
 

 

 

 

EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE) E MEDIDAS MITIGATÓRIAS 

DA PECUÁRIA: POTENCIALIDADES DA INTENSIFICAÇÃO E DO 

CONFINAMENTO DO GADO BOVINO DE CORTE BRASILEIRO 

 

 

 

Giuseppe Cernicchiaro Palermo 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-graduação em Planejamento 

Energético, COPPE, da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, como parte dos requisitos 

necessários à obtenção do título de Mestre em 

Planejamento Energético.  

Orientadores: Marcos Aurélio Vasconcelos de 

Freitas 

                       Alexandre Louis de Almeida 

d’Avignon 

 

 

 

Rio de Janeiro 

Novembro de 2011



 

EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE) E MEDIDAS MITIGATÓRIAS 

DA PECUÁRIA: POTENCIALIDADES DA INTENSIFICAÇÃO E DO 

CONFINAMENTO DO GADO BOVINO DE CORTE BRASILEIRO 

 

Giuseppe Cernicchiaro Palermo 

 

DISSERTAÇÃO SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DO INSTITUTO ALBERTO 

LUIZ COIMBRA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA 

(COPPE) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE 

DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE 

EM CIÊNCIAS EM PLANEJAMENTO ENERGÉTICO. 

 

Examinada por: 

 

________________________________________________ 

Prof. Marcos Aurélio Vasconcelos de Freitas, D.Sc.  

        

 

________________________________________________ 

Dr. Alexandre Louis de Almeida d’Avignon, D.Sc. 

 

 

________________________________________________ 

Prof. Luiz Pinguelli Rosa, D.Sc. 

 

 

________________________________________________ 

Dr. Peter Herman May, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO, RJ - BRASIL 

NOVEMBRO DE 2011



iii 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

Palermo, Giuseppe Cernicchiaro 

Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) e Medidas 

Mitigatórias da Pecuária: Potencialidades da 

Intensificação e do Confinamento do Gado Bovino de 

Corte Brasileiro/ Giuseppe Cernicchiaro Palermo. - Rio de 

Janeiro: UFRJ/COPPE, 2011. 

XVII, 254 p.: il.; 29,7 cm. 

Orientadores: Marcos Aurélio Vasconcelos de Freitas 

                       Alexandre Louis de Almeida d’Avignon 

Dissertação (mestrado) – UFRJ/ COPPE/ Programa de 

Planejamento Energético, 2011. 

Referências Bibliográficas: p. 193-223. 

1. Uso do solo. 2. Manejo de gado bovino. 3. Gases de 

efeito estufa. I. Freitas, Marcos Aurélio Vasconcelos de, et 

al. II. Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE, 

Programa de Planejamento Energético. III. Título. 

 



iv 

 

 
AGRADECIMENTOS 

Em primeiro lugar agradeço ao professor Marcos Aurélio de Freitas por sua orientação e 

pela oportunidade de ser membro do IVIG. Agradeço igualmente ao professor 

Alexandre d’Avignon pela orientação, e cujas críticas e sugestões foram igualmente 

fundamentais para esta dissertação. 

Agradeço ao professor Luiz Pinguelli Rosa e ao doutor Peter Herman May por 

aceitarem o convite para participar da banca e pelas inúmeras sugestões e contribuições 

para a conclusão desta dissertação. 

Da mesma forma, agradeço a todo o corpo docente do PPE pelo conhecimento passado 

e pelo aprendizado proporcionado ao longo do mestrado. 

Agradeço, também, ao amigo professor Felipe França, pela tranquilidade e conselhos 

passados ao longo de nossas conversas. 

Agradeço aos meus pais, pelo incentivo e apoio constantes, e por acreditarem em mim 

quando nem eu mesmo acreditava. 

Agradeço à Thaís Monteiro, pela paciência, por ouvir meus temores e pelas soluções 

encontradas para contornar as adversidades que apareceram pelo caminho. 

Agradeço aos servidores do IBGE Octavio de Oliveira, Celso Monteiro Filho, Antônio 

Florido e Eloisa Domingues, e ao gerente do departamento de agroindústria do BNDES, 

Celso de Jesus Júnior pela disponibilidade em prestar os esclarecimentos que precisei e 

pela indicação e fornecimento de material para enriquecimento desta dissertação. 

Agradeço imensamente aos funcionários do PPE pela paciência e ajuda, principalmente 

nas questões burocráticas, em especial à Sandrinha e ao Paulo. 

Deixo, também, um agradecimento aos amigos do PPE pela convivência durante este 

período, especialmente à turma de 2009, e às demais pessoas que contribuíram de 

alguma forma para a conclusão desta dissertação que porventura eu tenha esquecido. 

