando compreender os 

fenômenos na sua totalidade. Os participantes concordaram que todos os 

indicadores são muito importantes ou, no mínimo, importantes. O segundo grupo 

“tecnicista” que valoriza os recursos técnicos, como capazes de trazer soluções para 

os problemas da produção de leite. Esse grupo considerou os indicadores entre 

importantes e desejáveis, exceto alguns indicadores ambientais avaliados como não 

prioritários e dispensáveis. O terceiro grupo “socioambientalista” busca resolver os 

problemas e processos baseado no ambientalismo com consciência social. Os 

indicadores foram avaliados como desejáveis, porém os indicadores ambientais 

como importantes. O quarto grupo “céticos” são as pessoas que não têm certeza e 

apesentam dúvidas e/ou descrença sobre o tema. As pessoas consideram no geral 

que os indicadores são não prioritários e dispensáveis. 

Os grupos apresentaram diferenças significativas em relação aos 

conhecimentos sobre os aspectos técnicos, econômicos, sociais e ambientais da 

bovinocultura leiteira. Os participantes do grupo “holístico” demonstram ter maior 

conhecimento em todos os aspectos do que os demais grupos. No geral, os 

profissionais apresentam deficiência no conhecimento ambiental. 

O grau de conhecimento dos profissionais sobre os aspectos da 

sustentabilidade influencia na percepção da relevância dos indicadores. Portanto, 

fica evidente a importância da difusão do conhecimento para produzir leite de forma 

mais sustentável. O conhecimento dos aspectos da sustentabilidade é importante 

para a avaliação sistêmica da fazenda. Conhecer a percepção dos profissionais 

sobre os indicadores é fundamental para a adoção dos indicadores a campo. 

Um ponto de destaque é o foco no atendimento das legislações, 

principalmente às questões ambientais. Assim muito dos profissionais esquecem 

que a sustentabilidade em relação aos aspectos ambientais vai além das questões 

estabelecidas por lei, envolvendo todos os manejos nutricional, sanitário, pastagem 

e agrícola e o gerenciamento da propriedade. 

A fim de propor um conjunto de indicadores capaz de ser aplicado em 

fazendas leiteiras, os indicadores foram avaliados em 20 fazendas leiteiras 

localizadas na região da Zona da Mata, Minas Gerais, Brasil. Como resultado 
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destaca-se a formação de três grupos de fazendas, sendo G1 (baixa intensificação), 

G2 (média intensificação) e G3 (alta intensificação). Os grupos formados 

apresentam diferenças principalmente na intensificação do uso da terra. Em relação 

aos indicadores sociais e ambientais, os grupos são diferentes quanto a capacitação 

e desenvolvimento profissional e a ocupação da terra. 

A intensificação da produção às vezes é vista como solução para a 

sustentabilidade, a fim de aumentar a oferta de alimentos, mas essa deve ser 

avaliada por meio da abordagem sistêmica, pois sozinha pode levar a problemas 

sociais. Com resultados desta pesquisa a intensificação da produção por área 

aumenta a produção por vaca, taxa lotação, produção por mão de obra, melhora a 

reprodução das novilhas, exige mais capacitação da equipe e gerenciamento dos 

custos e consequentemente aumenta lucro por área, reduz estoque de capital por 

unidade de produto e aumenta taxa de retorno do capital com terra. Ambientalmente, 

usa menos terra para produzir um quilograma de leite e reduz o potencial de 

aquecimento global por unidade de produto, mas aumenta o uso de energia elétrica 

e combustíveis e o balanço de nitrogênio. Em relação ao aspecto social aumenta o 

salário dos funcionários e do produtor, melhora a bonificação do leite e exige maior 

grau de empreendedorismo, porém aumenta o número de acidentes de trabalho por 

funcionário e reduz a qualidade de vida das pessoas envolvidas na atividade. 

O sistema de produção de leite é constituído por componentes interligados, 

inter-relacionados ou interdependentes, que formam um todo complexo e unificado. 

Ao interferir em um dos componentes, como resultado todo o sistema é influenciado, 

isto devido as interações gerando efeitos sinérgicos e trade-offs. Ao avaliar o 

sistema considerado suas interações, pode-se observar as explicação e predição 

dos comportamentos do processo e ao mesmo tempo apontar para problemas 

especificos. 

A atividade leiteira deve ser compreendida a partir de uma perspectiva 

complexa e dinâmica, constituída por diversos fatores que interagem entre si. A 

mudança em um dos componentes gera modificações no todo, gerando efeitos 

sinérgicos ou trade-offs. Portanto, é importante conhecer a complexidade e o 

dinamismo inerentes ao sistema, assim como as interações observadas entre os 

indicadores, para o constante monitoramento e planejamento para o sucesso da 

atividade. 
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A interpretação dos resultados das fazendas mostra que o desempenho de 

cada indicador pode ser analisado isoladamente, mas também deve ser avaliado a 

relação entre os indicadores e as dimensões da sustentabilidade. Portanto a 

avaliação das interações dos indicadores é importante para o desenvolvimento 

sustentável. Os sistemas de produção de leite precisam ser capazes de combinar 

viabilidade técnica e econômica com a responsabilidade com a saúde e bem-estar 

humano e animal e com o meio ambiente. 

Não foi possível calcular alguns indicadores que foram considerados 

importantes pelos profissionais para a avaliação da sustentabilidade, pois a campo 

não se tem o hábito de coletar os dados para calcular os indicadores. Isso acontece 

mesmo em fazendas que recebem acompanhamento técnico e gerencial. Portanto, a 

falta de dados para calcular alguns indicadores se deve ao fato de não ver 

importância na análise mais sistêmica da propriedade. A falta de conhecimento ou 

importância dos aspectos ambientais para a produção de leite pode ser o motivo de 

não coletar os dados e avaliar os indicadores nas propriedades. Se não houver 

escrituração zootécnica, mensuração e contas não forem feitas, não tem como 

avaliar a sustentabilidade da produção. Nesse cenário, é preciso melhorar a coleta 

de dados, buscando um maior detalhamento. 

Um ponto que reflete no aspecto ambiental é o balanço de nutrientes, que não 

é visto como importante, com a finalidade de reduzir o impacto ambiental e aumentar 

a rentabilidade da atividade. Os técnicos e produtores devem buscar melhorar o uso 

dos nutrientes por meio da zootecnia e da agricultura de precisão, melhorando o 

fluxo de nutrientes no sistema. 

As ações para melhorias dos sistemas de produção de leite devem buscar 

conhecer a real necessidade e problemas enfrentados pelos produtores e pessoas 

envolvidas na atividade, além de proporcionar renda e fixação do homem no campo, 

oferecer qualidade de vida e condições adequada de trabalho. 

Muitas das vezes as ações são técnicas e gerenciais, focam nas pessoas 

somente na busca de gerar renda para elas, com o uso de tecnologia. Mas também 

devem incluir programas e cuidados de saúde física e mental, para ajudar os 

produtores a identificar e gerenciar o estresse e a saúde mental. Assim há 

necessidade de estudos sobre a saúde física e psicológica e o bem-estar dos 

proprietários e funcionários. 
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Os estudos sobre a sustentabilidade e a abordagem sistêmica podem auxiliar 

os pesquisadores, os produtores e os profissionais da assistência técnica a conduzir 

os processos de produção e a tomada de decisão, visando obter melhores 

resultados na produção de leite. O desafio é realizar o trabalho interdisciplinar, 

considerando as interações e o dinamismo da atividade. 

Conclui-se que é possível avaliar o sistema de produção de leite por meio de 

um conjunto de indicadores a fim de produzir leite de forma sustentável. Os 

indicadores sugeridos para a avaliação da sustentabilidade encontram-se no 

APÊNDICE E. Os indicadores sugeridos foram selecionados a partir da literatura, 

avaliação dos profissionais e pela disponibilidade de dados pelas fazendas. Também 

buscou-se eliminar o efeito da escala de produção, usando indicadores expressos 

por unidade de produto, área ou relativos. 

A análise de correlação é uma análise importante para verificar e avaliar as 

interações dos indicadores. Por meio dessa análise pode propor soluções para os 

problemas encontrados ou direcionar mudanças na produção. 

Os indicadores avaliados e sugeridos nesta pesquisa estão de acordo com os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecido pelas Nações Unidas 

na Agenda 2030 em 2015. O objetivo é promover o desenvolvimento da produção de 

leite utilizando de forma sustentável os recursos produtivos. Com isso, atende ao 

ODS, a fim de promover a agricultura sustentável e a propor padrões de produção e 

de consumo sustentáveis, com trabalho decente, saúde e bem-estar das pessoas. 
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APÊNDICE A - Pesquisas sobre indicadores de sustentabilidade para a pecuária leiteira encontradas na literatura (período de 
1999 a 2019). 

 

Autores Base de dados Métodos 
Indicadores 

Referência 
Técnico Econômico Social Ambiental 

Halberg (1999) 
15 fazendas 

produtoras de leite 
na Dinamarca 

Balanço de nutrientes; 
Regressão linear 

múltipla 
X 

  
X 

HALBERG, N. Indicators of resource use 
and environmental impact for use in a 

decision aid for Danish livestock farmers. 
Agriculture, Ecosystems and 

Environment, v.76, p.17-30, 1999. 
http://dx.doi.org/10.1016/S01678809(99)000

559 

Reinhard, Lovell 
e Thijssen (2000) 

613 fazendas 
especializadas na 
produção de leite 

na Holanda 

Balanço de nutrientes; 
Análise de Fronteira 

Estocástica e Análise 
Envoltória de Dados 

X X 
 

X 

REINHARD, S.; LOVELL, C. A. K.; 
THIJSSEN, G. J. Environmental efficiency 
with multiple environmentally detrimental 
variables; estimated with SFA and DEA. 

European Journal of Operational 
Research, v.121, p.287-303, 2000. 

https://doi.org/10.1016/S0377-
2217(99)00218-0 

Haas, Wetterich 
e Köpke (2001) 

14 fazendas de 
leite na Alemanha 

Análise do ciclo de 
vida; Balanço de 

nutrientes 
X 

  
X 

HAAS, G.; WETTERICH, F.; KÖPKE, U. 
Comparing intensive, extensified and 
organic grassland farming in southern 

Germany by process life cycle assessment. 
Agriculture, Ecosystems and 

Environment, v.83, p.43-53, 2001. 
http://dx.doi.org/10.1016/S0167-

8809(00)00160-2 

López-Ridaura, 
Masera e Astier 

(2002) 

2 sistemas 
agrosilvopastorio 

no México 

MESMIS (Marco de 
Evaluación de 

Sistemas de Manejo 
incorporando 

Indicadores de 
Sustentabilidad); 

Análise multicritério 

X X X X 

LÓPEZ-RIDAURA, S.; MASERA, O.; 
ASTIER, M. Evaluating the sustainability of 
complex socio-environmental systems. the 

MESMIS framework. Ecological Indicators, 
v. 2, p. 135-148, 2002. 

https://doi.org/10.1016/S1470-
160X(02)00043-2 

Häni et al. (2003) 
Fazenda de gado 
de leite na China 

RISE (Response 
Inducing Sustainability  

X X X 
HÄNI, F.; BRAGA, F.; STÄMPFLI, A.; 

KELLER, T.; FISCHER, M.; PORSCHE, H. 
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Evaluation); Gráfico 
de radar 

RISE, a Tool for Holistic Sustainability 
Assessment at the Farm Level. 

International Food and Agribusiness 
Management Review, v.6, n.4, p.78-90, 

2003. 
http://dx.doi.org/10.22004/ag.econ.34379 

Mann e Gazzarin 
(2004) 

Pecuária de leite 
na Suíça 

Avaliação do ciclo de 
vida; Gráfico de radar  

X X X 

MANN, S.; GAZZARIN, C. Sustainability 
indicators for Swiss dairy farms and the 

general implications for 
business/government interdependencies. 
International Review of Administrative 

Sciences, v.70, n.1, p.111-121, 2004. 
http://dx.doi.org/10.1177/002085230404123

4 

van Calker et al. 
(2004) 

3 sistemas 
experimentais de 
leite na Holanda; 

Avaliação do ciclo de 
vida; Programação 

linear 
X X 

 
X 

VAN CALKER, K. J; BERENTSEN, P. B. M.; 
BOER, I. M. J.; GIESEN, G. W. J.; HUIRNE, 
R. B. M. An LP-model to analyse economic 
and ecological sustainability on Dutch dairy 
farms: model presentation and application 

for experimental farm ‘‘de Marke’’. 
Agricultural Systems, v.82, p.139-160, 

2004. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.agsy.2004.02.001 

Thomassen e 
Boer (2005) 

8 fazendas 
leiteiras orgânicas 

na Holanda 

Análise do ciclo de 
vida; Balanço de 

nutrientes 
X 

  
X 

THOMASSEN, M. A.; BOER, I. J. M. 
Evaluation of indicators to assess the 

environmental impact of dairy production 
systems. Agriculture, Ecosystems and 
Environment, v.111, p.185-199, 2005. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2005.06.013 

Van Calker et al. 
(2005) 

Fazenda leiteiras 
na Holanda 

Processo 
participativo; 

Questionário; Análise 
do ciclo de vida 

X X X X 

VAN CALKER, K. J.; BERENTSEN, P. B. 
M.; GIESEN, G. W. J.; HUIRNE, R. B. M. 

Identifying and ranking attributes that 
determine sustainability in Dutch dairy 

farming. Agriculture and Human Values, v. 
22, p. 53-63, 2005. 

https://doi.org/10.1007/s10460-004-7230-3 

Hellstrand (2006) Setor leiteiro sueco 
Balanço de nutrientes; 
Análise multicritério; 

Gráfico de radar 
X X X X 

HELLSTRAND, S. A multi-criteria analysis of 
sustainability effects of increasing 

concentrate intensity in Swedish milk 
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production 1989–1999. Environment, 
Development and Sustainability, v. 8, p. 

351-373, 2006. 
https://doi.org/10.1007/s10668-005-6980-4 

van Calker et al. 
(2006) 

4 sistemas de 
produção leite na 

Holanda 

Avaliação do ciclo de 
vida; Análise 
multicritério 

X X X X 

VAN CALKER, K. J.; BERENTSEN, P. B. 
M.; ROMERO, C.; GIESEN, G. W. J.; 
HUIRNE, R. B. M. Development and 

application of a multi-attribute sustainability 
function for Dutch dairy farming systems. 
Ecological Economics, v.57, p.640-658, 

2006. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon.2005.05.

016 

van Calker et al. 
(2007) 

4 situações de 
produção de leite 

simuladas na 
Holanda 

Programação linear; 
Balanço de nutrientes 

X X X 
 

VAN CALKER, K. J.; BERENTSEN, P. B. 
M.; BOER, I. J. M.; GIESEN, G. W. J.; 

HUIRNE, R. B. M. Modelling worker physical 
health and societal sustainability at farm 
level: An application to conventional and 

organic dairy farming. Agricultural Systems, 
v.94, p.205-219, 2007. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.agsy.2006.08.006 

Van Passel et al. 
(2007) 

41 fazendas de 
leite na Bélgica 

Balanço de nutrientes; 
Método de valor 

sustentável; Análise 
Regressão e 
Correlação 

X X X X 

VAN PASSEL, S.; NEVENS, F.; MATHIJS, 
E.; VAN HUYLENBROECK, G. Measuring 

farm sustainability and explaining 
differences in sustainable efficiency. 

Ecological Economics, v.62, p.149-161, 
2007. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon.2006.06.
008 

Meul et al. (2008) 
1 fazenda na 

Bélgica 

MOTIFS (MOnitoring 
Tool for Integrated 

Farm Sustainability); 
Gráfico de radar 

 
X X X 

MEUL, M.; VAN PASSEL, S.; NEVENS, F.; 
DESSEIN, J.; ROGGE, E.; MULIER, A. et al. 

MOTIFS: a monitoring tool for integrated 
farm sustainability. Agronomy for 

Sustainable Development, v.28, p.321-
332, 2008. 

http://dx.doi.org/10.1051/agro:2008001 

Thomassen et al. 
(2008) 

21 fazendas de 
leite sendo 10 

convencionais e 11 

Análise do ciclo de 
vida 

X 
  

X 
THOMASSEN, M. A.; VAN CALKER, K. J.; 

SMITS, M. C. J.; IEPEMA, G. L.; BOER, I. J. 
M.  Life cycle assessment of conventional 
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orgânicas na 
Holanda 

and organic milk production in the 
Netherlands. Agricultural Systems, v.96, 

p.95-107, 2008. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.agsy.2007.06.001 

van Calker et al. 
(2008) 

2 sistemas de leite 
sendo um 

convencional e um 
orgânico na 

Holanda 

Avaliação do ciclo de 
vida; Programação 

linear 
X X X X 

VAN CALKER, K. J.; BERENTSEN, P. B. 
M.; GIESEN, G. W. J.; HUIRNE, R. B. M. 
Maximising sustainability of Dutch dairy 

farming systems for different stakeholders: A 
modelling approach. Ecological 

Economics, v.65, p.407-419, 2008. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon.2007.07.

010 

Zimmermann 
(2008) 

Fazendas leiteiras 
na região do vale 

da Suíça 

Avaliação do ciclo de 
vida; Programação 

linear 
 

X X X 

ZIMMERMANN, A. Optimization of 
Sustainable Dairy-Cow Feeding Systems 

with an Economic-Ecological LP Farm Model 
Using Various Optimization Processes. 

Journal of Sustainable Agriculture, v. 32, 
n. 1, p. 77-94, 2008. 

https://doi.org/10.1080/10440040802121411 

Basset-Mens, 
Ledgard e Boyes 

(2009) 

Pecuária de leite 
na Nova Zelândia 

Análise do ciclo de 
vida 

X 
  

X 

BASSET-MENS, C.; LEDGARD, S.; 
BOYES, M. Eco-efficiency of intensification 

scenarios for milk production in New 
Zealand. Ecological Economics, v.68, 

p.1615-1625, 2009. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon.2007.11.

