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Que é unha pegada de carbono e como
che afecta? A xente fala moito sobre a
pegada de carbono, pero poucos de nós
sabemos realmente o que significa. O
termo pegada significa o impacto total que
algo ten sobre a crise climática. O termo
carbono alude a todos os gases de efecto
invernadoiro que contribúen ao
quecemento global. Entón, unha pegada
de carbono é o impacto total de algo no
clima, desde comer carne e beber leite até
tomar un avión ou ir nun automóbil a algún
sitio.

1 Estes artigos xeráronse a partir dos meus intentos de
comprender que é unha pegada de carbono e como a
pegada de carbono da miña propia dieta afecta como
‘coido’ o medio ambiente. Caín na conta de que coidar
máis do medio ambiente reduciría a miña pegada de
carbono, pero non estaba seguro de como. Utilicei 2
fontes principais de información, sinaladas a
continuación. Utilicei seccións completas do libro
textualmente. Todas as definicións e cálculos da pegada
de carbono tamén se toman directamente del. A miña
función foi reorganizar esta información e agregar
algúns pensamentos e percepcións propias. Espero que
tamén che resulte útil.

1.Berners Lee, Mike, How Bad Are
Bananas,The Carbon Footprint Of Everything. 2010.
Profile Books Ltd

2. Artigos varios publicados polo diario dixital
The Guardian desde o ano 2020 ata setembro de 2021,
incluíndo Kevany,Sophie,20 meat and dairy firms emit
more greenhouse gas than Germany, Britain or France,
recuperado 20:02 horas día 27/9/2021.

A crise climática provocada polos seres
humanos ou o quecemento global, é
causado pola liberación de certos tipos
de gases de efecto invernadoiro á
atmosfera. O gas dominante producido
pola civilización humana é o dióxido de
carbono -CO2. Libérase cando se
queiman combustibles fósiles como
gasolina, diesel, gas e carbón en
fogares, escolas, automóbiles, fábricas,
barcos, oficinas, centrais eléctricas, etc.

Outros gases de efecto invernadoiro
como o metano CH4 emítense a través
dos animais, a agricultura en xeral e os
vertedoiros de lixo. É 25 veces máis
daniño para o clima por kg que o
dióxido de carbono! Máis daniño aínda
é o óxido nitroso N20, que é unhas 300
veces máis daniño que o dióxido de
carbono. Libérase principalmente
durante os procesos agrícolas, e
queima de combustibles fósiles ou
biomasa.

Calcular unha pegada de carbono
utilizando unha combinación de todos
estes gases é complexo. Entón, en aras
da simplicidade, unha pegada de
carbono mídese en termos dun
equivalente do dióxido de carbono ou
CO2eq.

Ao calcular a pegada de carbono de
calquera cousa, como comer carne, é
importante medir todo o proceso desde o
nacemento até a morte do animal. Isto
pode incluír a enerxía consumida polo
animal cando está vivo, pero tamén os
seus procesos de nacemento e morte, o
seu transporte, almacenamento,
refrixeración, matanza, servizo, embalaxe
e eliminación de refugallos, etc.

https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/07/20-meat-and-dairy-firms-emit-more-greenhouse-gas-than-germany-britain-or-france?CMP=Share_AndroidApp_Other
https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/07/20-meat-and-dairy-firms-emit-more-greenhouse-gas-than-germany-britain-or-france?CMP=Share_AndroidApp_Other


Ademais, a carne transpórtase agora
por vía aérea en todo o mundo. As
emisións dos avións no ceo teñen un
impacto maior que as emisións
similares a nivel do chan. Isto podería
ser ao redor de 2 ou mesmo 4 veces
maior. Polo tanto, é importante saber de
onde provén a carne e como se
transporta para poder medir con
precisión a súa pegada de carbono.
Nunca é unha ciencia exacta, polo que
cando vemos a pegada de carbono
dunha hamburguesa, expresada como
2,5 kg de CO2eq, refírese á mellor
estimación posible. Probablemente
signifique que a súa pegada de carbono
está entre 1,5 kg e 4 kg de CO2eq.

Entón, que se entende por unha
tonelada de dióxido de carbono? Se,
por exemplo, queimamos 2 barrís de
gasolina, isto liberaría 1 tonelada de
CO2. Se prendes lume a medio litro de
gasolina, isto liberaría 1 kg de CO2. Se
prendes lume a unha mancha do
tamaño dun garavanzo, isto liberaría 1
gramo de CO2. Máis ou menos.

Unha persoa media que viva nun país
europeo ten unha pegada de carbono
anual de 15 toneladas de CO2e.
Poñamos isto en perspectiva: para
alcanzar un obxectivo sustentable,
capaz de combater a crise climática, a
xente ‘media’ necesitaría unha pegada
de carbono de ao redor de 3 toneladas
de CO2e por ano. Iso é un 80% por
cento menos do que temos agora. Isto
requiriría que toda a economía fose
máis ecolóxica. Incluso unha pegada de
carbono persoal de 10 toneladas ao ano
significaría reducir todas as emisións

individuais aproximadamente un terzo, é
dicir, o 33% por cento de inmediato, o
que significaría grandes cambios
persoais na nosa vida diaria. Podería
significar renunciar a moitos alimentos
que realmente gozas agora, alterando
os hábitos diarios do transporte en
coche ou quentar a casa con enerxía
solar, consumir menos auga, etc. Pero,
cantos de nós estamos preparados para
facer isto e que axuda necesitamos
para facelo?