Agradeço ao CNPQ e à FAPERJ pelo apoio financeiro prestado.



v 

 

Resumo da Dissertação apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos 

necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.) 

 

 

EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE) E MEDIDAS MITIGATÓRIAS 

DA PECUÁRIA: POTENCIALIDADES DA INTENSIFICAÇÃO E DO 

CONFINAMENTO DO GADO BOVINO DE CORTE BRASILEIRO 

 

Giuseppe Cernicchiaro Palermo 

 

Novembro / 2011 

 

Orientadores: Marcos Aurélio Vasconcelos de Freitas 

  Alexandre Louis de Almeida d’Avignon 

 

Programa: Planejamento Energético 

 

        A criação de animais e a forma de ocupação do solo por estes recebem, hoje, 

atenção especial no que se refere ao impacto ambiental, principalmente em relação à 

emissão de gases de efeito estufa. Neste contexto, o Brasil destaca-se, uma vez que 

possui o maior rebanho bovino comercial do mundo e as emissões desta atividade 

associada ao desmatamento representa a principal fonte de GEE do país.  Este trabalho 

tem como objetivo identificar os principais impactos climáticos e formas de mitigação 

relacionadas à pecuária, com foco no caso brasileiro. Propõem-se, também, três cenários 

alternativos de manejo para o contingente de bovinos de corte do país, com taxa de 

ocupação por área crescente, calculando o balanço de carbono resultante da regeneração 

natural das florestas e os custos de abatimento deste balanço, para cada um deles. De 

acordo com os resultados obtidos, o segundo cenário “Piqueteamento e rotacionamento” 

representa a melhor opção, com o menor custo e o maior potencial de abatimento, 

seguido pelo primeiro, “Consorciamento com leguminosa”, com custo muito próximo 

ao do anterior, porém o menor potencial de abatimento. O cenário “Confinamento 

animal” representa a alternativa que traz os menores benefícios, devido aos altos custos 

relacionados à alimentação e ao tratamento de dejetos escolhido. 
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 Livestock rearing and land use by animals receive, nowadays, special attention 

regarding environmental impact, mainly greenhouse gas (GHG) emission. In this 

context, Brazil stands out, once it possesses the largest commercial cattle herd of the 

globe and the country’s main GHG emission source is represented by deforestation 

associated to cattle rearing. The objective of this dissertation is to identify the main 

climate impacts and mitigation opportunities related to animal rearing, focusing in the 

Brazilian case. Also, three alternative scenarios are proposed, regarding management 

practices of Brazilian beef cattle, with rising stocking rate, in which the carbon balance 

due to forest regeneration and abatement costs are calculated. According to the results, 

the best scenario is the second, “Picketing and rotation”, where the cost is lowest and 

the abatement potential is highest, followed by the first one, “Association with legume”, 

where the cost is also low, but abatement potential is lower. The scenario “Animal 

confinement” is the alternative with the smallest benefits, due to the high costs 

associated to feeding and manure management practices chosen. 
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INTRODUÇÃO 

Conhecido por ser um grande exportador de matérias primas e commodities 

agropecuárias, o Brasil se destaca mundialmente por possuir o maior rebanho de 

bovinos de corte entre todas as economias do planeta, atualmente com mais de 205 

milhões de cabeças (FAO, 2011). O manejo, essencialmente extensivo, não é o mais 

adequado para um país tropical, no qual predominavam, originalmente, florestas de 

porte e grande diversidade biológica. O arranjo atual rende ao país a quarta posição em 

termos de extensões de pastagens, com cerca de 196 milhões de hectares destinados a 

esta forma de uso do solo (FAO, 2011). 

O impacto de criação destes animais sobre os biomas que originalmente cobriam o país 

é preocupante, visto que ela é considerada uma das alavancas do desenvolvimento 

nacional atual. A pecuária tem participado com aproximadamente 7,3% do PIB 

Brasileiro nos últimos 10 anos, mostrando sua importância na economia nacional 

(CEPEA, 2011).  A atividade vem sendo baseada em conceitos e incentivos econômicos 

e fiscais equivocados característicos de uma percepção de que a floresta era problema e 

acreditava-se na hegemonia sobre o território por meio da ocupação. A resultante desta 

conduta é a dimensão do desmatamento dos biomas brasileiros, que ainda sofrem ainda 

com a expansão da pecuária bovina extensiva, citando-se a Amazônia, cuja maior parte 

da área desmatada, até 2008, 62,2%, foi destinada a pastos (EMBRAPA/INPE, 2011). 