017 

Funes-Monzote 
et al. (2009)a 

93 fazendas 
selecionadas 

foram classificadas 
em três tipos de 
fazendas (TY): 

agricultura mista 
experimental 

(MFe), agricultura 
mista comercial 

(MFc) e pecuária 
leiteira comercial 

especializada 
(DFS). Os locais 

- X 
  

X 

FUNES-MONZOTE, F. R.; MONZOTE, M.; 
LANTINGA, E. A.; TER BRAAK, C. J. F.; 
SÁNCHEZ, J. E.; VAN KEULEN, H. Agro-
Ecological Indicators (AEIs) for Dairy and 
Mixed Farming Systems Classification: 
Identifying Alternatives for the Cuban 

Livestock Sector. Journal of Sustainable 
Agriculture, v. 33, n. 4, p. 435-460, 2009. 

https://doi.org/10.1080/10440040902835118 
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foram localizados 
em Cuba Oriental, 
Central e Ocidental 

Funes-Monzote 
et al. (2009)b 

1 fazenda 
especializada 

simulação de duas 
situações de 

sistemas mistos 
com cultivo 

agrícola, Cuba 

- X 
  

X 

FUNES-MONZOTE, F. R.; MONZOTE, M.; 
LANTINGA, E. A.; VAN KEULEN, H. 

Conversion of specialised dairy farming 
systems into sustainable mixed farming 

systems in Cuba. Environment, 
Development and Sustainability, v. 11, p. 

765-783, 2009. 
https://doi.org/10.1007/s10668-008-9142-7 

Meul, Nevens e 
Reheul (2009) 

20 fazendas 
produtoras de leite 

na Bélgica 

MOTIFS (MOnitoring 
Tool for Integrated 

Farm Sustainability); 
Gráfico de radar 

   
X 

MEUL, M.; NEVENS, F.; REHEUL, D. 
Validating sustainability indicators: Focus on 
ecological aspects of Flemish dairy farms. 
Ecological Indicators, v. 9, p. 284-295, 

2009. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2008.05.0

07 

Thomassen et al. 
(2009) 

119 fazendas 
produtoras de leite 

na Holanda 

Análise do ciclo de 
vida; Equações de 

regressão e 
correlação 

X X 
 

X 

THOMASSEN, M. A.; DOLMAN, M. A.; VAN 
CALKER, K. J.; BOER, I. J. M. Relating life 
cycle assessment indicators to gross value 
added for Dutch dairy farms. Ecological 
Economics, v. 68, p. 2278-2284, 2009. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon.2009.02.
011 

van der Werf, 
Kanyarushoki e 
Corson (2009) 

47 fazendas 
leiteiras (41 

convencional e 6 
orgânica) na 

França 

Análise do ciclo de 
vida 

X 
  

X 

VAN DER WERF, H. M. G.; 
KANYARUSHOKI, C.; CORSON, M. S. An 

operational method for the evaluation of 
resource use and environmental impacts of 

dairy farms by life cycle assessment. 
Journal of Environmental Management, v. 

90, p. 3643-3652, 2009. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.07.

003 

Van Passel et al. 
(2009) 

645 fazendas 
produtoras de leite 

na Bélgica 

Balanço de nutrientes; 
Método de valor 

sustentável; Análise 
de Fronteira 
Estocástica 

X X X X 

VAN PASSEL, S.; VAN HUYLENBROECK, 
G.; LAUWERS, L.; MATHIJS, E. Sustainable 

value assessment of farms using frontier 
efficiency benchmarks. Journal of 

Environmental Management, v.90, p.3057-
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3069, 2009. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.04.

009 

Vayssières et al. 
(2009) 

6 fazendas 
leiteiras comerciais 
em La Réunion, na 

França 

Análise multicritério X X X X 

VAYSSIÈRES, J.; GUERRIN, F.; PAILLAT, 
J-M.; LECOMTE, P. GAMEDE: A global 

activity model for evaluating the 
sustainability of dairy enterprises Part I – 
Whole-farm dynamic model. Agricultural 

Systems, v. 101, p. 128-138, 2009. 
https://doi.org/10.1016/j.agsy.2009.05.001 

Vayssières, 
Bocquier e 

Lecomte (2009) 

6 fazendas 
leiteiras típicas 

comerciais da Ilha 
montanhosa do 

hemisfério sul de 
La 

Réunion, na 
França 

Análise multicritério X X X X 

VAYSSIÈRES, J.; BOCQUIER, F.; 
LECOMTE, P. GAMEDE: A global activity 
model for evaluating the sustainability of 

dairy enterprises. Part II – Interactive 
simulation of various management strategies 

with diverse stakeholders. Agricultural 
Systems, v. 101, p. 139-151, 2009. 

https://doi.org/10.1016/j.agsy.2009.05.006 

Castanheira et 
al. (2010) 

1 fazenda leiteira 
típica de Portugal 

Análise do ciclo de 
vida 

X 
  

X 

CASTANHEIRA, É. G.; DIAS, A. C.; 
ARROJA, L.; AMARO, R. The environmental 
performance of milk production on a typical 

Portuguese dairy farm. Agricultural 
Systems, v. 103, p. 498-507, 2010. 

https://doi.org/10.1016/j.agsy.2010.05.004 

Müller-
Lindenlauf, 

Deittert e Köpke 
(2010) 

27 fazendas de 
leite orgânicas na 

Alemanha 

Análise do ciclo de 
vida 

X 
  

X 

MÜLLER-LINDENLAUF, M.; DEITTERT, C.; 
KÖPKE, U. Assessment of environmental 

effects, animal welfare and milk quality 
among organic dairy farms. Livestock 

Science, v.128, p.140-148, 2010.  
http://dx.doi.org/10.1016/j.livsci.2009.11.013 

Bartl, Gómez e 
Nemecek (2011) 

2 sistemas de leite 
típicos peruanos, 
um localizado nas 
montanhosos e um 

costeiro 

Análise do ciclo de 
vida 

X 
  

X 

BARTL, K.; GÓMEZ, C. A.; NEMECEK, T. 
Life cycle assessment of milk produced in 

two smallholder dairy systems in the 
highlands and the coast of Peru. Journal of 
Cleaner Production, v. 19, p. 1494-1505, 

2011. 
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2011.04.010 

Del Prado et al. 
(2011) 

3 sistemas 
orgânicos (ORG1, 

Gráfico de radar X X X X 
DEL PRADO, A.; MISSELBROOK, T.; 

CHADWICK, D.; HOPKINS, A.; 
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ORG2, ORG3) 
com 2 fazendas 

intensivas 
convencionais sob 
manejo típico de 

fertilizantes 
minerais N (INT1) 

e sob manejo 
otimizado de 

fertilizantes (INT2), 
no Reino Unido 

DEWHURST, R. J.; DAVISON, P.; BUTLER, 
A.; SCHRÖDER, J.; SCHOLEFIELD, D. 

SIMSDAIRY: A modelling framework to identify 
sustainable dairy farms in the UK. 

Framework description and test for organic 
systems and N fertiliser optimisation. 

Science of the Total Environment, v. 409, 
p. 3993-4009, 2011. 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2011.05.0
50 

Fumagalli et al. 
(2011) 

4 sistemas de 
produção de leite 

na Itália 
Balanço de nutrientes X X 

 
X 

FUMAGALLI, M.; ACUTIS, M.; MAZZETTO, 
F.; VIDOTTO, F.; SALI, G., BECHINI, L. An 

analysis of agricultural sustainability of 
cropping systems in arable and dairy farms 
in an intensively cultivated plain. European 
Journal of Agronomy, v.34, p.71-82, 2011. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.eja.2010.11.001 

Gerber et al. 
(2011) 

Dados da 
produção de leite 

em 155 países 

Análise ciclo de vida; 
Análise Regressão 

X 
  

X 

GERBER, P.; VELLINGA, T.; OPIO, C.; 
STEINFELD, H. Productivity gains and 

greenhouse gas emissions intensity in dairy 
systems. Livestock Science, v. 139, p. 100-

108, 2011. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.livsci.2011.03.012 

Hagemann et al. 
(2011) 

45 fazendas 
típicas de leite em 

38 países 

Análise do ciclo de 
vida 

X 
  

X 

HAGEMANN, M.; HEMME, T.; NDAMBI, A.; 
ALQAISI, O.; SULTANA, M. N. 

Benchmarking of greenhouse gas emissions 
of bovine milk production systems for 38 

countries. Animal Feed Science and 
Technology, v.166-167, p.46-58, 2011. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2011.0
4.002 

Iribarren et al. 
(2011) 

72 fazendas 
leiteiras, Galicia, 

Espanha 

Análise do ciclo de 
vida; Análise 

envoltória de dados 
X X 

 
X 

IRIBARREN, D.; HOSPIDO, A.; MOREIRA, 
M. T.; FEIJOO, G. Benchmarking 

environmental and operational parameters 
through eco-efficiency criteria for dairy 

farms. Science of the Total Environment, 
v. 409, p. 1786-1798, 2011. 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2011.02.0
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13 

Oudshoorn, 
Sørensen e Boer 

(2011) 

3 cenários para a 
produção de leite 

orgânicos na 
Dinamarca 

(negócios usuais; 
melhorias no bem-

estar animal; 
impacto ambiental 

mínimo) 

Análise do ciclo de 
vida; Balanço de 

nutrientes 
X X 

 
X 

OUDSHOORN, F. W.; SØRENSEN, C. A. 
G.; BOER, I. J. M. Economic and 

environmental evaluation of three goal-vision 
based scenarios for organic dairy farming in 
Denmark. Agricultural Systems, v. 104, p. 

315-325, 2011. 
https://doi.org/10.1016/j.agsy.2010.12.003 

Penati et al. 
(2011) 

28 fazendas 
leiteiras, das quais 

12 aplicaram 
pastagens nas 

montanhas (HG) 
de vacas leiteiras e 
16 não aplicaram 
pastagens (NG), 
nem nas terras 
altas nem nas 

áreas de várzea, 
na Italia 

Balanço de nutrientes X X 
 

X 

PENATI, C.; BERENTSEN, P. B. M.; 
TAMBURINI, A.; SANDRUCCI, A.; BOER, I. 
J. M. Effect of abandoning highland grazing 

on nutrient balances and economic 
performance of Italian Alpine dairy farms. 
Livestock Science, v. 139, p. 142-149, 

2011. 
https://doi.org/10.1016/j.livsci.2011.03.008 

Acosta-Alba et 
al. (2012) 

Fazendas leiteiras 
na Bretanha, 

França 

Análise do ciclo de 
vida; Programação 

linear 
X X X X 

ACOSTA-ALBA, I.; LOPÉZ-RIDAURA, S.; 
VAN DER WERF, H. M. G.; LETERME, P.; 

CORSON, M. S. Exploring sustainable 
farming scenarios at a regional scale: an 

application to dairy farms in Brittany. 
Journal of Cleaner Production, v. 28, p. 

160-167, 2012. 
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2011.11.061 

Bélanger et al. 
(2012) 

40 fazendas leite 
em Quebec no 

Canadá 

Processo 
participativo; 

Questionário, Técnica 
Delphi e grupo focal; 

Gráfico de radar 

   
X 

BÉLANGER, V.; VANASSE, A.; PARENT, 
D.; ALLARD, G.; PELLERIN, D. 

Development of agri-environmental 
indicators to assess dairy farm sustainability 

in Quebec, Eastern Canada. Ecological 
Indicators, v.23, p.421-430, 2012. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2012.04.0
27 



143 

Belflower et al. 
(2012) 

Duas fazendas 
leiteiras na 

Geórgia 

Análise do ciclo de 
vida 

X 
  

X 

BELFLOWER, J. B.; BERNARD, J. K.; 
GATTIE, D. K.; HANCOCK, D. W.; RISSE, 

L. M.; ROTZ, C. A. A case study of the 
potential environmental impacts of different 

dairy production systems in Georgia. 
Agricultural Systems, v. 108, p. 84-93, 

2012. 
https://doi.org/10.1016/j.agsy.2012.01.005 

Binder, Schmid e 
Steinberger 

(2012) 

Cadeia do leite 
suíço 

Análise do ciclo de 
vida; Gráfico de radar  

X X X 

BINDER, C. R.; SCHMID, A.; 
STEINBERGER, J. K. Sustainability solution 
space of the Swiss milk value added chain. 
Ecological Economics, v. 83, p. 210-220, 

2012. 
https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2012.06.0

22 

Meul et al. (2012) 
20 fazendas 

especializadas em 
leite na Bélgica 

MOTIFS (MOnitoring 
Tool for Integrated 

Farm Sustainability); 
Análise Regressão; 

Gráfico de radar 

X X X X 

MEUL, M.; VAN PASSEL, S.; FREMAUT, 
D.; HAESAERT, G. Higher sustainability 
performance of intensive grazing versus 

zero-grazing dairy systems. Agronomy for 
Sustainable Development, v.32, p.629-

638, 2012.  
http://dx.doi.org/10.1007/s13593-011-0074-5 

O’Brien et al. 
(2012) 

Sistema de 
produção de leite a 

pasto e em 
confinamento na 

Irlanda 

Análise do ciclo de 
vida 

X 
  

X 

O’BRIEN, D.; SHALLOO, L.; PATTON, J.; 
BUCKLEY, F.; GRAINGER, C.; WALLACE, 

M. A life cycle assessment of seasonal 
grass-based and confinement dairy farms. 

Agricultural Systems, v.107, p.33-46, 
2012. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.agsy.2011.11.004 

Oudshoorn et al. 
(2012) 

10 fazendas 
utilizam sistema 

com ordenha 
automatizada e 10 
fazendas sistema 
convencional de 

produção orgânica 
de leite na 
Dinamarca 

Balanço de nutrientes X X X X 

OUDSHOORN, F. W.; KRISTENSEN, T.; 
VAN DER ZIJPP, A. J.; BOER, I. J. M. 

Sustainability evaluation of automatic and 
conventional milking systems on organic 

dairy farms in Denmark. NJAS - 
Wageningen Journal of Life Sciences, v. 

59, p. 25-33, 2012. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.njas.2011.05.003 
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Ryschawy et al. 
(2012) 

Fazendas leiteiras 
na França 

Balanço nutrientes; 
Análise de Cluster; 

Análise de 
Correspondencia 

Multipla 

 
X 

 
X 

RYSCHAWY, J.; CHOISIS, N.; CHOISIS, J. 
P.; JOANNON, A.; GIBON, A. Mixed crop-

livestock systems: an economic and 
environmental-friendly way of farming? 
Animal, v.6, n.10, p.1722-1730, 2012. 

http://dx.doi.org/10.1017/S17517311120006
75 

Van Passel e 
Meul (2012) 

14 fazendas 
leiteiras na Bélgica 

MOTIFS (Monitoring 
Tool for Integrated 

Farm Sustainability); 
Método de valor 

sustentável; Gráfico 
de radar 

X X 
 

X 

VAN PASSEL, S.; MEUL, M. Multilevel and 
multi-user sustainability assessment of 

farming systems. Environmental Impact 
Assessment Review, v.32, p.170-180, 

2012. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.eiar.2011.08.005 

Fadul-Pacheco 
et al. (2013) 

22 fazendas no 
México 

IDEA (Indicateurs de 
Durabilité des 
Exploitations 

Agricoles); Análise de 
Cluster; Gráfico de 

radar 

X X X X 

FADUL-PACHECO, L.; WATTIAUX, M. A.; 
ESPINOZA-ORTEGA, A.; SÁNCHEZ-VERA, 
E.; ARRIAGA-JORDÁN, C. M. Evaluation of 

Sustainability of Smallholder Dairy 
Production Systems in the Highlands of 

Mexico During the Rainy Season. 
Agroecology and Sustainable Food 

Systems, v. 37, n. 8, p. 882-901, 2013. 
https://doi.org/10.1080/21683565.2013.7759

90 

Guerci et al. 
(2013)a 

41 fazendas 
leiteiras na Itália 

Análise do Ciclo de 
vida; análise fatorial; 

Gráfico de radar 
X 

  
X 

GUERCI, M.; BAVA, L.; ZUCALI, M.; 
SANDRUCCI, A.; PENATI, C.; TAMBURINI, 

A. Effect of farming strategies on 
environmental impact of intensive dairy 

farms in Italy. Journal of Dairy Research, 
v. 80, p. 300-308, 2013. 

https://doi.org/10.1017/S0022029913000277 

Guerci et al. 
(2013)b 

12 fazendas 
leiteiras na 
Dinamarca, 

Alemanha e Itália 

Análise do ciclo de 
vida 

X 
  

X 

GUERCI, M.; KNUDSEN, M. T.; BAVA, L.; 
ZUCALI, M.; SCHÖNBACH, P., 

KRISTENSEN, T. Parameters affecting the 
environmental impact of a range of dairy 

farming systems in Denmark, Germany and 
Italy. Journal of Cleaner Production, v.54, 

p.133-141, 2013. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.04.03

5 
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Lebacq, Baret e 
Stilmant (2013) 

Sistema de 
produção de leite 

na Bélgica 
Revisão de literatura 

 
X X X 

LEBACQ, T.; BARET, P. V.; STILMANT, D. 
Sustainability indicators for livestock 

farming. A review. Agronomy for 
Sustainable Development, v.33, p.311-

327, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/s13593-
012-0121-x 

Penati et al. 
(2013) 

28 fazendas de 
leite na Itália 

Análise do ciclo de 
vida 

X X 
 

X 

PENATI, C. A.; TAMBURINI, A.; BAVA, L.; 
ZUCALI, M.; SANDRUCCI, A. 

Environmental Impact of Cow Milk 
Production in the Central Italian Alps Using 
Life Cycle Assessment. Italian Journal of 
Animal Science, v.12, p.584-592, 2013. 
http://dx.doi.org/10.4081/ijas.2013.e96 

Bava et al. 
(2014) 

28 fazendas 
leiteiras 

localizadas no 
norte da Itália 

Análise do ciclo de 
vida; Análise 

Componente Principal 
X X 

 
X 

BAVA, L.; SANDRUCCI, A.; ZUCALI, M.; 
GUERCI, M.; TAMBURINI, A. How can 

farming intensification affect the 
environmental impact of milk production? 
Journal of Dairy Science, v. 97, n. 7, p. 

