
Banir a carne de vaca? O importante
é "reduzir", respondem especialistas
A produção de carne de vaca gasta mais água e energia do que outras. Mas banir o consumo terá efeito zero
na redução da pegada ecológica, se, por exemplo, for substituída por soja importada da América Latina

Metano produzido por bovinos tem potencial de aquecimento 28 vezes superior ao do dióxido de carbono
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Eliminar o consumo de carne de vaca
tem benefícios garantidos em termos
de impacto ambiental? Talvez, desde

que aquela fonte proteica não seja
substituída por alimentos com uma
pegada ecológica ainda mais pesada,
como, por exemplo, soja importada
da América Latina, avisam especialis-
tas. No pico da celeuma criada depois
de o reitor da Universidade da Coim-
bra, Amílcar Falcão, ter anunciado

que a carne de vaca será banida nas
14 cantinas daquela universidade,
com o declarado desígnio de "dimi-
nuir aquela que é a fonte de maior
produção de CO2 que existe ao nível
da produção animal", um ambienta-

lista, dois nutricionistas e um geofísi-
co ouvidos pelo PÚBLICO aplaudem

as intenções. Mas alertam que o seu
efeito prático poderá ser nulo, caso
não sejam adoptadas outras medidas

capazes de garantir a diminuição da
factura ambiental.

O geofísico Filipe Duarte Santos,
presidente do Conselho Nacional de
Ambiente e do Desenvolvimento Sus-

tentável, é quem se posiciona mais
claramente a favor da eliminação da
carne de vaca das ementas. "Quando
fazem a digestão do que comem, os

ruminantes, como a vaca, o boi, o

touro, as cabras e as ovelhas, fazem
uma emissão muito significativa de
metano que é um gás com efeito de
estufa e cujo potencial de aquecimen-
to global é muito superior ao do dió-
xido de carbono", começa por expli-
car o investigador. E adianta que, se

estamos verdadeiramente preocupa-
dos com o planeta, "não podemos,

sempre que aparece uma medida
concreta, dizer que é excessiva e que
prejudica alguns sectores da socieda-
de". Logo, a supressão da carne de
vaca no prato servido aos universitá-
rios "é legítima e um sinal positivo
para quem acha que se devem com-
bater as alterações climáticas", con-
clui.

Mas nada disto é simples. Se é ver-
dade que o metano produzido pelos
bovinos (muito mais do que pelos
animais de onde os humanos extraem
as ditas "carnes brancas", como
sejam as aves) tem um potencial de

aquecimento 28 vezes superior ao do
dióxido de carbono, a realidade é que
o dióxido de carbono contribui para
as alterações climáticas em cerca de
51% enquanto o contributo do meta-
no se fica pelos 15%. Se assim é, para
o planeta não seriam preferíveis



medidas eficazes de redução das
emissões de CO2? "Com certeza",
responde ainda Filipe Duarte Santos,
"mas, infelizmente, não é isso que
está a acontecer e, de resto, continua-
mos a ter triliões de subsídios à esca-
la mundial para os combustíveis
fósseis."

O ambientalista da associação Zero
Francisco Ferreira começa por recor-
dar que a decisão de suprir a carne de
vaca das ementas não destoa das reco-

mendações contidas no último rela-
tório do Painel Internacional Intergo-
vernamental para as Alterações Cli-

máticas das Nações Unidas (IPCC, na

sigla inglesa) que, em Agosto, já dizia

que o alto consumo de carne verme-
lha estava a contribuir para pôr o pla-
neta sob uma pressão insuportável.
"Não é uma medida desprovida de

sentido, nomeadamente porque a
maior parte da carne de vaca consu-
mida em Portugal está associada a
uma agricultura intensiva, e todos
sabemos que a produção de carne
tem um impacto significativo no
ambiente e no clima, nomeadamente

por causa da fermentação entérica,
mas também em termos de consumo
de água, sabendo nós que depende-
mos para isso de rações que vêm do

estrangeiro", diz o dirigente da Zero.
Mas a carne de vaca não é toda

igual. Por isso, em vez da eliminação,
Francisco Ferreira inclinar-se-ia mais

para a redução do consumo da pro-
teína, preferencialmente acompanha-
da pela opção por carne produzida
localmente, com redução dos nutrien-
tes colocados no solo e em regimes de

produção extensivos. "Não basta tirar
a carne de vaca do prato. E, por outro
lado, a redução do seu consumo, que
me parece inevitável, deve surgir a

par de esforços que as universidades

podem e devem fazer para reduzir a

sua pegada ecológica." Exemplos?
"Na educação para a sustentabilidade,
no uso da energia, na mobilidade."

O nutricionista Pedro Graça tam-
bém se posiciona a meio quando lhe

perguntam se faz sentido eliminar a

carne de vaca nas cantinas. "Do pon-
to de vista ambiental, a redução - não
a eliminação total - da carne de vaca
faz sentido, nomeadamente porque
a carne de vaca é uma espécie de sím-
bolo deste gasto excessivo de recursos
do planeta para produzir proteínas.
Para produzir uma tonelada de carne
de vaca gastamos muito mais energia
e muito mais água do que para pro-
duzir uma tonelada de outras carnes,
como a de aves, por exemplo."

Por outro lado, é sabido que os por-

tugueses consomem carne em doses

superiores ao recomendado. E o seu

consumo tem vindo a aumentar.
Depois da descida verificada nos anos
de crise, a ingestão de carne atingiu,
no ano passado, e segundo o Instituto
Nacional de Estatística (INE), uns
recordistas 117,4 quilos por habitante
em média. A carne de porco surge no

topo da lista e a carne de vaca apare-
ce em terceiro lugar, depois da carne
de aves. E mesmo na última Balança
Alimentar Portuguesa, na qual o INE
mediu as disponibilidades alimenta-
res para o quinquénio da crise, entre
2012 e 2016, a carne já aparecia neste
último ano com um consumo médio
diário por habitante de 220,3 gramas
de carne por dia - acima do dobro do

valor recomendado.
"Até cem gramas por dia seria um

valor adequado, mas muitas pessoas
consomem bastante mais", nota
Pedro Graça. Mas "a carne é um ali-

mento extraordinário do ponto de
vista nutricional", ressalva, para
sublinhar que a sua substituição por
outras fontes de proteína "exige téc-

nicos que saibam constituir ementas

equilibradas e pessoal de cozinha
mais qualificado". É algo que Pedro

Graça não tem a certeza de estar
garantido à partida. "Substituir a car-
ne de vaca sem pensar bem nas alter-
nativas é um risco", alerta. E deixa
outro aviso importante: "Se a preocu-
pação de base é o planeta, não se

pode pensar em substituir carne de
vaca por soja que vem da América
Latina e cuja pegada ecológica é ainda
mais pesada."

Reduzir, mais do que banir, é tam-
bém o lema da presidente da Ordem
dos Nutricionistas, Alexandra Bento.

"Recentemente, a agência internacio-
nal de pesquisa na área do cancro da
OMS veio dizer que o consumo de
mais de cem gramas diárias de carne
de vaca aumenta a possibilidade de
contrairmos cancro do cólon, pelo
que a redução do seu consumo me

parece muito benéfica. Mas reduzir
não é eliminar. E penso que o que
faria sentido era garantir que a carne
consumida seja produzida localmen-
te e de forma extensiva", preconiza a
nutricionista.
nfaria@publico.pt
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