Para axudarnos a comprender mellor
nosa pegada de carbono, tomemos un
filete de tenreira cru de 125 g. Ten unha
pegada de carbono de 2 kg CO2eq. Se
comes un filete ao día durante un ano, a
túa pegada de carbono sería de máis de
700 kg CO2eq por ano. Iso é o equivalente
a unha viaxe de 1.600 km nun automóbil
de gasolina ou diésel. Polo tanto, a carne
de vacún é un alimento hostil para o
clima. O seu custo total é de 18 kg
CO2eq por kg. O 90 por cento desta
enorme cantidade provén do propio
proceso de produción de carne de
vacún. O uso de animais para producir
alimentos é ineficaz en comparación a
comer directamente alimentos
cultivados.
productos
lácteos/
vacún

pegada de
carbono

equivalencia
pegada de
carbono

125 gr
tenreira (en
cru)

2 kg CO2eq

125 gr
tenreira/ filete
- 1 vez ao día

700 kg
CO2eq por
ano

viaxe de
1.600 km nun
automóbil de
gasolina ou
diesel

1 kg tenreira 18 kg CO2eq



As vacas tamén producen gas metano,
que ten un efecto invernadoiro 25 veces
máis potente que o CO2, o que
practicamente aumenta o impacto do
cambio climático ao crialas. Tamén se
libera óxido nitroso cando se aplica
fertilizante nitroxenado á herba e outros
cultivos para forraxe, pensos e
ensilados. Aproximadamente o 20 por
cento da pegada de carbono agrícola é
causada polos tractores, a maquinaria
agrícola e a enerxía necesaria para
producir fertilizantes. Ademais o gando
que pasta en todo o mundo representa
do 20 % ao 25 % da perda de selva
tropical. Só unha hectárea de
deforestación equivale a 500 toneladas
de CO2eq. Iso equivale a un automóbil
de gasolina ou diésel media que
percorre 1.100.000 km ou dá 28 voltas
ao redor do mundo. Así que está claro
que nós, a poboación actual do mundo,
debemos reducir drasticamente o noso
consumo de carne. Ou renunciar á
carne por completo se realmente
queremos desacelerar o cambio
climático e realmente preocupámonos
pola nosa propia supervivencia e a da
nosa familia a longo prazo. Estamos
preparados para facer algo disto? Por
que non? Que nos podería estar a
frear?

Basicamente, os alimentos de orixe
animal producen máis carbono e gases
de efecto invernadoiro que os alimentos
de orixe vexetal. Simplemente, os
animais son dispositivos pouco
eficientes para producir alimentos.
Aliméntanse de plantas, pero
desperdícianas para moverse e
manterse quentes. É moito máis

eficiente que os humanos coman
plantas.

Desta forma consumimos e usamos a
enerxía directamente. Por certo, a carne
de vacún e a de cordeiro emiten máis
carbono porque son rumiantes que
eructan. Os pitos son un pouco
mellores. Non viven tanto tempo, e hai
menos oportunidades de desperdiciar a
enerxía na súa alimentación.

Os produtos lácteos teñen os mesmos
problemas que a produción de carne de
rumiantes. É dicir, a emisión de gases
CO2 e CH4 en grandes cantidades. Non
ten moito sentido cambiar para comer
carne de vacún a queixo duro, xa que a
pegada de carbono non é tan diferente.
Un kg de queixo duro equivale
aproximadamente a 13 kg CO2eq,
mentres que a carne de vacún equivale
a aproximadamente 17 kg CO2eq. O
leite tamén produce altas emisións,
aproximadamente 1,3 kg de CO2eq por
litro. Se, por exemplo, usas 1 litro de
leite ao día, iso equivale a 527 kg de
CO2eq ao ano. É dicir, un voo de ida e
volta de Londres a Madrid. Comer
queixo brando é mellor para o medio
ambiente, xa que simplemente usa
menos leite.
productos
lácteos/
vacún

pegada de
carbono

equivalencia
pegada de
carbono

1 kg queixo
duro

13 kg CO2eq

1 kg carne
vacún

17 kg CO2eq

1 litro de leite
ao día

527 kg de
CO2eq ao
ano

voo de ida e
volta de
Londres a
Madrid



Con todo, o leite de soia é unha opción
con menos emisións de carbono que
calquera produto de vacún. Pero o
mercado da soia está a impulsar a
deforestación. Entre o 15 e o 20 por
cento dos bosques pérdense debido á
agricultura intensiva. Pero a maior parte
da soia non é consumida directamente
polos humanos. Ironicamente, dáselles
ás vacas. Entón, se comemos menos
carne e bebemos menos leite de vaca,
coidamos o planeta. Non se pode obviar
o feito de que tanto a carne como os
lácteos son produtos clave que
debemos evitar se queremos reducir a
nosa propia pegada de carbono. Como
resultado, poida que vivas máis tempo,
podes aforrar algo de diñeiro e
certamente reducirás a túa pegada de
carbono en aproximadamente un 20 por
cento. É unha boa contribución persoal
á loita contra o cambio climático, ao
coidado de ti mesma e do medio
ambiente, da que estar orgulloso.

De feito, calquera que atope unha forma
de gozar máis da vida utilizando menos
carbono está a establecer un estándar
para as demais persoas. Calquera que
elixa unha dieta con menor pegada de
carbono tamén está a axudar aos
supermercados a resaltar eses
produtos. Calquera supermercado que
mellore e promova a súa gama baixa en
carbono está a axudar á súa clientela a
gozar de alimentos baixos en carbono.
Todo isto axuda aos partidos políticos a
avanzar máis rapidamente cara a
políticas de descarbonización da
economía e actuar para frear a
velocidade do cambio climático.

Se podes atopar unha forma de ser
máis feliz deixando unha menor pegada
de carbono, devirás en líder no coidado
do medio ambiente, mesmo talvez da
salvación do planeta. Se é así, xa te
podes felicitar agora mesmo.