4579-4593, 2014. http://dx.doi.org/ 
10.3168/jds.2013-7530 

Berre et al. 
(2014) 

51 fazendas de 
leite em 

Madagascar 

Análise do ciclo de 
vida; Balanço de 

nutrientes; Análise 
envoltória de dados 

X 
  

X 

BERRE, D.; BLANCARD, S.; 
BOUSSEMART, J-P.; LELEU, H.; TILLARD, 

E. Finding the right compromise between 
productivity and environmental efficiency on 
high input tropical dairy farms: A case study. 
Journal of Environmental Management, 

v.146, p.235-244, 2014.  
http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2014.07.

008 

Dolman et al. 
(2014) 

9 fazendas 
produtoras de leite 

no Norte da 
Holanda e 56 
observações 

benchmarks (28 
fazendas em 2008 

e 28 em 2009) 

Análise do ciclo de 
vida 

X X X X 

DOLMAN, M. A.; SONNEVELD, M. P. W.; 
MOLLENHORST, H.; BOER, I. J. M.  

Benchmarking the economic, environmental 
and societal performance of Dutch dairy 

farms aiming at internal recycling of 
nutrients. Journal of Cleaner Production, 

v.73, p.245-252, 2014. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.02.04

3 
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Gaudino et al. 
(2014) 

9 fazendas de leite 
Itália 

Análise do ciclo de 
vida; Balanço de 

nutrientes; Análise 
Componente 

Principal; Gráfico de 
radar 

X 
  

X 

GAUDINO, S.; GOIA, I.; GRIGNANI, C.; 
MONACO, S.; SACCO, D. Assessing agro-
environmental performance of dairy farms in 
northwest Italy based on aggregated results 
from indicators. Journal of Environmental 

Management, v.140, p.120-134, 2014. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2014.03.

010 

Jaklič et al. 
(2014) 

9 fazendas 
leiteiras na 
Eslovênia 

Emergia; Análise de 
Cluster; Análise 

multicritério; Gráfico 
de radar 

X X X X 

JAKLIČ, T.; JUVANČIČ, L.; KAVČIČ, S.; 
DEBELJAK, M. Complementarity of socio-

economic and emergy evaluation of 
agricultural production systems: The case of 

Slovenian dairy sector. Ecological 
Economics, v. 107, p. 469-481, 2014. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon.2014.09.
024 

Meul et al. (2014) 
20 fazendas 

especializadas em 
leite na Bélgica 

Análise do ciclo de 
vida; Análise de 

correlação; Gráfico de 
radar 

X 
  

X 

MEUL, M.; VAN MIDDELAAR, C. E.; BOER, 
I. J. M.; VAN PASSEL, S.; FREMAUT, D., 

HAESAERT, G. Potential of life cycle 
assessment to support environmental 

decision making at commercial dairy farms. 
Agricultural Systems, v.131, p.105-115, 

2014.  
http://dx.doi.org/10.1016/j.agsy.2014.08.006 

van der Meulen 
et al. (2014) 

160 fazendas 
especializadas em 
leite na Holanda 

Análise do ciclo de 
vida; Balanço de 

nutrientes; Revisão de 
literatura; Gráfico de 

radar 

X X X X 

VAN DER MEULEN, H. A. B.; DOLMAN, M. 
A.; JAGER, J. H.; VENEMA, G. S. The 

impact of farm size on sustainability of dutch 
dairy farms. International Journal of 

Agricultural Management, v.3, p.119-123, 
2014. http://dx.doi.org/10.5836/ijam/2014-

02-07 

Bélanger et al. 
(2015) 

17 fazendas em 
Quebec, Canadá 

Processo 
participativo; 

questionário; revisão 
de literatura; Gráfico 

de radar 

X X X X 

BÉLANGER, V.; VANASSE, A.; PARENT, 
D.; ALLARD, G.; PELLERIN, D. DELTA: An 
Integrated Indicator-Based Self-Assessment 

Tool for the Evaluation of Dairy Farms 
Sustainability in Quebec, Canada. 

Agroecology and Sustainable Food 
Systems, v. 39, n. 9, p. 1022-1046, 2015. 

https://doi.org/10.1080/21683565.2015.1069
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775 

Chand, Sirohi e 
Sirohi (2015) 

120 fazendas 
leiteiras 

localizadas na 
área rural do 

distrito de Jaipur, 
no estado de 
Rajasthan, na 

Índia. 

Revisão de literatura 
 

X X X 

CHAND, P.; SIROHI, S.; SIROHI, S. K. 
Development and application of an 

integrated sustainability index for small-
holder dairy farms in Rajasthan, India. 
Ecological Indicators, v. 56, p. 23-30, 

2015. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.03.0

20 

Duru e Therond 
(2015) 

Sistemas leite na 
Bretanha, França 

Análise do ciclo de 
vida 

X X 
 

X 

DURU, M.; THEROND, O. Livestock system 
sustainability and resilience in intensive 

production zones: which form of ecological 
modernization? Regional Environmental 

Change, v. 15, p. 1651-1665, 2015. 
https://doi.org/10.1007/s10113-014-0722-9 

Lebacq, Baret e 
Stilmant (2015) 

365 fazendas 
leiteiras 

especializadas na 
Bélgica 

Análise discriminante; 
Análise de correlação 

X X 
 

X 

LEBACQ, T.; BARET, P. V.; STILMANT, D. 
Role of input self-sufficiency in the economic 

and environmental sustainability of 
specialised dairy farms. Animal, v. 9, n. 3, p. 

544-552, 2015. 
https://doi.org/10.1017/S1751731114002845 

Léis et al. (2015) 

3 fazendas na 
região Sul do 

Brasil 
(confinamento, 

semi-
confinamento, a 

pasto) 

Análise do ciclo de 
vida    

X 

LÉIS, C. M.; CHERUBINI, E.; RUVIARO, C. 
F.; SILVA, V. P.; LAMPERT, V. N.; SPIES, 
A.; SOARES, S. R. Carbon footprint of milk 

production in Brazil: a comparative case 
study. International Journal of Life Cycle 

Assessment, v. 20, p. 46-60, 2015. 
http://dx.doi.org/10.1007/s11367-014-0813-3 

O’Brien et al. 
(2015) 

221 fazendas 
leiteiras 

especializadas 
irlandesas 

Análise do ciclo de 
vida; Análise 
Regressão 

X X 
 

X 

O’BRIEN, D.; HENNESSY, T.; MORAN, B.; 
SHALLOO, L. Relating the carbon footprint 
of milk from Irish dairy farms to economic 

performance. Journal of Dairy Science, v. 
98, n. 10, p. 7394-7407, 2015. 

http://dx.doi.org/10.3168/jds.2014-9222 

Salas-Reyes et 
al. (2015) 

47 fazendas leite e 
corte no México 

IDEA (Indicateurs de 
Durabilité des 
Exploitations 

Agricoles) 
 

X X X 

SALAS-REYES, I. G.; ARRIAGA-JORDÁN, 
C. M.; REBOLLAR-REBOLLAR, S.; 

GARCÍA-MARTÍNEZ, A.; ALBARRÁN-
PORTILLO, B. Assessment of the 



148 

sustainability of dual-purpose farms by the 
IDEA method in the subtropical area of 

central Mexico. Tropical Animal Health 
and Production, v.47, p.1187-1194, 2015. 

http://dx.doi.org/10.1007/s11250-015-0846-z 

Soltanali et al. 
(2015) 

45 unidades de 
produção de leite 
na Província de 

Guilan, Irã 

Análise do ciclo de 
vida    

X 

SOLTANALI, H.; EMADI, B.; ROHANI, A.; 
KHOJASTEHPOUR, M.; NIKKHAH, A. Life 

Cycle Assessment modeling of milk 
production in Iran. Information Processing 

in Agriculture, v. 2, p. 101-108, 2015. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.inpa.2015.06.003 

van Asselt,  
Capuano e van 
der Fels-Klerx 

(2015) 

Sistemas de 
produção de leite 

pasteurizado 
orgânico, 

pasteurizado 
convencional e 

leite fluido 
orgânico na 

Holanda 

Análise do ciclo de 
vida  

X X X 

VAN ASSELT, E. D.; CAPUANO, E.; VAN 
DER FELS-KLERX, H. J. Sustainability of 

milk production in the Netherlands - A 
comparison between raw organic, 

pasteurised organic and conventional milk. 
International Dairy Journal, v. 47, p. 19-

26, 2015. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.idairyj.2015.02.00

7 

Battini et al. 
(2016) 

4 fazendas 
leiteiras na Itália 

Análise do ciclo de 
vida 

X X 
 

X 

BATTINI, F.; AGOSTINI, A.; TABAGLIO, V.; 
AMADUCCI, S. Environmental impacts of 
different dairy farming systems in the Po 
Valley. Journal of Cleaner Production, 

v.112, p.91-102, 2016. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.06

2 

Bertocchi, 
Demartini e 

Marescotti (2016) 

15 fazendas 
produtoras de leite 

na Itália 

Método 4Agro; 
Gráfico de radar  

X X X 

BERTOCCHI, M.; DEMARTINI, E.; 
MARESCOTTI, M. E. Ranking farms using 
quantitative indicators of sustainability: the 

4Agro method. Procedia - Social and 
Behavioral Sciences, v.223, p.726-732, 

2016. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.24

9 

Dillon et al. 
(2016) 

250 fazendas 
leiteiras irlandesas 

Análise do ciclo de 
vida; Balanço de 

nutrientes 
 

X X X 

DILLON, E. J.; HENNESSY, T.; BUCKLEY, 
C.; DONNELLAN, T.; HANRAHAN, K.; 

MORAN, B.; RYAN, M. Measuring progress 
in agricultural sustainability to support policy-
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making. International Journal of 
Agricultural Sustainability, v. 14, n.1, p. 

31-44, 2016. 
https://doi.org/10.1080/14735903.2015.1012

413 

Gaviglio et al. 
(2016) 

15 fazendas 
produtoras de leite 

na Itália 

Revisão de literatura; 
Gráfico de radar   

X 
 

GAVIGLIO, A.; BERTOCCHI, M.; 
MARESCOTTI, M. E.; DEMARTINI, E.; 

PIRANI, A. The social pillar of sustainability: 
a quantitative approach at the farm level. 

Agricultural and Food Economics, v.4, n 
.15, p.1-19, 2016. 

http://dx.doi.org/10.1186/s40100-016-0059-4 

Kumar, Gupta e 
Radhakrishnan 

(2016) 
Fazendas na India 

Análise Componente 
Principal; Capitais 

humano, fisíco, 
financeiro e social; 
Gráfico de radar 

 
X X X 

KUMAR, M.; GUPTA, J.; 
RADHAKRISHNAN, A. Sustainability of 
dairy based livelihoods of the tribes in 

Ranchi and Dhanbad districts of Jharkhand. 
Indian Journal of Dairy Science, v. 69, n. 

2, p. 220 - 225, 2016. 
https://doi.org/10.5146/ijds.v69i2.50685 

Olde et al. (2016) 
13 fazendas 

leiteiras orgânicas 
na Dinamarca 

RISE (Response-
Inducing Sustainability 

Evaluation); Gráfico 
de radar 

X X X X 

OLDE, E. M.; OUDSHOORN, F. W.; 
BOKKERS, E. A. M.; STUBSGAARD, A.; 

SØRENSEN, C. A. G.; BOER, I. J. M. 
Assessing the Sustainability Performance of 
Organic Farms in Denmark. Sustainability, 

v. 8, n. 957, p. 1-20, 2016. 
https://doi.org/10.3390/su8090957 

Ryan et al. 
(2016) 

Fazendas leiteiras 
irlandesas 

Análise do ciclo de 
vida; Balanço de 

nutrientes; Gráfico de 
radar 

 
X X X 

RYAN, M.; HENNESSY, T.; BUCKLEY, C.; 
DILLON, E. J.; DONNELLAN, T.; 

HANRAHAN, K.; MORAN, B. Developing 
farm-level sustainability indicators for Ireland 

using the Teagasc National Farm Survey.  
Irish Journal of Agricultural and Food 
Research, v. 55, n. 2, p. 112-125, 2016. 
http://dx.doi.org/10.1515/ijafr-2016-0011 

Salvador et al. 
(2016) 

16 fazendas 
leiteiras de 

pequena escala na 
Itália 

Análise do ciclo de 
vida 

X 
  

X 

SALVADOR, S.; CORAZZIN, M.; 
PIASENTIER, E.; BOVOLENTA, S. 

Environmental assessment of small-scale 
dairy farms with multifunctionality in 
mountain areas. Journal of Cleaner 
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Production, v. 124, p. 94-102, 2016. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.03.00

1 

Soteriades et al. 
(2016) 

185 fazendas 
leiteiras na França 

Análise do ciclo de 
vida; Análise 

Envoltória de Dados 
X 

  
X 

SOTERIADES, A. D.; FAVERDIN, P.; 
MOREAU, S.; CHARROIN, T.; 

BLANCHARD, M.; STOTT, A. W. An 
approach to holistically assess (dairy) farm 

eco-efficiency by combining Life Cycle 
Analysis with Data Envelopment Analysis 

models and methodologies. Animal, v. 10, 
n. 11, p. 1899-1910, 2016. 

https://doi.org/10.1017/S1751731116000707 

Zucali et al. 
(2016) 

29 fazendas de 
gado leiteiro 

localizadas no 
norte da Itália 

Análise do ciclo de 
vida; Gráfico de radar 

X X X X 

ZUCALI, M.; BATTELLI, G.; BATTINI, M.; 
BAVA, L.; DECIMO, M.; MATTIELLO, S.; 

POVOLO, M.; BRASCA, M. Multi-
dimensional assessment and scoring system 

for dairy farms. Italian Journal of Animal 
Science, v.1 5, p. 492-503, 2016. 

http://dx.doi.org/10.1080/1828051X.2016.12
18304 

Chen e Holden 
(2017) 

Fazendas leiteiras 
típicas irlandesas 

Análise social do ciclo 
de vida; Análise do 

ciclo de vida; Gráfico 
de radar 

X 
 

X X 

CHEN, W.; HOLDEN, N. M. Social life cycle 
assessment of average Irish dairy farm. 

International Journal of Life Cycle 
Assessment, v. 22, p. 1459-1472, 2017. 

https://doi.org/10.1007/s11367-016-1250-2 

Chobtang et al. 
(2017) 

53 fazendas de 
leite na Nova 

Zelândia 

Análise do ciclo de 
vida 

X 
  

X 

CHOBTANG, J.; LEDGARD, S. F.; 
MCLAREN, S. J.; DONAGHY, D. J. Life 

cycle environmental impacts of high and low 
intensification pasture-based milk production 

systems: A case study of the Waikato 
region, New Zealand. Journal of Cleaner 

Production, v. 140, p. 664-674, 2017. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.06.07

9 

Laurent et al. 
(2017) 

13 Fazendas 
leiteiras na França 

Análise multicritério; 
Processo 

participativo; Grupo 
focal 

   
X 

LAURENT, C.; HULIN, S.; AGABRIEL, C.; 
CHASSAING, C.; BOTREAU, R.; 

MONTEILS, V. Co-construction of an 
assessment method of the environmental 
sustainability for cattle farms involved in a 
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Protected Designation of Origin (PDO) 
cheese value chain, Cantal PDO. 

Ecological Indicators, v. 76, p. 357-365, 
2017. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.01.0
35 

Mu et al. (2017) 
55 fazendas de 
leite na Europa 

Análise do ciclo de 
vida; Balanço de 

nutrientes; Análise de 
correlação 

X 
  

X 

MU, W.; VAN MIDDELAAR, C. E.; 
BLOEMHOF, J. M.; ENGEL, B.; BOER, I. J. 

M. Benchmarking the environmental 
performance of specialized milk production 

systems: selection of a set of indicators. 
Ecological Indicators, v. 72, p. 91-98, 

2017. 
http://doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.08.009 

Salou, Le Mouël 
e van der Werf 

(2017) 

69 fazendas 
leiteiras na França 

Análise do ciclo de 
vida; Análise de 

correlação 
X 

  
X 

SALOU, T.; LE MOUËL, C.; VAN DER 
WERF, H. M.G. Environmental impacts of 
dairy system intensification: the functional 

unit matters! Journal of Cleaner 
Production, v. 140, p.  445-454, 2017. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.05.01
9 

Chen e Holden 
(2018) 

Fazendas leiteiras 
irlandesas 

Avaliação de 
Sustentabilidade do 

Ciclo de Vida; Gráfico 
de radar 

 
X X X 

CHEN, W.; HOLDEN, N. M. Tiered life cycle 
sustainability assessment applied to a 

grazing dairy farm. Journal of Cleaner 
Production, v. 172, p. 1169-1179, 2018. 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.10.264 

Galloway et al. 
(2018) 

93 fazendas 
leiteiras, África do 

Sul 

Análise do ciclo de 
vida; Balanço de 

nutrientes; Análise de 
correlação 

X 
  

X 

GALLOWAY, C.; CONRADIE, B.; 
PROZESKY, H.; ESLER, K. Opportunities to 

improve sustainability on commercial 
pasture-based dairy farms by assessing 

environmental impact. Agricultural 
Systems, v. 166, p. 1-9, 2018. 

https://doi.org/10.1016/j.agsy.2018.07.008 

Gaudino et al. 
(2018) 

3 fazendas 
leiteiras 

representativas na 
Itália, ou seja, uma 
fazenda 'intensiva', 
uma 'extensiva' e 

Análise do ciclo de 
vida; Balanço de 

nutrientes 
X X 

 
X 

GAUDINO, S.; REIDSMA, P.; 
KANELLOPOULOS, A.; SACCO, D.; VAN 

ITTERSUM, M. K. Integrated Assessment of 
the EU’s Greening Reform and Feed Self-
Sufficiency Scenarios on Dairy Farms in 

Piemonte, Italy. Agriculture, v. 8, n. 137, p. 
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uma 'orgânica' 1-27, 2018. 
https://doi.org/10.3390/agriculture8090137 

Gazola et al. 
(2018) 

152 sistemas 
leiteiros 

localizados no 
Estado do Paraná, 

Brasil 

Processo 
participativo; 

Questionário; Análise 
de Cluster 

X X X X 

GAZOLA, M. G.; BÁNKUTI, F. I.; BRITO, M. 
M.; PRIZON, R. C.; KUWAHARA, K. C.; 
POZZA, M. S. S.; DAMASCENO, J. C. 

Development and application of a 
sustainability assessment model for dairy 
production systems. Semina: Ciências 

Agrárias, v. 39, n. 6, p. 2685-2702, 2018. 
https://doi.org/10.5433/1679-

0359.2018v39n6p2685 

Llanos, 
Astigarraga e 

Picasso (2018) 

30 fazendas 
leiteiras 

localizadas na 
região sul do 

Uruguai 

Análise Componente 
Principal; Análise de 

correlação; Análise de 
Cluster 

X X 
 

X 

LLANOS, E.; ASTIGARRAGA, L.; 
PICASSO, V. Energy and economic 

efficiency in grazing dairy systems under 
alternative intensification strategies. 

European Journal of Agronomy, v. 92 p. 
133-140, 2018. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.eja.2017.10.010 

Noya et al. 
(2018) 

Fazendas leiteiras 
típicas do nordeste 

da Espanha 

Análise do ciclo de 
vida; Footprint 

X 
  

X 

NOYA, I.; GONZÁLEZ-GARCÍA, S.; 
BERZOSA, J.; BAUCELLS, F.; FEIJOO, G.; 
MOREIRA, M. T. Environmental and water 

sustainability of milk production in Northeast 
Spain. Science of the Total Environment, 

v. 616–617, p. 1317-1329, 2018. 
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.10.1

86 

Ouakli et al. 
(2018) 

135 fazendas 
leiteiras nas três 

principais planícies 
do vale de Chelif, 

Argélia 

IDEA (Indicateurs de 
Durabilité des 
Exploitations 

Agricoles); Análise de 
correspondencia 
multipla; Análise 

Componente Principal 

X X X X 

OUAKLI, K.; BENIDIR, M.; IKHLEF, S.; 
IKHLEF, H. Typological analysis of the 

sustainability of dairy cattle farming in the 
Chelif valley (Algeria). Agronomy 

Research, v. 16, n. 1, p. 198-211, 2018. 
https://doi.org/10.15159/AR.18.023 

Rojas-Downing 
et al. (2018) 

Fazendas leiteiras 
no estado de 

Michigan, EUA 

Footprint; Análise 
multicritério  

X 
 

X 

ROJAS-DOWNING, M. M.; 
NEJADHASHEMI, A. P.; ELAHI, B.; 
CASSIDA, K. A.; DANESHVAR, F.; 

HERNANDEZ-SUAREZ, J. S.; ABOUALI, 
M.; HERMAN, M. R.; AL MASRAF, S. A. D.; 
HARRIGAN, T. Food footprint as a measure 
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of sustainability for grazing dairy farms. 
Environmental Management, v. 62, p. 

1073-1088, 2018. 
https://doi.org/10.1007/s00267-018-1101-y 

Wang et al. 
(2018) 

25 fazendas 
leiteiras do norte 

da China 

Análise do ciclo de 
vida; Análise de 

correlação; Footprint 
X 

  
X 

WANG, X.; LEDGARD, S.; LUO, J.; GUO, 
Y.; ZHAO, Z.; GUO, L.; SONG LIU, S.; 

ZHANG, N.; DUANA, X.; MA, L. 
Environmental impacts and resource use of 
milk production on the North China Plain, 

based on life cycle assessment. Science of 
the Total Environment, v. 625, p. 486-495, 

2018. 
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.12.2

59 

Agostinho et al. 
(2019) 

92 fazendas 
leiteira, Minas 
Gerais, Brasil 

Emergia; Análise de 
Cluster 

X 
  

X 

AGOSTINHO, F.; OLIVEIRA, M. W.; 
PULSELLI, F. M.; ALMEIDA, C. M. V. B.; 

GIANNETTI, B. F. Emergy accounting as a 
support for a strategic planning towards a 

regional sustainable milk production. 
Agricultural Systems, v. 176, p. 102647, 

2019. 
https://doi.org/10.1016/j.agsy.2019.102647 

Hassani et al. 
(2019) 

Fazendas leiteiras 
na província de 

Khorasan Razavi, 
Irã 

Programação linear 
 

X X X 

HASSANI, L.; KAKHKI M. D.; SABOUHI 
SABOUNI, M. S.; GHANBARI, R. The 

optimization of resilience and sustainability 
using mathematical programming models 
and metaheuristic algorithms. Journal of 

Cleaner Production, v. 228, p. 1062-1072, 
2019. 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.04.324 

Munyaneza et al. 
(2019) 

Produção de leite 
na Tanzânia 

Processo 
participativo; Técnica 

Delphi 
X X X X 

MUNYANEZA, C.; KURWIJILA, L. R.; 
MDOE, N. S. Y.; BALTENWECK, I.; TWINE, 
E. E. Identification of appropriate indicators 
for assessing sustainability of small-holder 

milk production systems in Tanzania. 
Sustainable Production and 

Consumption, v. 19, p. 141-160, 2019. 
https://doi.org/10.1016/j.spc.2019.03.009 
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Nahed et al. 
(2019) 

21 fazendas 
leiteiras orgânicas 

e 21  
convencional, no 

sudeste do México 

MESMIS (Framework 
for Evaluation of 

Natural Resource 
Management Systems 

using Sustainability 
Indicators); Análise de 

Cluster; Gráfico de 
radar 

X X X X 

NAHED, J.; PINEDA, S. G.; GRANDE, D.; 
AGUILAR, J. R.; SÁNCHEZ, B.; ROJAS, J. 

L. R.; GUEVARA-HERNANDEZ, F.; 
MARTINEZ, N. L.; VAZQUEZ, R. J. T.; 

VAZQUEZ, M. R. P. Evaluating sustainability 
of conventional and organic dairy cattle 
production units in the Zoque Region of 

Chiapas, Mexico. Agroecology and 
Sustainable Food Systems, v. 43, n. 6, p. 

605-638, 2019. 
https://doi.org/10.1080/21683565.2018.1534

302 
Fonte: elaborado pela autora 
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APÊNDICE B – Questionário para profissionais 
 

 

Avaliação de indicadores de sustentabilidade para a pecuária leiteira 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Projeto de pesquisa: Indicadores de sustentabilidade para a pecuária leiteira 

Pesquisador principal/orientador: Prof. Dr. Augusto Hauber Gameiro 

Pesquisadora assistente: Mirian Fabiana da Silva 

Instituição/Departamento: Universidade de São Paulo – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia – Departamento de Nutrição e Produção Animal 

Laboratório: Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal 

Endereço: Av. Duque de Caxias Norte, 225 - Campus USP, CEP 13.635-900, Pirassununga - São 
Paulo; www.usp.br/lae 

 

Convidamos você a participar, como voluntário, do projeto de pesquisa intitulado: 
"INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE PARA A PECUÁRIA LEITEIRA". 

O objetivo deste estudo é propor indicadores multidimensionais para a avaliação da 
sustentabilidade em propriedades leiteiras.  

Esta pesquisa constitui o tema de tese de doutorado da aluna Mirian Fabiana da Silva, no 
Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Produção Animal da Faculdade de Medicina Veterinária 
e Zootecnia da Universidade de São Paulo, tendo como orientador, o Prof. Dr. Augusto Hauber 
Gameiro. 

A pesquisa tem a finalidade de obter informações sobre a relevância de indicadores para 
avaliar a sustentabilidade na pecuária leiteira. A execução da pesquisa proporcionará a 
disponibilidade de um conjunto de indicadores para os pesquisadores, técnicos e produtores, que 
servirá como ferramenta estratégica para a tomada de decisão com a finalidade de produzir leite de 
forma mais sustentável. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder o questionário sobre a relevância de 
indicadores para avaliar a sustentabilidade na pecuária leiteira. Esse questionário será aplicado aos 
profissionais ligados a cadeia produtiva do leite. O tempo necessário para responder o questionário é 
de aproximadamente 15 minutos.  

O risco e desconforto relacionados a sua participação dizem respeito à necessidade de tempo 
gasto para preencher o questionário, o que poderá leva-lo a desistir de participar da pesquisa, se 
assim desejar. 

Os benefícios: não há benefícios diretos, mas sim benefícios indiretos. Pois, ao participar 
você receberá um resumo dos resultados do grupo de participantes. Os resultados contribuirão para 
que os profissionais ligados a cadeia produtiva leiteira (pesquisadores, técnicos e produtores) possam 
planejar à atividade leiteira, com a finalidade de produzir leite de forma mais sustentável. 

As informações obtidas por meio desta pesquisa serão para fins acadêmicos e científicos. Os 
dados serão publicados em forma de uma síntese das respostas do grupo e não das respostas 
individuais, mantendo dessa forma o anonimato e sigilo dos participantes. Você não terá nenhuma 
despesa e também não será pago por participar. 

Uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ficará com você, podendo tirar 
suas dúvidas sobre o projeto e sua participação. A qualquer momento você pode desistir de participar 
e retirar seu consentimento, sem precisar justificar e sem sofrer qualquer prejuízo. 

Caso tenha dúvida ou sugestões relacionadas a esta pesquisa, você poderá entrar em 
contato com Prof. Dr. Augusto Hauber Gameiro, pesquisador responsável, telefone: (19) 3565-4224, 
e-mail: gameiro@usp.br, com a pesquisadora assistente Mirian Fabiana da Silva, pelo e-mail: 
mirian.fabiana@usp.br. 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade de Zootecnia e Engenharia 
de Alimentos da USP, localizado na Av. Duque de Caxias Norte, 225, Campus Fernando Costa – 
USP, CEP 13635-900, Pirassununga/SP, telefone: (19) 3565-6759, e-mail: cepfzea@usp.br. 
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Declaro que entendi os objetivos, os riscos e os benefícios de minha participação na pesquisa e 
concordo em participar. 
(  ) SIM  
 
 
 
Perfil 
Nome: 
 
 
E-mail: 
 
 
Qual é a sua formação acadêmica (graduação e pós-graduação)? 
 
 
 
 
 
Qual é a sua especialidade? 
 
 
 
 
 
Qual é o seu tempo de experiência profissional? 
 
 
 
 
 
Qual é a sua área de atuação e cargo atualmente? 
 
 
 
 
 
Na sua opinião, o que é produção de leite sustentável? 
 
 
 
 
 
Qual é o seu grau de conhecimento sobre a atividade de bovinocultura leiteira considerando os 
aspectos técnicos, econômico, social e ambiental (Assinalar por ordem do grau de conhecimento, 1. 
Não tenho conhecimento, 2. Razoável, 3. Intermediário, 4. Avançado). 
(  ) Técnico  
(  ) Econômico  
(  ) Social 
(  ) Ambiental 
 
INDICADORES TÉCNICOS 
QUAL A SUA OPINIÃO? Queremos conhecer sua opinião sobre quais indicadores técnicos são 
importantes para avaliar a sustentabilidade em propriedade leiteira no Brasil. A seguir estão listados 
vários indicadores obtidos na literatura internacional e nacional especializada, utilizados com o 
objetivo de avaliar a sustentabilidade da pecuária leiteira. Solicitamos o preenchimento das questões, 
atribuindo-lhes valores de 1 a 5 ou quando não conhecer o indicador colocar NS, considerando os 
seguintes conceitos: 
1 - DISPENSÁVEL 
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2 - NÃO PRIORITÁRIO 
3 - DESEJÁVEL 
4 - IMPORTANTE 
5 - MUITO IMPORTANTE 
NS - NÃO SEI OU NÃO TENHO CONHECIMENTO  
 
IT-1 - PRODUÇÃO ANUAL DE LEITE (kg de leite/ano) (produção total de leite em kg comercializado 
e consumido na propriedade por ano) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IT-2 - TAXA DE LOTAÇÃO (UA/ha) (número de unidade animal - UA equivale a um animal de 450 kg 
- por área total utilizada para a pecuária leiteira)  
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IT-3 - VACAS EM LACTAÇÃO POR ÁREA (vacas/ha) (número médio de vacas em lactação ao longo 
do ano dividido pela área total utilizada para a pecuária) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IT-4 - PRODUÇÃO DE LEITE POR ÁREA (kg de leite/ha/ano) (produção anual de leite dividida pela 
área total utilizada para a pecuária leiteira) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IT-5 - PRODUÇÃO POR MÃO DE OBRA PERMANENTE (kg de leite/dh) (produção média diária de 
leite dividida pelo número de funcionários permanentes em dias homem (dh), para manejo do 
rebanho durante o ano) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IT-6 - VACAS EM LACTAÇÃO (animal/funcionário) (vacas em lactação por número de funcionários) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
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(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IT-7 - PRODUÇÃO POR VACA EM LACTAÇÃO (kg de leite/dia) (produção média diária de leite 
dividida pelo número médio de vacas em lactação ao longo do ano) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IT-8 - PRODUÇÃO POR TOTAL DE VACAS (kg de leite/dia) (produção média diária de leite dividida 
pelo número médio do total de vacas (secas e em lactação) do rebanho ao longo do ano) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IT-9 - RELAÇÃO DE VACAS EM LACTAÇÃO POR TOTAL DE VACAS (%) (relação do número de 
vacas em lactação pelo total de vacas do rebanho)  
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IT-10 - RELAÇÃO DE VACAS EM LACTAÇÃO POR REBANHO (%) (relação do número de vacas em 
lactação pelo total de animais no rebanho) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
  
IT-11 - ÍNDICE REPRODUTIVO (Taxa anual de prenhez (%) - relação do número de matrizes 
prenhes dividido pelo número total de matrizes (matrizes prenhes mais matrizes vazias); Idade e peso 
à primeira cobertura (inseminação artificial da novilha); Taxa de concepção para vacas em lactação; 
Taxa de serviço/concepção; Intervalo entre partos) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
  
IT-12 - TAXA DE DESCARTE (%) (relação do número de animais descartados por ano pelo total de 
animais no rebanho) 
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Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IT-13 - TAXA DE MORTALIDADE (%) (relação do número de animais mortos por ano pelo total de 
animais no rebanho) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IT-14 - AUTOSSUFICIÊNCIA ALIMENTAR (%) (relação entre a quantidade em toneladas de 
alimentos produzidos na propriedade e o total em toneladas de alimentos utilizados pelo rebanho 
durante o ano) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IT-15 - CONSUMO DE RAÇÃO CONCENTRADA PELAS VACAS EM LACTAÇÃO (kg de matéria 
seca/vaca em lactação/ano) (consumo de ração concentrada durante o ano dividido pelo número 
médio de vacas em lactação diária ao longo do ano) 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
  
IT-16 - EFICIÊNCIA LEITEIRA (kg de leite/kg de matéria seca) (produção anual de leite dividido pelo 
consumo de alimentos volumoso e concentrado (kg de matéria seca)) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IT-17 - RELAÇÃO LEITE E CONCENTRADO (kg de leite/kg de matéria seca) (produção anual de leite 
dividido pelo consumo de alimentos concentrados (kg de matéria seca)) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
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IT-18 - ESCORE DE CONDIÇÃO CORPORAL DAS VACAS POR FASE DE LACTAÇÃO (INÍCIO, 
MEIO E FIM) (análise visual da cobertura muscular e de gordura da anca da vaca, deve ser feito para 
se encontrar o equilíbrio no manejo alimentar) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
Se você julgar necessário alterar e/ou incluir novos indicadores que considerem importantes e que 
não foram contemplados no questionário, incluí-los a seguir:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICADORES ECONÔMICOS 
QUAL A SUA OPINIÃO? Queremos conhecer sua opinião sobre quais indicadores econômicos são 
importantes para avaliar a sustentabilidade em propriedade leiteira no Brasil. A seguir estão listados 
vários indicadores obtidos na literatura internacional e nacional especializada, utilizados com o 
objetivo de avaliar a sustentabilidade da pecuária leiteira. Solicitamos o preenchimento das questões, 
atribuindo-lhes valores de 1 a 5 ou quando não conhecer o indicador colocar NS, considerando os 
seguintes conceitos: 
1 - DISPENSÁVEL  
2 - NÃO PRIORITÁRIO  
3 - DESEJÁVEL  
4 - IMPORTANTE  
5 - MUITO IMPORTANTE  
NS - NÃO SEI OU NÃO TENHO CONHECIMENTO 
 
IE-1 - RENDA BRUTA DA ATIVIDADE LEITEIRA (R$/ano) (montante dos valores obtidos com as 
vendas de leite e animais, com a variação do inventário animal (diferencia entre valor final e valor 
inicial do rebanho) e com a venda de outros produtos ao longo do ano)  
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IE-2 - PARTICIPAÇÃO DA RENDA BRUTA DO LEITE EM RELAÇÃO À RENDA BRUTA DA 
ATIVIDADE (%) (representa a porcentagem de receita que é proveniente da venda de leite, em 
relação ao total de receita da atividade) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
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IE-3 - GASTO COM MÃO DE OBRA CONTRATADA NA ATIVIDADE LEITEIRA PELA RENDA 
BRUTA DO LEITE (%) (porcentagem que corresponde ao gasto com a mão de obra contratada ao 
longo do ano em relação à renda bruta do leite)  
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IE-4 - GASTO COM CONCENTRADO NA ATIVIDADE LEITEIRA PELA RENDA BRUTA DO LEITE 
(%) (porcentagem que corresponde ao gasto com concentrado ao longo do ano em relação à renda 
bruta do leite) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IE-5 - CUSTO TOTAL DA ATIVIDADE LEITEIRA (R$/ano) (custos com alimentos (concentrados, 
suplementos e volumoso), mão de obra, assistência, sanidade, reprodução, ordenha, impostos, 
energia, despesas diversas, depreciação e remuneração da mão de obra familiar ou pró-labore ao 
longo do ano mais os juros sobre o capital investido na atividade (juros de aproximadamente 6% ao 
ano)) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IE-6 - CUSTO TOTAL UNITÁRIO DO LEITE (R$/kg) (custo total para produzir um kg de leite) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IE-7 - CUSTO TOTAL DO LEITE POR PREÇO DO LEITE (%) (participação do custo total do leite em 
relação ao preço recebido) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IE-8 - MARGEM BRUTA DA ATIVIDADE (R$/ano) (diferença entre renda bruta da atividade e custo 
operacional efetivo) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
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(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IE-9 - MARGEM BRUTA UNITÁRIA (R$/kg) (diferença entre preço unitário do leite e custo 
operacional efetivo unitário) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IE-10 - MARGEM BRUTA POR ÁREA (R$/ha) (margem bruta da atividade leiteira dividida pela área 
utilizada para a atividade leiteira) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IE-11 - MARGEM LÍQUIDA DA ATIVIDADE (R$/ano) (diferença entre renda bruta da atividade e o 
custo operacional total da atividade) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IE-12 - MARGEM LÍQUIDA UNITÁRIA (R$/kg) (diferença entre o preço unitário do leite e o custo 
operacional total unitário)  
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IE-13 - LUCRO DA ATIVIDADE (R$/ano) (diferença entre renda bruta da atividade e o custo total) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
  
IE-14 - LUCRO UNITÁRIO (R$/kg) (diferença entre o preço unitário do leite e o custo total unitário do 
leite)  
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
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(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IE-15 - LUCRO DA ATIVIDADE (R$/ha) (lucro da atividade leiteira dividido pela área utilizada para a 
atividade leiteira) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
  
IE-16 - ESTOQUE DE CAPITAL POR ÁREA (R$/ha) (valor de todos os bens envolvidos na atividade, 
como benfeitorias, máquinas, animais e terras, dividido pela a área utilizada para a atividade leiteira) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
  
IE-17 - ESTOQUE DE CAPITAL POR kg DE LEITE (R$/kg/dia) (capital investido na atividade em 
benfeitorias, máquinas, animais e terras, dividido pela produção média diária de leite (kg))  
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IE-18 - RENDA SOBRE O CUSTO DA ALIMENTAÇÃO (R$/ano) (renda bruta do leite menos os 
custos de alimentação comprados ou produzidos ao longo do ano)  
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IE-19 - TAXA DE RETORNO DO CAPITAL COM TERRA (% a.a.) (resultante da divisão da margem 
líquida da atividade pelo capital investido em benfeitorias, máquinas, animais e terras)  
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IE-20 - RELAÇÃO BENEFÍCIO CUSTO (renda bruta da atividade (R$/ano) dividida pelo custo total da 
atividade (R$/ano)) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
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(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IE-21 - SOLVIBILIDADE (expressa capacidade da empresa para satisfazer os compromissos com 
terceiros. É calculada pela divisão do capital próprio pelo passivo total. Valor superior a 1, significa 
que o patrimônio é suficiente para cobrir todas as dívidas da empresa. Valor inferior a 1, significa que 
a empresa está impossibilitada de satisfazer os compromissos com recursos próprios) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IE-22 - LUCRATIVIDADE (%) (margem líquida dividida pela renda bruta da atividade leiteira)  
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IE-23 - PONTO DE NIVELAMENTO DA ATIVIDADE (L/dia) (expressa a igualdade entre o custo total 
e a receita total, é a quantidade de leite em que não há lucro nem prejuízo, apenas a remuneração 
dos fatores de produção) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
Se você julgar necessário alterar e/ou incluir novos indicadores que considerem importantes e que 
não foram contemplados no questionário, incluí-los a seguir:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICADORES SOCIAIS 
QUAL A SUA OPINIÃO? Queremos conhecer sua opinião sobre quais indicadores sociais são 
importantes para avaliar a sustentabilidade em propriedade leiteira no Brasil. A seguir estão listados 
vários indicadores obtidos na literatura internacional e nacional especializada, utilizados com o 
objetivo de avaliar a sustentabilidade da pecuária leiteira. Solicitamos o preenchimento das questões, 
atribuindo-lhes valores de 1 a 5 ou quando não conhecer o indicador colocar NS, considerando os 
seguintes conceitos: 
1 - DISPENSÁVEL  
2 - NÃO PRIORITÁRIO  
3 - DESEJÁVEL  
4 - IMPORTANTE  
5 - MUITO IMPORTANTE  
NS - NÃO SEI OU NÃO TENHO CONHECIMENTO 
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IS-1 - QUALIDADE DO LEITE (representa a análise do leite em relação à contagem de células 
somáticas por mL de leite, unidade formadora de colônia por mL de leite, acidez em graus Dornic 
(ºD), gordura e proteína em porcentagem e a presença ou não de antibióticos) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IS-2 - PENALIZAÇÃO POR IRREGULARIDADES NA COMPOSIÇÃO DO LEITE (%) (porcentagem de 
descontos sobre o valor recebido pelo leite) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IS-3 - BONIFICAÇÃO NO PREÇO RECEBIDO PELO LEITE (%) (porcentagem de bonificação sobre o 
valor recebido pelo leite) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IS-4 - ÍNDICE DE BEM-ESTAR ANIMAL (o índice é composto pelo o escore de condições corporal (% 
de vacas muito magras), higiene dos animais (% de vacas sujas), lesões cutâneas (% de vacas com 
lesões), escore de locomoção (% vacas mancas) e mastite (% vacas com mastite)) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IS-5 - EMPREGO (funcionário/dia) (demanda de mão de obra por dia na atividade leiteira) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IS-6 - ACIDENTES DE TRABALHO (acidentes/funcionário/ano) (número total de acidentes dividido 
pelo total de funcionários por ano) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
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IS-7 - TEMPO PERDIDO (%) (relação de dias perdidos devido a lesões ou doenças relacionadas ao 
trabalho por ano pelo número total de dias úteis em um ano) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IS-8 - TEMPO DE TRABALHO (horas/funcionário/mês) (tempo em horas dedicado às atividades 
desenvolvidas na propriedade por funcionário por mês)  
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IS-9 - DIAS DE DESCANSO (dias de descanso/funcionário/mês) (dias de folga dos funcionários no 
mês)  
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IS-10 - SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS (R$/funcionário/mês) (valor (R$) recebido pelos funcionários 
por mês) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
  
IS-11 - REMUNERAÇÃO DA MÃO DE OBRA FAMILIAR (R$/ano) (margem líquida da atividade 
somada ao custo de oportunidade da mão de obra familiar envolvida na produção de leite, mais a 
renda não agropecuária)  
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IS-12 - QUALIDADE DE VIDA (saúde física e mental, condições de moradia, alimentação, condições 
sanitárias (tratamento e disposição de esgotos) e higiene, gestão dos resíduos orgânicos e não-
orgânicos (% de reciclagem e reaproveitamento))  
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
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(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IS-13 - EDUCAÇÃO (nível de escolaridade do produtor e a participação em cursos de qualificação) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IS-14 - EMPREENDEDORISMO (grau de capacidade de gerenciar e empreender do produtor) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IS-15 - ENVOLVIMENTO SOCIAL (nível de envolvimento em associação e cooperação)  
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
  
IS-16 - SUCESSÃO (treinamento do futuro gestor, para a continuidade da produção leiteira) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IS-17 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL (horas/funcionário/ano) (número de 
horas de treinamentos profissionais e educacionais por funcionários durante o ano) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IS-18 - GRAU DE DIVERSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES (atividades/propriedade) (número de 
atividades agropecuárias e não agropecuárias desenvolvidas na propriedade)  
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 



168 

IS-19 - PAGAMENTO POR ATIVIDADES AGROAMBIENTAIS (R$/ha/ano) (valor recebido por 
desenvolver atividades agroambientais na propriedade dividido pela área total da fazenda por ano) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
Se você julgar necessário alterar e/ou incluir novos indicadores que considerem importantes e que 
não foram contemplados no questionário, incluí-los a seguir:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICADORES AMBIENTAIS 
QUAL A SUA OPINIÃO? Queremos conhecer sua opinião sobre quais indicadores ambientais são 
importantes para avaliar a sustentabilidade em propriedade leiteira no Brasil. A seguir estão listados 
vários indicadores obtidos na literatura internacional e nacional especializada, utilizados com o 
objetivo de avaliar a sustentabilidade da pecuária leiteira. Solicitamos o preenchimento das questões, 
atribuindo-lhes valores de 1 a 5 ou quando não conhecer o indicador colocar NS, considerando os 
seguintes conceitos: 
1 - DISPENSÁVEL 
2 - NÃO PRIORITÁRIO  
3 - DESEJÁVEL  
4 - IMPORTANTE  
5 - MUITO IMPORTANTE  
NS - NÃO SEI OU NÃO TENHO CONHECIMENTO 
 
IA-1 - USO DE ENERGIA POR kg DE LEITE (Megajoule (MJ)/kg de leite) (energia utilizada na 
atividade leiteira, compreende o combustível (diesel, gasolina e outro), a eletricidade e o gás natural, 
ao longo do ano dividido pela produção de leite anual) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IA-2 - USO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS (%) (relação entre o uso de energias renováveis (biodiesel, 
biomassa limpa, energia solar, energia eólica, energia hidráulica) e o uso de energia direta ao longo 
do ano) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
  
IA-3 - EMISSÕES DE AMÔNIA (kg amônia/ha) (emissões de amônia (kg) por ano pela área total da 
propriedade) 
Marcar apenas uma alternativa. 
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(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IA-4 - POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL (kg de equivalente dióxido de carbono/kg de leite) 
(determinado pelos três principais gases de efeito estufa, dióxido de carbono, metano e óxido nitroso. 
O indicador é expresso em kg de equivalentes de dióxido de carbono: 1 para dióxido de carbono, 25 
para metano e 298 para óxido nitroso (assumindo um horizonte de tempo de 100 anos)) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IA-5 - POTENCIAL DE ACIDIFICAÇÃO (gramas de equivalente dióxido de enxofre/kg de leite) 
(expresso em gramas de equivalentes de dióxido de enxofre, sendo 1 para dióxido de enxofre, 0,7 
para óxido de nitrogênio e 1,88 para amônia) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IA-6 - POTENCIAL DE EUTROFIZAÇÃO (gramas de equivalente fosfato ou nitrato/kg de leite) 
(calculado com base nos principais componentes, que são nitrato, óxido de nitrogênio, amônia, óxido 
nítrico, nitrito e fosfato. O indicador é expresso em gramas de equivalentes de fosfato: 1 para fosfato, 
0,35 para amônia, 0,10 para nitrato, 0,20 para óxido nítrico, 0,13 para nitrito e 0,13 para óxido de 
nitrogênio. Ou expresso em gramas de equivalentes de nitrato: 1 para nitrato, 1,35 para óxido de 
nitrogênio, 3,64 para amônia e 10,45 para fosfato) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IA-7 - ECOTOXICIDADE TERRESTRE E AQUÁTICA (gramas de equivalente 1,4 diclorobenzeno/kg 
de leite) (calculado em gramas de equivalente 1,4 diclorobenzeno, sendo 170 para cádmio (Cd), 14 
para cobre (Cu), 240 para níquel (Ni), 33 para chumbo (Pb) e 25 para zinco (Zn)) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IA-8 - BALANÇO DE NUTRIENTES (Kg de Nitrogênio, Fósforo e Potássio/ano)(diferença em entradas 
(alimentos, fertilizantes, e outros) e saídas (leite, animais e outros) de nitrogênio, fósforo e potássio 
da propriedade ao longo do ano) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
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(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IA-9 - EFICIÊNCIA DO USO DE NUTRIENTES (%) (relação da quantidade de nitrogênio, fósforo e 
potássio (kg) no leite produzido e a quantidade de nitrogênio utilizado (kg) ao longo do ano) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IA-10 - OCUPAÇÃO DA TERRA (m²/kg de leite) (área de terra (m²) utilizada para a produção de leite 
dividida pela produção de leite (kg)) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IA-11 - QUALIDADE DO AR (partículas em suspensão/fumaça, porcentagem do tempo de ocorrência) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IA-12 - USO DE ÁGUA POR kg DE LEITE (m³ de água/kg de leite) (consumo de água (água usada 
pelo rebanho, na ordenha, instalações, climatização do ambiente e irrigação, ao longo do ano) 
dividido pela produção de leite anual) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IA-13 - CONSUMO DE ÁGUA SUPERFICIAL, SUBTERRÂNEA E CHUVA (%) (consumo de água 
superficial em relação ao consumo total de água da propriedade; consumo de água subterrânea em 
relação ao consumo total de água da propriedade; consumo de água da chuva em relação ao 
consumo total de água da propriedade) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
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IA-14 - QUALIDADE DA ÁGUA UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL E NA ORDENHA 
(quantidade de nitrato e fósforo (mg) por litro de água; número de unidades formadoras de colônias 
de coliformes fecais por mL de água) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IA-15 - REUTILIZAÇÃO OU REUSO DE ÁGUAS RESIDUAIS (%) (porcentagem de águas residuais 
de limpeza da ordenha e do tanque de leite e águas residuais contendo esterco reutilizada na 
produção ao longo do ano) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IA-16 - PRODUÇÃO DE EFLUENTE POR VACA ORDENHADA (quantidade de efluente (dejetos + 
águas residuais) gerado na propriedade dividido pelo número de vacas ordenhadas) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IA-17 - DEJETO TRATADO E REUTILIZADO (%) (porcentagem de dejetos tratados e reutilizados em 
relação ao total de dejetos gerados ao longo do ano) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IA-18 - MANEJO DE DEJETOS ANIMAL E HUMANO (análise anual dos nutrientes dos efluentes e 
resíduos sólidos (NPK); documentação do uso dos fertilizantes orgânicos (área, cultura, tipo de 
fertilizante, mês de uso); consideração das características dos efluentes e dos resíduos e das 
condições climáticas no uso destes como fertilizantes; sistema de armazenamento de dejetos 
(esterqueira); sistema de tratamento de dejetos e resíduos (biodigestores, compostagem, etc.); 
manejo de dejetos e esgotos das casas de proprietários e funcionários) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IA-19 - USO DE FERTILIZANTE QUÍMICO (kg de N-P-K/ha) (quantidade de nitrogênio, fósforo e 
potássio em kg por área (ha) de cultura (pastagem, cana, milho, sorgo etc.) por ano) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
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(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IA-20 - FERTILIDADE DO SOLO (pH; quantidade de fósforo e potássio no solo (mg/dm³); 
porcentagem de matéria orgânica no solo de pastagem e de culturas) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IA-21 - CARBONO ORGÂNICO NO SOLO DE PASTAGEM (ton./ha/ano) (quantidade de carbono 
orgânico no solo em tonelada por ano pela área (ha) pastagem da propriedade) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IA-22 - PERDA DE SOLO (ton./ha/ano) (perda da camada superficial do solo em toneladas por ano 
pela área total (ha) da propriedade) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IA-23 - EROSÃO NO SOLO (% da área da propriedade) (relação da área com erosão (ha) com a área 
total (ha) da propriedade) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IA-24 - ÁREAS DEGRADADAS (% da área da propriedade) (relação da área degradada (ha) com a 
área total (ha) da propriedade) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IA-25 - MANEJO DO SOLO (uso de plantio direto; curvas de níveis; adubação verde) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
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(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
  
IA-26 - GESTÃO DOS PRODUTOS QUÍMICOS DE USO ANIMAL, AGROTÓXICOS E DESCARTE 
DE CARCAÇAS DE ANIMAIS (manejo adequado do descarte de embalagens de produtos 
veterinários e agrotóxicos e descarte de carcaças de animais (aterro sanitário ou destino adequado 
para animais mortos na propriedade). Por exemplo, o descarte de embalagens de agrotóxicos se é 
realizado a tríplice lavagem e o descarte é feito em pontos de coleta autorizados, que seguem as 
normas exigidas pelos órgãos de meio ambiente e agricultura) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
  
IA-27 - USO DE ANTIBIÓTICOS (dose/animal/ano) (doses de antibióticos por animal por ano) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IA-28 - DESCARTE DE LEITE DE ANIMAIS QUE RECEBERAM MEDICAMENTOS (manejo 
adequado do leite descartado pelo uso de medicamentos (antibióticos, anti-inflamatórios e outros), se 
seguem o período de carência dos medicamentos) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IA-29 - USO DE AGROTÓXICOS (kg agrotóxicos/ha) (quantidade anual em kg de agrotóxicos 
(inseticidas, herbicidas, fungicidas) por área total (ha) da propriedade) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IA-30 - GRAU DE BIODIVERSIDADE (relacionado com o número de cultivos; número de rotação, 
consórcio e integração de culturas; número de espécies de plantas (anual, temporal e perene) e de 
animais) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
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IA-31 - ÁREA DE PRESERVAÇÃO OU RESERVA LEGAL (% da área total da propriedade) 
(porcentagem da área de reserva legal (ha) em relação à área total (ha) da propriedade) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
 
IA-32 - PROTEÇÃO DO CURSO D’ÁGUA OU ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (% da área 
total da propriedade) (porcentagem da área de preservação permanente (ha) em relação à área total 
(ha) da propriedade) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
  
IA-33 - OUTORGA E LICENÇA (propriedade ter outorga de uso da água e/ou licença ambiental de 
operação da atividade) 
Marcar apenas uma alternativa. 
(    ) 1 - Dispensável  
(    ) 2 - Não prioritário 
(    ) 3 - Desejável  
(    ) 4 - Importante  
(    ) 5 - Muito Importante  
(    ) NS - Não sei ou não tenho conhecimento  
  
Se você julgar necessário alterar e/ou incluir novos indicadores que considerem importantes e que 
não foram contemplados no questionário, incluí-los a seguir:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação final 
Depois de avaliar os indicadores, você poderia avaliar novamente o seu grau de conhecimento sobre 
a atividade de bovinocultura leiteira considerando os aspectos técnicos, econômico, social e 
ambiental (Assinalar por ordem do grau de conhecimento, 1. Não tenho conhecimento, 2. Razoável, 
3. Intermediário, 4. Avançado). 
(  ) Técnico  
(  ) Econômico  
(  ) Social 
(  ) Ambiental 
 
Agradecemos sua participação! 
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APÊNDICE C - Questionário para produtor e técnico 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Projeto de pesquisa: Indicadores de sustentabilidade para a pecuária leiteira 

Pesquisador principal ou orientador: Prof. Dr. Augusto Hauber Gameiro 

Pesquisadora assistente: Mirian Fabiana da Silva 

Instituição/Departamento: Universidade de São Paulo – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia – Departamento de Nutrição e Produção Animal 

Laboratório: Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal 

Endereço: Av. Duque de Caxias Norte, 225 - Campus USP, CEP 13.635-900, Pirassununga - São 
Paulo; www.usp.br/lae 

 

 

Convidamos a participar, como voluntário, do projeto de pesquisa intitulado: "INDICADORES 
DE SUSTENTABILIDADE PARA A PECUÁRIA LEITEIRA". 

O objetivo deste estudo é propor indicadores multidimensionais para a avaliação da 
sustentabilidade em propriedades leiteiras. 

Esta pesquisa constitui o tema de tese de doutorado da aluna Mirian Fabiana da Silva, no 
Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Produção Animal da Faculdade de Medicina Veterinária 
e Zootecnia da Universidade de São Paulo, tendo como orientador, o Prof. Dr. Augusto Hauber 
Gameiro. 

A pesquisa tem a finalidade de obter dados para a validação de indicadores para avaliar a 
sustentabilidade na pecuária leiteira. A execução da pesquisa proporcionará a disponibilidade de um 
conjunto de indicadores para os pesquisadores, técnicos e produtores, que servirá como ferramenta 
estratégica para a tomada de decisão com a finalidade de produzir leite de forma mais sustentável. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder o questionário sobre dados de sua 
propriedade para calcular os indicadores técnicos, econômicos, sociais e ambientais, para avaliar a 
sustentabilidade da atividade leiteira. Esse questionário será aplicado aos produtores ou técnicos de 
bovinos de leite. O questionário é extenso, mas parte dos dados já são coletados por vocês. O que 
facilitará o preenchimento do mesmo. O tempo necessário para responder o questionário é de no 
mínimo 60 minutos.  

O risco e desconforto relacionados a sua participação é a necessidade de tempo gasto para 
preencher o questionário, e o constrangimento em relação a algumas questões, o que poderá leva-lo 
a desistir de participar da pesquisa, se assim desejar. 

Os benefícios: não há benefícios diretos, mas sim benefícios indiretos. No final será 
disponibilizado para o produtor um relatório sobre como está a sustentabilidade da atividade leiteira 
de sua propriedade, e isto poderá servir como ferramenta estratégica para a melhoria na produção de 
leite. Os resultados contribuirão para que os profissionais ligados a cadeia produtiva leiteira 
(pesquisadores, técnicos e produtores) possam planejar à atividade leiteira, com a finalidade de 
produzir leite de forma mais sustentável. 

As informações obtidas por meio desta pesquisa serão para fins acadêmicos e científicos. Os 
dados serão divulgados em eventos ou publicações, assegurando o sigilo dos participantes. Você não 
terá nenhuma despesa e também não será pago por participar.  

Uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ficará com você, podendo tirar 
suas dúvidas sobre o projeto e sua participação. A qualquer momento você pode desistir de participar 
e retirar seu consentimento, sem precisar justificar e sem sofrer qualquer prejuízo. 

Este projeto de pesquisa foi aprovado pelo CEPH-FZEA em__________ (data de aprovação) 
sob número de parecer__________. 

Caso tenha dúvida ou sugestões relacionadas a esta pesquisa, você poderá entrar em 
contato com Prof. Dr. Augusto Hauber Gameiro, pesquisador responsável, telefone: (19) 3565-4224, 
e-mail: gameiro@usp.br, com a pesquisadora assistente Mirian Fabiana da Silva, pelo e-mail: 
mirian.fabiana@usp.br. 



176 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade de Zootecnia e Engenharia 
de Alimentos da USP, localizado na Av. Duque de Caxias Norte, 225, Campus Fernando Costa – 
USP, CEP 13635-900, Pirassununga/SP, telefone: (19) 3565-6759, e-mail: cepfzea@usp.br. 

Eu ___________________________(nome do participante) declaro que entendi os objetivos, 
os riscos e os benefícios de minha participação na pesquisa e concordo em participar. 

 

Cidade, _____ de ___________________ de 20____. 

 

 

_________________________ 

Assinatura do participante 

 

_________________________ 

Augusto Hauber Gameiro 

Professor responsável 

 

_________________________ 

Mirian Fabiana da Silva 

Pesquisadora assistente 

 

 

Fazenda: 

Endereço: 

Telefone: 

e-mail: 

 

 
 

 
 

QUESTIONÁRIO PARA PRODUTOR E TÉCNICO 
 
 
Projeto de pesquisa: Indicadores de sustentabilidade para a pecuária leiteira 
Pesquisador principal/orientador: Prof. Dr. Augusto Hauber Gameiro 
Pesquisadora assistente: Mirian Fabiana da Silva 
Instituição/Departamento: Universidade de São Paulo – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia – Departamento de Nutrição e Produção Animal 
Laboratório: Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal 
Endereço: Av. Duque de Caxias Norte, 225 - Campus USP, CEP 13.635-900, Pirassununga - São 
Paulo; www.usp.br/lae 
 
 
OBS.: O questionário é extenso, mas parte dos dados já são coletados pelos senhores. O que 
facilitará o preenchimento do mesmo. A identificação do produtor é somente para que posteriormente 
enviamos o relatório da análise. Pois a identificação do produtor será mantida em sigilo. 
 
 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO 
Nome do proprietário:_________________________________________________________ 
Telefone:_________________ 
E-mail:___________________________ 
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LOCALIZAÇÃO E GEORREFERENCIAMENTO 
Endereço:___________________________________________________________________ 
Município:__________________________________ 
Coordenadas geográficas: Latitude:________________ Longitude:_________________ 
 
CARACTERÍSTICA DA PROPRIEDADE: 
Qual é o sistema de produção leiteira adotado na fazenda? 
(   ) confinamento 
(   ) semiconfinamento 
(   ) pasto 
(   ) Outro:_________________________________ 
 
Qual é a raça predominante dos animais? 
(   ) Holandês 
(   ) Girolando 
(   ) Gir 
(   ) Mestiço 
(   ) Outra:_____________________________ 
 
Há quantos anos você está na atividade leiteira? __________________________ 
Qual é a distância da fazenda à cidade mais próxima? ______________________________ 
2. PERFIL SOCIOAMBIENTAL 
 
 
SOCIAL 
Avalie a qualidade de vida do produtor em excelente a inexistente, marcando a opção com X: 
 Excelente (10) Bom (7,5) Regular (5) Ruim (2,5) Inexistente (0) 
Saúde física e 
mental 

     

Alimentação e 
nutrição 

     

Qualidade da 
moradia 

     

Higiene e 
saneamento 
básico 

     

Qualidade do 
acesso à 
propriedade 

     

 
 
Avalie a qualidade de vida dos funcionários em excelente a inexistente, marcando a opção com X: 
 Excelente (10) Bom (7,5) Regular (5) Ruim (2,5) Inexistente (0) 
Saúde física e 
mental 

     

Alimentação e 
nutrição 

     

Qualidade da 
moradia 

     

Higiene e 
saneamento 
básico 

     

Qualidade do 
acesso à 
propriedade 

     

 
 
Na propriedade existe energia elétrica? 
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(   ) Sim 
(   ) Não 
 
Na propriedade existe água tratada? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
Possui acesso a comunicação (telefone)? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
Possui acesso a comunicação (internet)? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
Os funcionários e produtor possuem acesso ao serviço de saúde? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
Os funcionários e produtor possuem acesso a lazer? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
Quais são os destinos dos resíduos orgânicos e não-orgânicos domésticos? 
Marque a opção com X 

Item 
Jogados 

a céu 
aberto 

Queimado 
Lixo 

comum 
Compostagem Reciclado 

Outro: 
_______ 

Resíduos 
orgânicos da 
cozinha 

      

Óleo residual       
Resíduos não-
orgânicos 

      

       

       

       
Reciclagem e reaproveitamento de lixo por ano em porcentagem média:__________________ 
 
 
Qual é o destino dos dejetos humanos? 
(   ) Fossa 
(   ) Jogados a céu aberto 
(   ) Outros:__________________________________________________________________ 
 
 
Os funcionários e o produtor utilizam equipamentos de segurança (EPI)? 
(   ) Sim 
(   ) Não, porque?_____________________________________________________________ 
 
Os funcionários possuem carteira registrada? 
(   ) Sim, quantidade de funcionários:___________________ 
(   ) Não, quantidade de funcionários:___________________ 
 
Qual o nível de escolaridade das pessoas envolvidas na atividade leiteira? Preencher o quadro 
abaixo: 
Pessoas Idade média (anos) Nível de escolaridade 

Produtor   



179 

Funcionários   

   

   

   
 
Participação em cursos de qualificação pelos funcionários e produtor? Preencher o quadro abaixo: 
Curso Horas Obs. 

   

   

   

   

   
 
 
O senhor (produtor) está envolvido em alguma associação? 
(   ) Sim, quais? _____________________________________________________________ 
(   ) Não 
 
O senhor (produtor) é associado a alguma cooperativa? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
O senhor (produtor) está envolvido em algum sindicato? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
O senhor (produtor) possui visão empreendedora? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
O senhor (produtor) realiza planejamento das atividades da propriedade? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
O senhor (produtor) utiliza ferramentas informatizadas de gestão da propriedade rural? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
Qual o seu nível de conhecimento sobre gestão da propriedade leiteira? 
(   ) Excelente (10) 
(   ) Bom (7,5) 
(   ) Regular (5) 
(   ) Ruim (2,5) 
(   ) Inexistente (0) 
 
O senhor (produtor) está treinamento o futuro gestor (filho) para a atividade? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
A propriedade é uma herança? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
O senhor (produtor) pretende continuar na atividade? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
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BEM-ESTAR ANIMAL 
As condições de alojamento dos animais são adequadas? 
(   ) Sim 
(   ) Não, porque?_____________________________________________________________ 
 
 
O sombreamento (sombra natural e/ou sombra artificial - dimensionamento e qualidade) dos animais 
é adequada? 
(   ) Sim 
(   ) Não, porque?_____________________________________________________________ 
 
 
O fornecimento de água (bebedouro - dimensionamento, limpeza e fluxo de água) dos animais é 
adequada? 
(   ) Sim 
(   ) Não, porque?_____________________________________________________________ 
 
 
 
MANEJO DA ÁGUA E DEJETOS ANIMAL 
Realiza tratamento da água para o consumo humano e animal? 
(   ) Sim, quais?_________________________________________________ 
(   ) Não 
 
É realizado a análise da água? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
Se sim, preencher o quadro abaixo: 
Nitrato (mg) por litro de água  

Fósforo (mg) por litro de água  
Número de unidades formadoras de colônias de 
coliformes fecais por mL de água 

 

 
Qual é o sistema de armazenamento e tratamento de dejetos líquidos (fezes, urina e água da limpeza 
das instalações)? 
(   ) Lagoa 
(   ) Biodigestor 
(   ) Esterqueira 
(   ) Compostagem 
(   ) Tratado e devolvido ao ambiente 
(   ) Descartado sem tratamento 
(   ) Outros:__________________________________________________________________ 
 
 
Qual é o sistema de armazenamento e tratamento de dejetos sólidos? 
(   ) Esterqueira 
(   ) Compostagem 
(   ) Descartado sem tratamento 
(   ) Outros:__________________________________________________________________ 
 
 
É realizada anualmente análise dos nutrientes dos efluentes (dejetos líquidos) e resíduos sólidos 
(Nitrogênio, Fósforo e Potássio)? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
 
O senhor (produtor) possui documentação do uso dos fertilizantes orgânicos (área, cultura, tipo de 
fertilizante, mês de uso)? 
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(   ) Sim 
(   ) Não 
 
 
Qual é o destino dado aos dejetos líquidos? 
(   ) Aplicação na lavoura 
(   ) Aplicação no pasto 
(   ) Doação 
(   ) Comercialização e venda 
(   ) Outros:__________________________________________________________________ 
 
 
Qual é o destino dado aos dejetos sólidos? 
(   ) Aplicação na lavoura 
(   ) Aplicação no pasto 
(   ) Doação 
(   ) Comercialização e venda 
(   ) Outros:__________________________________________________________________ 
 
 
MANEJO DO SOLO 
Como é realizado o manejo do solo? Utiliza plantio direto, curvas de nível, adubação verde e outros? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Como é realizado o manejo das culturas? Quantidade de cultivos, número de rotação na área, uso de 
sistema de integração de pecuária/agricultura/floresta e outros? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Anualmente é realizado análise do solo? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
Se sim, preencher o quadro abaixo: 
pH  

Fósforo (mg/dm³)  

Potássio (mg/dm³)  

Porcentagem de matéria orgânica  

Carbono orgânico no solo  
 
 
A propriedade possui área de solo degradada e com erosão? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
Se sim, preencher abaixo: 
Quantidade de área com erosão na propriedade (ha)? ________________________________ 
Quantidade de área degradada na propriedade (ha)? _________________________________ 
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AGROTÓXICOS 
Qual é a forma de armazenamento das embalagens de agrotóxicos? 
(   ) Em depósito especial coberto, separado de qualquer medicamento, alimento, animal e salvo de 
umidade 
(   ) Em depósito coberto 
(   ) Em qualquer local da propriedade 
(   ) Outros:__________________________________________________________________ 
 
 
Qual é o destino das embalagens de agrotóxicos? 
(   ) Devolução junto ao local da compra 
(   ) Queima 
(   ) Enterrados 
(   ) Programa de coleta seletiva 
(   ) Descartado sem cuidado 
(   ) Outros:__________________________________________________________________ 
 
 
PRODUTOS VETERINÁRIOS E ANIMAIS MORTOS 
Qual é o destino dos produtos veterinários? 
(   ) Devolução junto ao local da compra 
(   ) Queima 
(   ) Enterrados 
(   ) Programa de coleta seletiva 
(   ) Outros:__________________________________________________________________ 
 
Qual é o destino do leite dos animais que receberam medicamentos (antibióticos, anti-inflamatórios e 
outros)? 
(   ) Descarte 
(   ) Alimentação de bezerras 
(   ) Utiliza normalmente 
(   ) Outros:__________________________________________________________________ 
 
Qual é o destino dos animais mortos na propriedade? 
(   ) Incinerados 
(   ) Enterrados 
(   ) Outros:__________________________________________________________________ 
 
 
LESGILAÇÃO AMBIENTAL 
A propriedade tem outorga de uso da água?  
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
A propriedade tem licença ambiental de operação da atividade? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
A propriedade possui o Cadastro Ambiental Rural (CAR)? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
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3. INVENTÁRIO 
 
INVENTÁRIO DA TERRA 
Qual a quantidade e valor estimado da terra? Preencha abaixo: 
Terra Quantidade (ha) Valor estimado Unitário (R$/ha) 

Área própria utilizada   

Área arrendada utilizada   
 
 
Em relação ao uso da terra. Preencha abaixo a área por cultura e a produção média: 

Item Quantidade (ha) 
Produtividade média 

(t/ha) 
Pastagem   

Milho   

Cana-de-açúcar   

   

   

   

   

   

   

   
 
Áreas de preservação (Código Florestal). Preencha abaixo: 
Item Quantidade (ha) 

Reserva legal  

Área de preservação permanente  

  

  

  
 
 
INVENTÁRIO DAS INSTALAÇÕES UTILIZADAS 
Inventário das instalações utilizadas. Preencha abaixo o tamanho ou quantidade em m² ou m³, o valor 
estimado e a vida útil:  

Item Tamanho ou quantidade  
Valor estimado 

(R$) 
Vida útil 
(anos) 

Sala de ordenha    

Abrigo para bezerras    

Galpão    

Cocho fixo    

Curral de manejo    

Bezerreiro    

Reservatório de água    

Cercas    

Casa Funcionários    

Poço    

Escritório    

Bebedouros    

Comedouros    
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INVENTÁRIO DAS MÁQUINAS UTILIZADAS 
Inventário das máquinas utilizadas. Preencha abaixo a quantidade em número, o valor estimado e a 
vida útil:  

Item Quantidade  
Valor estimado 

(R$) 
Vida útil 
(anos) 

Ordenhadeira    

Tanque de expansão    

Equipamento para irrigação    

Aparelho para cerca elétrica    

Triturador ou picador de forragens    

Botijão de sêmen 
  

 

Balança para pesagem de animais 
  

 

Gerador de energia 
  

 

Trator 
  

 

Arado 
  

 

Grade 
  

 

Pulverizador 
  

 

Carreta 
  

 

Distribuidor de adubo/calcário 
  

 

Bomba Costal    

Roçadeira 
  

 

Bomba do motor 
  

 

Canos 
  

 

Caixa da água 
  

 

Bomba d'agua 
  

 

Ferramentas (pá, enxada, ...) 
  

 

Sistema elétrico 
  

 

Pistola - vacinação 
  

 

Móveis de escritório    

Veículo produtor    

    

    

    

    
 
 
INVENTÁRIO DO REBANHO 
Inventário do rebanho. Coloque o número de cabeças, valor estimado do animal e peso vivo por 
categoria animal. 
Categorias Animais Quantidade (nº Valor estimado de cada Peso vivo médio 
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de cabeças) animal (R$) (kg) 

Vacas em lactação 
  

 

Vacas seca 
  

 

Bezerras (até 1 ano) 
  

 

Bezerros (até 1 ano) 
  

 

Garrotes 
  

 

Novilhas prenhes 
  

 

Novilhas vazias 
  

 

Touros 
  

 

Animais de tração 
  

 

   
 

    

    
 
 
 
 
4. ANOTAÇÕES TÉCNICAS E ECONÔMICAS 
 
DESPESAS ANUAIS DE CUSTEIO  
Despesas anuais com a mão de obra da atividade leiteira: 

Item 
Quantidade 
(pessoas) 

Salário ou remuneração 
mensal brutos (R$/ano) 

Encargos 
sociais 

(R$/ano) 
Funcionários permanentes da 
atividade leiteira   

 

Funcionários temporários da 
atividade leiteira   

 

Família do proprietário que 
trabalha na atividade leiteira   

 

   
 

   
 

   
 

 
 
Despesas anuais com alimentação do rebanho: 
 
Despesas com alimentação das vacas em lactação. Preencha a quantidade por animal, preço e 
composição dos alimentos usados na ração: 

Item 
Quantidade 
(kg/vaca) 

Preço (R$/kg) Proteína (%) Fosforo (%) Potássio (%) 

Silagem de Milho      

Milho      

Soja      

Ração comercial      

Sal mineral      

Ureia      

Calcário      
Sulfato de 
amônio 
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Despesas com alimentação das vacas seca. Preencha a quantidade por animal, preço e composição 
dos alimentos usados na ração: 

Item 
Quantidade 
(kg/vaca) 

Preço (R$/kg) Proteína (%) Fosforo (%) Potássio (%) 

Silagem de Milho      

Milho      

Soja      

Ração comercial      

Sal mineral      

Ureia      

Calcário      
Sulfato de 
amônio 

     

      

      

      
 
Despesas com alimentação das novilhas. Preencha a quantidade por animal, preço e composição 
dos alimentos usados na ração: 

Item 
Quantidade 
(kg/novilha) 

Preço (R$/kg) Proteína (%) Fosforo (%) Potássio (%) 

Silagem de Milho      

Milho      

Soja      

Ração comercial      

Sal mineral      

Ureia      

Calcário      
Sulfato de 
amônio 

     

      

      

      
 
Despesas com alimentação das bezerras. Preencha a quantidade por animal, preço e composição 
dos alimentos usados na ração: 

Item 
Quantidade 
(kg/bezerra) 

Preço (R$/kg) Proteína (%) Fosforo (%) Potássio (%) 

Milho      

Ração comercial      

Leite em pó      

Sal mineral      
Volumosos 
comprados 

     

      

      

      
 
 
Despesas com alimentação dos reprodutores. Preencha a quantidade por animal, preço e 
composição dos alimentos usados na ração: 
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Item 
Quantidade 

(kg/reprodutor) 
Preço (R$/kg) Proteína (%) Fosforo (%) Potássio (%) 

Silagem de Milho      

Milho      

Soja      

Ração comercial      

Sal mineral      

Ureia      

Calcário      
Sulfato de 
amônio 

     

      

      

      
 
 
Despesas anuais com o manejo reprodutivo do rebanho leiteiro: 
Preencha a quantidade, unidade e preço dos materiais e sêmen usados no manejo reprodutivo 
Item Quantidade Unidade Preço (R$/un) 

Sêmen    
Material para 
inseminação 

   

Hormônios    

    

    
 
 
Despesas anuais com o manejo sanitário do rebanho leiteiro: 
Preencha a quantidade, unidade e preço dos produtos e exames usados no manejo sanitário 
Item Quantidade Unidade Preço (R$/un) 

Antibióticos    

Vacina    

Carrapaticida    

Probióticos    

Ectoparasiticidas    

Endoparasiticidas    
Medicamentos 
diversos 

   

Exames    

    

    

    
 
 
Despesas anuais com o manejo da ordenha: 
Preencha a quantidade, unidade e preço dos materiais e produtos usados no manejo da ordenha 
Item Quantidade Unidade Preço (R$/un) 

Papel    

Detergente ácido    

Detergente alcalino    

Pré-dipping    
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Pós-dipping    

    
 
 
Despesas anuais com o manejo da pastagem: 
Qual é a área de pastagem destinada à atividade leiteira? ___________ha 
Despesas com o plantio de pastagem cultivada: 
Item Quantidade por ha Unidade (kg ou muda) Preço (R$/un) 

Sementes    

Mudas    

    

    
 
Despesas com a correção e adubação das áreas de pastagem: 

Item 
Quantidade 

(kg/ha) 
Preço (R$/kg) Nitrogênio (%) Fosforo (%) Potássio (%) 

Calcário      

Estercos      
Adubo 
nitrogenado 

     

Adubo 
fosfatado 

     

Adubo 
potássico 

     

      

      

      
 
Despesas com agrotóxicos nas áreas de pastagem: 
Item Quantidade por ha Unidade Preço (R$/un) 

Inseticidas    

Herbicidas    

Fungicidas    

    

    
 
 
Despesas anuais com o manejo do milho: 
Qual é a área de cultivo de milho destinada à atividade leiteira? ___________ha 
Despesas com o plantio do milho: 
Item Quantidade em kg por ha Preço (R$/kg) 

Sementes   

   

   
 
Despesas com a correção e adubação das áreas de milho: 

Item 
Quantidade 

(kg/ha) 
Preço (R$/kg) Nitrogênio (%) Fosforo (%) Potássio (%) 

Calcário      

Estercos      
Adubo 
nitrogenado 

     

Adubo      
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fosfatado 

Adubo 
potássico 

     

      

      

      
 
Despesas com agrotóxicos nas áreas de cultivo de milho: 
Item Quantidade por há Unidade Preço (R$/un) 

Inseticidas    

Herbicidas    

Fungicidas    

    

    
 
 
 
Despesas anuais com o manejo da cana de açúcar: 
Qual é a área de cana de açúcar destinada à atividade leiteira? ___________ha 
Despesas com o plantio de plantio de cana de açúcar: 
Item Quantidade por ha Unidade Preço (R$/un) 

Mudas    

    

    
 
Despesas com a correção e adubação das áreas de cana de açúcar: 

Item 
Quantidade 

(kg/ha) 
Preço (R$/kg) 

Nitrogênio 
(%) 

Fosforo (%) Potássio (%) 

Calcário      

Estercos      
Adubo 
nitrogenado 

     

Adubo 
fosfatado 

     

Adubo 
potássico 

     

      

      

      
 
Despesas com agrotóxicos nas áreas de cana de açúcar: 
Item Quantidade por ha Unidade Preço (R$/un) 

Inseticidas    

Herbicidas    

Fungicidas    

    

    
 
 
Despesas anuais com o manejo da cultura_________________: 
Qual é a área? ___________ha 
Despesas com o plantio 
Item Quantidade por ha Unidade Preço (R$/un) 
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Sementes    

Mudas    

    

    
 
Despesas com a correção e adubação: 

Item 
Quantidade 

(kg/ha) 
Preço (R$/kg) Nitrogênio (%) Fosforo (%) Potássio (%) 

Calcário      

Estercos      
Adubo 
nitrogenado 

     

Adubo 
fosfatado 

     

Adubo 
potássico 

     

      

      

      
 
Despesas anuais com agrotóxicos: 
Item Quantidade por ha Unidade Preço (R$/un) 

Inseticidas    

Herbicidas    

Fungicidas    

    

    
 
 
Despesas anuais com combustíveis e energia usados na atividade leiteira: 
Item Quantidade  Unidade Preço (R$/un) 

Diesel    

Gasolina    

Gás natural    

Biodiesel    

Biomassa    

Energia elétrica    

Energia solar    

Energia hidráulica    

Energia eólica    

    

    

    
 
 
Outras despesas anuais da atividade leiteira: 
Item Quantidade  Unidade Preço (R$/un) 

Graxas    

Lubrificante    

Mecanização terceirizada    

Manutenção de    
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máquinas 

Manutenção de 
instalações 

   

Telefone    

Assistência técnica    

Escritório e contabilidade    

Arrendamentos    

Taxas e impostos    

Fretes do leite    

    

    

    

    
 
 
INVESTIMENTOS ANUAIS 

Animais: 
Quantidade (nº 

de cabeças) 
Preço de cada animal 

(R$) 
Peso vivo médio (kg) 

Vacas em lactação 
   

Vacas Secas 
   

Bezerras (até 1 ano) 
   

Bezerros (até 1 ano) 
   

Garrotes 
   

Novilhas prenhes 
   

Novilhas vazias 
   

Touros 
   

Animais de tração 
   

 

Instalações Quantidade Unidade Preço (R$/un) 

    

    

    

    
 

Máquinas e equipamentos Quantidade Unidade Preço (R$/un) 

    

    

    

    
 
 
 
RECEITAS ANUAIS 
Qual a quantidade e preço do leite vendido? Preencher abaixo: 
Quantidade (L) Preço (R$/L) 
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Venda de animais. Qual a quantidade, preço e peso vivo médio dos animais vendidos por categoria, 
preencha abaixo: 

Categorias Animais 
Quantidade (nº de 

cabeças) 
Preço estimado de cada 

animal (R$) 
Peso vivo 
médio (kg) 

Vacas em lactação 
  

 

Vacas Secas 
  

 

Bezerras (até 1 ano) 
  

 

Bezerros (até 1 ano) 
  

 

Garrotes 
  

 

Novilhas prenhes 
  

 

Novilhas vazias 
  

 

Touros 
  

 

Animais de tração 
  

 

   
 

 
 
Se houver outras receitas além da produção animal, preencha abaixo: 
Item Quantidade Preço (R$) 
Recebido por desenvolver atividades 
agroambientais na propriedade 

  

   

   
 
 
Quais as atividades agropecuárias e não agropecuárias desenvolvidas na propriedade e suas 
rendas? Listar abaixo: 
Atividade Renda (R$) 

  

  

  

  

  

  
 
 
EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS NO ANO 
Qual o valor dos empréstimos contraídos (R$)? ______________________________ 
 
 
QUALIDADE DO LEITE 
Qual é o resultado da análise do leite média mensal do ano? Preencher os itens abaixo: 
Item Unidade Quantidade 

Teor de gordura do leite % 
 

Teor de proteína do leite % 
 

Teor de sólidos totais do leite % 
 

Contagem bacteriana total UFC/mL*1000 
 

Contagem de células somáticas Cels./mL*1000 
 

Acidez ºD  

Antibióticos Não/sim  
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Quanto é a bonificação ou penalização recebida pela qualidade do leite média mensal do ano? 
Preencher os itens abaixo: 
Item Bonificação Penalização 

Teor de gordura do leite  
 

Teor de proteína do leite  
 

Teor de sólidos totais do leite  
 

Contagem bacteriana total  
 

Contagem de células somáticas  
 

 
 
DADOS ZOOTÉCNICOS 
Dados sobre a produção de leite. Preencha abaixo a quantidade de leite no ano: 
Item Quantidade (L) 

Quantidade de leite vendido  

Quantidade de leite para bezerros  

Quantidade de leite para consumo da família  

  
 
 
Qual é a porcentagem média de mortalidade dos animais? Preencher por categorias animais: 
Categorias Animais Porcentagem média por ano 

Vacas em lactação 
 

Vacas Secas 
 

Bezerras (até 1 ano) 
 

Bezerros (até 1 ano) 
 

Garrotes 
 

Novilhas prenhes 
 

Novilhas vazias 
 

Touros 
 

Animais de tração 
 

  
 
 
Qual é a porcentagem média de morbidade (animais doentes) dos animais? Preencher por categorias 
animais: 
Categorias Animais Porcentagem média por ano 

Vacas em lactação 
 

Vacas Secas 
 

Bezerras (até 1 ano) 
 

Bezerros (até 1 ano) 
 

Garrotes 
 

Novilhas prenhes 
 

Novilhas vazias 
 

Touros 
 

Animais de tração 
 

  
 
 
Dados reprodutivo do rebanho: 
Qual é o período de serviço (em média por ano) em dias? _____________________________ 
Qual é o Intervalo de partos (em média por ano) em meses? ___________________________ 
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Qual é o número vacas prenhes (em média por ano)? ________________________________ 
Qual é o número de inseminações (em média por ano)? ______________________________ 
Qual é a idade média à primeira cobertura em meses? ________________________________ 
Qual é o peso médio à primeira cobertura em kg? ___________________________________ 
Qual é a idade média das novilhas ao primeiro parto em meses? ________________________ 
 
 
Escore de condição corporal das vacas em lactação é uma análise visual da cobertura muscular e de 
gordura da anca da vaca. O escore varia de 1 a 5, sendo 1 vaca muito magra e 5 vaca muito gorda. 
Qual é o escore de condição corporal médio das vacas no início da lactação por ano? _______ 
Qual é o escore de condição corporal médio das vacas no meio da lactação por ano? _______ 
Qual é o escore de condição corporal médio das vacas no fim da lactação por ano? _________ 
 
 
Higiene dos animais: 
Qual é a porcentagem de animais limpos no rebanho por ano? _______________________ 
Qual é a porcentagem de animais sujos (extremidades, coxas) no rebanho por ano? ________ 
Qual é a porcentagem de animais muito sujos (úbere, coxas) no rebanho por ano? __________ 
 
 
Índice de claudicação (locomoção): 
Qual é a porcentagem de animais sem claudicação (tempo dos passos e distribuição do peso 
igualmente sobre todos os pés) no rebanho por ano? _______________________ 
Qual é a porcentagem de animais com claudicação moderada (ritmo temporal imperfeito no tranco 
criando uma mancação) no rebanho por ano? _______________________ 
Qual é a porcentagem de animais com claudicação severa (forte relutância em suportar peso sobre 
um membro, ou mais do que um membro afetado) no rebanho por ano? _____________ 
 
 
Mastite 
Qual é a porcentagem de vacas com mastite clínica por ano? _____________________ 
Qual é a porcentagem de vacas com mastite subclínica por ano? _____________________ 
Qual é a porcentagem de vacas tratadas por ano? _____________________ 
 
 
Uso de água por ano: 
Qual é o consumo de água pelo rebanho por ano (L ou m³)? __________________________ 
Quantidade de água utilizada na limpeza da ordenha por ano (L ou m³)? _________________ 
Quantidade de água utilizada na limpeza das instalações por ano (L ou m³)? ______________ 
Quantidade de água utilizada na climatização do ambiente por ano (L ou m³)? ____________ 
Quantidade de água utilizada na irrigação por ano (L ou m³)? _______________________ 
Quantidade de água para uso doméstico (casas dos funcionários e/ou produtor) por ano (L ou m³)? 
_______________________ 
Quantidade de água utilizada para outros fins por ano (L ou m³)? _____________________ 
 
 
Quais são as fontes de água utilizadas e as suas quantidades por ano? 
(   ) Água de fonte externa com tratamento. Quantidade (L ou m³)? _____________________ 
(   ) Água de poço raso isolado de contaminação. Quantidade (L ou m³)? _________________ 
(   ) Água de poço raso, sem isolamento de contaminação. Quantidade (L ou m³)? __________ 
(   ) Água de córrego/rio. Quantidade (L ou m³)? ______________________ 
(   ) Água da chuva. Quantidade (L ou m³)? ______________________ 
 
 
Quantidade de efluente e dejetos gerados por ano: 
Quantidade de efluente (dejetos + águas residuais) (t ou m³)? __________________________ 
Quantidade de efluente tratados e reutilizados (t ou m³)? _____________________________ 
Qual é a quantidade de dejeto produzido diariamente (t ou m³)? ________________________ 
Qual é a quantidade de dejeto tratados e reutilizados (t ou m³)? ________________________ 
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Dados sobre as condições de trabalho na atividade leiteira: 
Qual é o número de acidentes de trabalho por ano? _______________________ 
Quantos dias folga por mês (em média) os funcionários têm? _________________________ 
Quantos dias os funcionários ficam afastados por doença ou acidentes por ano? ___________ 
Qual é o número de funcionários que são contratados por ano? ______________ 
Qual é o número de funcionários que são demitidos por ano? _________________ 
Quantas horas extras (em média) por mês os funcionários fazem? _____________________ 
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APÊNDICE D - Correlação de Person com p ≤ 0,05 

Indicador Indicador Correlação Indicador Indicador Correlação Indicador Indicador Correlação 

IT_1 IT_2 0,94 IT_10 IT_12 0,96 IE_9 IE_15 0,98 

IT_1 IT_3 0,75 IT_10 IE_2 0,44 IE_9 IE_16 0,99 

IT_1 IT_10 -0,44 IT_10 IS_8 0,46 IE_10 IE_11 0,68 

IT_1 IE_8 0,51 IT_10 IA_6 0,48 IE_10 IE_14 0,78 

IT_1 IE_11 0,44 IT_10 IA_10 0,45 IE_10 IE_15 0,99 

IT_1 IE_13 -0,58 IT_10 IA_11 0,51 IE_10 IE_16 0,98 

IT_1 IS_16 -0,64 IT_11 IE_4 0,45 IE_11 IE_13 -0,57 

IT_1 IA_6 -0,79 IT_11 IS_11 -0,55 IE_11 IE_14 0,94 

IT_2 IT_3 0,90 IT_12 IS_1 0,44 IE_11 IE_15 0,69 

IT_2 IT_10 -0,51 IT_12 IS_8 0,50 IE_11 IE_16 0,63 

IT_2 IE_8 0,60 IT_12 IS_18 -0,48 IE_11 IS_21 0,63 

IT_2 IE_11 0,49 IT_12 IA_10 0,56 IE_11 IA_6 -0,47 

IT_2 IE_12 0,57 IT_12 IA_11 0,60 IE_12 IA_6 -0,62 

IT_2 IE_13 -0,59 IT_13 IS_6 0,68 IE_12 IA_13 0,58 

IT_2 IS_5 0,49 IT_13 IS_12 0,45 IE_13 IE_14 -0,65 

IT_2 IS_10 0,49 IT_13 IS_13 -0,45 IE_13 IS_10 -0,48 

IT_2 IS_16 -0,61 IT_13 IS_20 0,56 IE_13 IS_14 -0,47 

IT_2 IA_6 -0,84 IT_14 IT_15 0,61 IE_13 IA_6 0,58 

IT_3 IT_6 0,72 IT_14 IS_6 0,79 IE_13 IA_8 -0,45 

IT_3 IT_7 0,66 IT_14 IS_19 0,45 IE_13 IA_9 -0,48 

IT_3 IT_10 -0,55 IT_14 IA_5 -0,54 IE_13 IA_13 0,51 

IT_3 IT_12 -0,44 IT_15 IE_3 -0,51 IE_14 IE_15 0,78 

IT_3 IE_8 0,76 IT_15 IE_12 0,45 IE_14 IE_16 0,73 

IT_3 IE_11 0,66 IT_15 IS_6 0,71 IE_14 IS_17 -0,44 

IT_3 IE_12 0,54 IT_15 IA_4 -0,45 IE_14 IA_6 -0,44 

IT_3 IE_13 -0,68 IT_15 IA_13 0,52 IE_15 IE_16 0,98 

IT_3 IE_14 0,54 IE_1 IE_14 0,56 IS_1 IS_2 0,93 

IT_3 IS_10 0,56 IE_1 IS_9 0,73 IS_1 IS_18 -0,85 

IT_3 IS_21 0,49 IE_1 IS_11 0,69 IS_1 IA_4 -0,50 

IT_3 IA_2 -0,45 IE_1 IS_14 0,63 IS_1 IA_10 0,68 

IT_3 IA_6 -0,80 IE_1 IA_2 -0,59 IS_1 IA_11 0,70 

IT_4 IT_5 0,90 IE_1 IA_8 0,47 IS_2 IS_18 -0,83 

IT_4 IT_6 0,59 IE_2 IS_7 -0,47 IS_2 IA_4 -0,57 

IT_4 IT_7 0,58 IE_2 IA_4 -0,54 IS_2 IA_10 0,63 

IT_4 IE_1 0,76 IE_2 IA_5 -0,46 IS_2 IA_11 0,66 

IT_4 IE_6 -0,48 IE_2 IA_7 -0,55 IS_3 IS_4 0,50 

IT_4 IE_9 0,46 IE_3 IE_5 0,49 IS_3 IS_17 0,52 

IT_4 IE_10 0,50 IE_3 IE_6 0,48 IS_4 IS_16 0,56 

IT_4 IE_11 0,55 IE_3 IE_7 -0,71 IS_7 IA_2 -0,56 

IT_4 IE_13 -0,47 IE_3 IE_9 -0,55 IS_8 IA_10 0,63 
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IT_4 IE_14 0,62 IE_3 IE_10 -0,50 IS_8 IA_11 0,58 

IT_4 IE_15 0,45 IE_3 IE_11 -0,45 IS_9 IS_11 0,47 

IT_4 IS_9 0,68 IE_3 IE_14 -0,44 IS_9 IS_14 0,78 

IT_4 IS_14 0,81 IE_3 IE_15 -0,47 IS_9 IS_15 0,74 

IT_4 IA_2 -0,56 IE_3 IE_16 -0,57 IS_9 IS_20 0,52 

IT_5 IE_1 0,63 IE_3 IS_14 0,45 IS_9 IA_1 0,63 

IT_5 IE_6 -0,51 IE_3 IS_17 0,48 IS_9 IA_3 0,47 

IT_5 IE_9 0,48 IE_4 IE_5 0,48 IS_9 IA_4 0,50 

IT_5 IE_10 0,52 IE_4 IA_3 0,72 IS_9 IA_8 0,49 

IT_5 IE_14 0,53 IE_5 IE_6 0,88 IS_10 IS_14 0,63 

IT_5 IE_15 0,48 IE_5 IE_7 -0,79 IS_10 IA_6 -0,45 

IT_5 IS_9 0,63 IE_5 IE_9 -0,84 IS_10 IA_9 0,44 

IT_5 IS_14 0,71 IE_5 IE_10 -0,84 IS_11 IA_8 0,57 

IT_6 IT_7 0,96 IE_5 IE_11 -0,49 IS_11 IA_9 0,55 

IT_6 IT_8 0,45 IE_5 IE_14 -0,53 IS_12 IA_4 0,54 

IT_6 IE_1 0,58 IE_5 IE_15 -0,85 IS_12 IA_5 0,49 

IT_6 IE_8 0,56 IE_5 IE_16 -0,89 IS_12 IA_11 -0,44 

IT_6 IE_11 0,60 IE_5 IA_3 0,46 IS_13 IA_4 -0,54 

IT_6 IE_13 -0,53 IE_6 IE_7 -0,79 IS_13 IA_5 -0,49 

IT_6 IE_14 0,52 IE_6 IE_9 -0,98 IS_13 IA_11 0,44 

IT_6 IS_10 0,50 IE_6 IE_10 -0,99 IS_14 IS_15 0,45 

IT_6 IS_14 0,54 IE_6 IE_11 -0,66 IS_14 IA_2 -0,50 

IT_6 IS_18 0,49 IE_6 IE_14 -0,76 IS_14 IA_4 0,50 

IT_6 IA_2 -0,86 IE_6 IE_15 -0,98 IS_15 IS_19 0,50 

IT_6 IA_3 0,47 IE_6 IE_16 -0,98 IS_15 IS_20 0,45 

IT_6 IA_6 -0,54 IE_7 IE_9 0,83 IS_15 IA_1 0,70 

IT_7 IT_8 0,66 IE_7 IE_10 0,80 IS_15 IA_3 0,48 

IT_7 IE_1 0,61 IE_7 IE_11 0,50 IS_17 IA_10 0,53 

IT_7 IE_8 0,56 IE_7 IE_14 0,56 IS_17 IA_11 0,47 

IT_7 IE_11 0,59 IE_7 IE_15 0,80 IS_18 IA_2 -0,52 

IT_7 IE_13 -0,49 IE_7 IE_16 0,86 IS_18 IA_4 0,54 

IT_7 IE_14 0,52 IE_7 IS_17 -0,55 IS_18 IA_5 0,47 

IT_7 IS_14 0,53 IE_7 IA_4 -0,57 IS_18 IA_10 -0,47 

IT_7 IS_18 0,46 IE_7 IA_5 -0,45 IS_18 IA_11 -0,50 

IT_7 IA_2 -0,87 IE_7 IA_12 -0,45 IS_19 IA_13 -0,47 

IT_7 IA_3 0,49 IE_8 IE_11 0,85 IA_4 IA_5 0,68 

IT_7 IA_6 -0,49 IE_8 IE_13 -0,44 IA_4 IA_9 0,46 

IT_8 IE_1 0,47 IE_8 IE_14 0,68 IA_4 IA_10 -0,53 

IT_8 IS_19 0,48 IE_8 IS_21 0,72 IA_4 IA_11 -0,63 

IT_8 IA_2 -0,57 IE_8 IA_6 -0,44 IA_8 IA_9 0,63 

IT_9 IS_8 -0,50 IE_9 IE_10 0,99 IA_10 IA_11 0,98 

IT_9 IA_2 -0,67 IE_9 IE_11 0,66 
   

IT_9 IA_3 0,49 IE_9 IE_14 0,75 
   

Fonte: elaborado pela autora 
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APÊNDICE E - Indicadores sugeridos para a avaliação da sustentabilidade em 

propriedades leiteiras 

Indicadores técnicos Unidade Cálculos 

IT_1 - Vacas em lactação por 
área 

Vacas/ha 
Número médio de vacas em lactação ao 
longo do ano dividido pela área total 
utilizada para a pecuária 

IT_2 - Produção de leite por 
área 

kg de leite/ha/ano 
Produção anual de leite dividida pela área 
total utilizada para a pecuária leiteira 

IT_3 - Produção por mão de 
obra permanente 

kg de leite/dh 

Produção média diária de leite dividida pelo 
número de funcionários permanentes em 
dias homem (dh), para manejo do rebanho 
durante o ano 

IT_4 - Vacas em lactação Vacas/funcionário 
Vacas em lactação por número de 
funcionários 

IT_5 - Produção por vaca em 
lactação 

kg de leite/dia 
Produção média diária de leite dividida pelo 
número médio de vacas em lactação ao 
longo do ano 

IT_6 - Produção por total de 
vacas 

kg de leite/dia 
Produção média diária de leite dividida pelo 
número médio do total de vacas (secas e 
em lactação) do rebanho ao longo do ano 

IT_7 - Relação de vacas em 
lactação por total de vacas 

% 
Relação do número de vacas em lactação 
pelo total de vacas do rebanho 

IT_8 - Relação de vacas em 
lactação por rebanho 

% 
Relação do número de vacas em lactação 
pelo total de animais no rebanho 

IT_9 - Idade à primeira 
cobertura 

Meses 
Idade média das novilhas à primeira 
inseminação artificial ou monta natural 

IT_10 - Peso à primeira 
cobertura 

kg 
Peso médio das novilhas à primeira 
inseminação artificial ou monta natural 

IT_11 - Idade ao primeiro 
parto 

Meses Idade média das novilhas ao primeiro parto 

IT_12 - Escore de condição 
corporal das vacas por fase 
de lactação (início do período 
de lactação) 

Escala de 1 a 5 

Análise visual da cobertura muscular e de 
gordura da anca da vaca, deve ser feito 
para se encontrar o equilíbrio no manejo 
alimentar. A escala de pontuação é um 
sistema de 5 pontos, onde a classificação 
varia de 1 (muito magra) a 5 (muito gorda) 

IT_13 - Escore de condição 
corporal das vacas por fase 
de lactação (meio do período 
de lactação) 

Escala de 1 a 5 

Análise visual da cobertura muscular e de 
gordura da anca da vaca, deve ser feito 
para se encontrar o equilíbrio no manejo 
alimentar 

IT_14 - Escore de condição 
corporal das vacas por fase 
de lactação (final do período 
de lactação) 

Escala de 1 a 5 

Análise visual da cobertura muscular e de 
gordura da anca da vaca, deve ser feito 
para se encontrar o equilíbrio no manejo 
alimentar 

 
 
Indicadores econômicos Unidade Cálculos 
IE_1 - Preço médio do leite R$/kg de leite Preço médio do leite no período em análise 
IE_2 - Participação da renda 
bruta do leite em relação à 
renda bruta da atividade 

% 
Representa a porcentagem de receita que é 
proveniente da venda de leite, em relação 
ao total de receita da atividade 

IE_3 - Gasto com mão de 
obra contratada na atividade 
leiteira pela renda bruta do 
leite 

% 
Porcentagem que corresponde ao gasto 
com a mão de obra contratada ao longo do 
ano em relação à renda bruta do leite 

IE_4 - Gasto com concentrado 
na atividade leiteira pela renda 
bruta do leite 

% 
Porcentagem que corresponde ao gasto 
com concentrado ao longo do ano em 
relação à renda bruta do leite 
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IE_5 - Custo total unitário do 
leite 

R$/kg de leite 

Custo total para produzir um kg de leite, 
segundo a metodologia de custo de 
produção desenvolvida por Matsunaga et al. 
(1976) 

IE_6 - Custo total do leite por 
preço do leite 

% 
Participação do custo total do leite em 
relação ao preço recebido 

IE_7 - Margem bruta unitária R$/kg de leite 
Diferença entre preço unitário do leite e 
custo operacional efetivo unitário 

IE_8 - Margem bruta por área R$/ha 
Margem bruta da atividade leiteira dividida 
pela área utilizada para a atividade leiteira 

IE_9 - Margem líquida unitária R$/kg de leite 
Diferença entre o preço unitário do leite e o 
custo operacional total unitário; 

IE_10 - Lucro unitário R$/kg de leite 
diferença entre o preço unitário do leite e o 
custo total unitário do leite 

IE_11 - Lucro da atividade por 
área 

R$/ha 
Lucro da atividade leiteira dividido pela área 
utilizada para a atividade leiteira 

IE_12 - Estoque de capital por 
área 

R$/ha 

Valor de todos os bens envolvidos na 
atividade, como benfeitorias, máquinas, 
animais e terras, dividido pela a área 
utilizada para a atividade leiteira 

IE_13 - Estoque de capital por 
kg de leite 

R$/kg de leite/dia 

Capital investido na atividade em 
benfeitorias, máquinas, animais e terras, 
dividido pela produção média diária de leite 
(kg) 

IE_14 - Taxa de retorno do 
capital com terra 

% a.a. 
Resultante da divisão da margem líquida da 
atividade pelo capital investido em 
benfeitorias, máquinas, animais e terras 

IE_15 - Relação benefício 
custo 

 
Renda bruta da atividade dividida pelo custo 
total da atividade 

IE_16 - Lucratividade % 
Margem líquida dividida pela renda bruta da 
atividade leiteira 

 
 
Indicadores sociais Unidade Cálculos 
IS_1 - Qualidade do leite - 
contagem de células 
somáticas 

CS/mL 
Análise do leite em relação às células 
somáticas por mL de leite 

IS_2 - Qualidade do leite - 
contagem bacteriana total 

UFC/mL 
Análise do leite em relação à unidade 
formadora de colônia por mL de leite 

IS_3 - Qualidade do leite - 
proteína 

% Análise do leite em relação à proteína 

IS_4 - Qualidade do leite - 
gordura 

% Análise do leite em relação à gordura 

IS_5 - Bonificação no preço 
recebido pelo leite 

% 
Porcentagem de bonificação sobre o valor 
recebido pelo leite 

IS_6 - Bem-estar animal - 
escore de condições 
corporal 

Escala de 1 a 5 

Itens: IT_12 - Escore de condição corporal 
das vacas por fase de lactação (início do 
período de lactação), IT_13 - Escore de 
condição corporal das vacas por fase de 
lactação (meio do período de lactação) e 
IT_14 - Escore de condição corporal das 
vacas por fase de lactação (final do 
período de lactação) 

IS_7 - Bem-estar animal - 
higiene dos animais 

% 
Porcentagem de animais limpos no 
rebanho 

IS_8 - Bem-estar animal - 
mastite clínica 

% 
Porcentagem de vacas com mastite clínica 
no rebanho 

IS_9 - Emprego Funcionário/dia 
Demanda de mão de obra por dia na 
atividade leiteira 
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IS_10 - Acidentes de 
trabalho 

Acidentes/funcionário/ano 
Número total de acidentes dividido pelo 
total de funcionários por ano 

IS_11 - Tempo perdido % 

Relação de dias perdidos devido a lesões 
ou doenças relacionadas ao trabalho por 
ano pelo número total de dias úteis em um 
ano 

IS_12 - Tempo de trabalho Horas/funcionário/mês 
Tempo em horas dedicado às atividades 
desenvolvidas na propriedade por 
funcionário por mês 

IS_13 - Dias de descanso 
Dias de 
descanso/funcionário/mês 

Dias de folga dos funcionários no mês 

IS_14 - Salário dos 
funcionários 

R$/funcionário/mês 
Valor (R$) recebido pelos funcionários por 
mês 

IS_15 - Salário da mão de 
obra familiar ou pró-labore 

R$/mês 
Valor (R$) recebido pela família ou 
proprietário por mês 

IS_16 - Qualidade de vida Média de 0 a 10 

Nota de 0 a 10 para os aspectos: saúde 
física e mental, alimentação e nutrição, 
qualidade da moradia, higiene e 
saneamento básico, e qualidade do 
acesso à propriedade, ao serviço de saúde 
e lazer (excelente (10), bom (7,5), regular 
(5), ruim (2,5) e inexistente (0)) 

IS_17 - Educação 
1 = ensino fundamental e 
médio; 2 = ensino 
superior 

Nível de escolaridade do produtor, 1 para 
ensino fundamental e médio e 2 para 
ensino superior 

IS_18 - Empreendedorismo Média de 0 a 10 

Grau de capacidade de gerenciar e 
empreender do produtor: o produtor possui 
visão empreendedora? sim (10) e não (0); 
o produtor realiza planejamento das 
atividades da propriedade? sim (10) e não 
(0); o produtor utiliza ferramentas 
informatizadas de gestão da propriedade 
rural? sim (10) e não (0); qual o nível de 
conhecimento do produtor sobre gestão da 
propriedade leiteira? excelente (10), bom 
(7,5), regular (5), ruim (2,5), inexistente 
(0); o produtor pretende continuar na 
atividade? sim (10) e não (0) 

IS_19 - Envolvimento social 1=Não; 2=Sim 
Envolvimento do produtor em associação, 
cooperação e sindicato 

IS_20 - Sucessão 1=Não; 2=Sim 
Treinamento do futuro gestor, para a 
continuidade da produção leiteira 

IS_21 - Capacitação e 
desenvolvimento 
profissional 

Horas/funcionário/ano 
Número de horas de treinamentos 
profissionais e educacionais por 
funcionários durante o ano 

 
 
Indicadores ambientais Unidade Cálculos 

IA_1 - Uso de energia por 
kg de leite 

Megajoule (MJ)/kg de leite 

Energia utilizada na atividade leiteira, 
compreende o combustível (diesel, 
gasolina e outro) e a eletricidade, ao 
longo do ano dividido pela produção de 
leite anual 

IA_2 - Potencial de 
aquecimento global 

kg de equivalente dióxido 
de carbono/kg de leite 

Determinado pelos três principais gases 
de efeito estufa, dióxido de carbono, 
metano e óxido nitroso. O cálculo das 
emissões por fermentação entérica, 
manejo de dejetos e aplicação de 
nitrogênio foi realizado a partir da 
metodologia de cálculo proposta pelo 
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IPCC (2006) e EMBRAPA (2010ab). Os 
fatores de emissões dióxido de carbono 
utilizados foram: diesel e calcário 
segundo IPCC (2006); eletricidade 
(MCTIC, 2019); adubos nitrogênio, 
fósforo e potássio (MACEDO et al., 2008) 
e milho, soja e mineral (HAGEMANN et 
al., 2011). O indicador é expresso em kg 
de equivalentes de dióxido de carbono: 1 
para dióxido de carbono, 25 para metano 
e 298 para óxido nitroso (IPCC, 2007) 

IA_3 - Balanço de nutrientes 
- nitrogênio 

g de nitrogênio/kg de leite 

Diferença entre entradas (alimentos, 
fertilizantes e outros) e saídas (leite, 
animais e outros) de nitrogênio da 
propriedade ao longo do ano dividido 
pela produção anual de leite 

IA_4 - Balanço de nutrientes 
- fósforo 

g de fósforo/kg de leite 

Diferença entre entradas (alimentos, 
fertilizantes e outros) e saídas (leite, 
animais e outros) de fósforo da 
propriedade ao longo do ano dividido 
pela produção anual de leite 

IA_5 - Balanço de nutrientes 
- potássio 

g de potássio/kg de leite 

Diferença entre entradas (alimentos, 
fertilizantes e outros) e saídas (leite, 
animais e outros) de potássio da 
propriedade ao longo do ano dividido 
pela produção anual de leite 

IA_6 - Ocupação da terra m²/kg de leite 
Área de terra (m²) utilizada para a 
produção de leite dividida pela produção 
de leite (kg); 

IA_7 - Fertilidade do solo - 
pH 

pH pH no solo de pastagem e de culturas 

IA_8 - Fertilidade do solo - 
fósforo 

mg/dm³ 
Quantidade de fósforo no solo de 
pastagem e de culturas 

IA_9 - Fertilidade do solo - 
potássio 

mg/dm³ 
Quantidade de potássio no solo de 
pastagem e de culturas 

IA_10 - Erosão no solo % da área da propriedade 
Relação da área com erosão (ha) com a 
área total (ha) da propriedade 

IA_11 - Áreas degradadas % da área da propriedade 
Relação da área degradada (ha) com a 
área total (ha) da propriedade 

IA_12 - Manejo do solo 1=não, 2=sim 
uso de plantio direto; curvas de níveis e 
adubação verde 

IA_13 - Área de 
preservação permanente e 
reserva legal 

% da área total da 
propriedade 

Porcentagem da área de reserva legal e 
área de preservação permanente (ha) em 
relação à área total (ha) da propriedade 

 