Gestão de pastagens mais eficientes e menos intensivas em áreas ocupadas são possíveis 

para o caso nacional, mas infelizmente são pouco usadas atualmente. Tipos de manejo 

hoje considerados alternativos, alguns dos quais existentes desde a década de 70, foram 

marginalizados e ressurgem como possível solução para o desmatamento. 

Estes são importantes especialmente para o combate ao aquecimento global, uma vez 

que o desmatamento representa parte significativa das emissões de gases de efeito 

estufa (GEE) do país (MCT, 2010). A importância da pecuária no mundo e, em 

especial, no Brasil, indica a necessidade de estudos sobre as emissões do setor e as 

possíveis medidas de mitigação para o combate à mudança do clima. 

Este trabalho corrobora com estas demandas e tem como objetivo principal analisar a 

cadeia produtiva da pecuária à luz das mudanças climáticas globais, em especial o caso 
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da bovinocultura de corte brasileira. Para tal são identificadas as principais fontes de 

emissão diretas e indiretas de GEE da pecuária no mundo e no Brasil; discutem-se as 

principais oportunidades de mitigação destas fontes de emissão, destacando-se à 

bovinocultura de corte brasileira, quando possível; e propõem-se cenários alternativos 

para o manejo do contingente bovino de corte no Brasil. Por fim calcula-se o balanço 

potencial de carbono, bem como os custos associados, para um horizonte de 10 anos, 

resultante dos cenários propostos. 

Este trabalho está dividido em seis capítulos. No Capítulo 1, inicia-se com um 

panorama geral do estado da arte da atividade pecuária no mundo e no Brasil, 

destacando-se informações consideradas relevantes para o entendimento do assunto. 

Os capítulos 2 e 3 apresentam as principais fontes de impactos sobre o clima 

relacionados à atividade pecuária no mundo e no Brasil. O primeiro trata dos impactos 

sobre a ciclagem de carbono na atmosfera, no qual é analisado o ciclo natural do 

carbono e depois identificam-se as emissões causadas pela criação dos animais. Estas 

últimas são divididas em quatro partes, aquelas referentes ao uso do solo por pastagens, 

à produção de alimentos e rações para os animais, à atividade metabólica destes e às 

etapas finais da cadeia produtiva, processamento e transporte dos produtos de origem 

animal. No Capítulo 3 tratam-se dos impactos relacionados à atividade sobre a ciclagem 

de nitrogênio na atmosfera. Da mesma maneira, inicialmente é analisado o ciclo natural 

do nitrogênio e, posteriormente, são identificadas as fontes de emissões relacionadas à 

pecuária. Esta é também dividida, agora em três partes, aquelas relacionadas ao uso de 

fertilizantes nas lavouras destinadas à alimentação dos animais, às formas de destinação 

dos dejetos produzidos por eles e a outras fontes associadas, como a queima de 

combustíveis fósseis durante o processo produtivo. 

No capítulo 4 são expostas algumas das soluções possíveis existentes na literatura para 

o problema exposto nos dois capítulos anteriores, com foco na bovinocultura de corte 

brasileira. São identificadas diversas opções de mitigação, de forma a fornecer subsídios 

para a elaboração dos cenários que virão compor o capítulo seguinte. Apresenta quatro 

sub-divisões, a primeira com medidas relacionadas ao manejo de pastagens, a segunda 

com manejo das lavouras destinadas à alimentação dos animais, a terceira com o 

aumento da eficiência de conversão alimentar e do manejo dos dejetos, e a última com 
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outras medidas possíveis, como a substituição de combustíveis em determinadas etapas 

da cadeia produtiva. 

No Capítulo 5 são elaborados cenários alternativos de manejo animal e de pastagens 

para o gado bovino de corte no Brasil, comparando-os com um de referência. O cenário 

de referência, encontrado na literatura, é apresentado e avaliado, bem como explicadas 

as adequações necessárias. Em seguida, são propostos três cenários alternativos, e o 

balanço de carbono é calculado para cada um deles. Por fim, é realizada uma avaliação 

dos custos de produção relativos a cada um dos cenários, de referência e alternativos, e 

estabelecidos seus custos de abatimento de carbono. 

Por fim, no Capítulo 6, são apresentadas as conclusões em relação às formas de manejo 

propostas nos cenários à luz das mudanças climáticas globais, bem como as sugestões e 

recomendações para estudos futuros. 
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CAPÍTULO 1: QUADRO GERAL DA PECUÁRIA NO 

MUNDO E NO BRASIL 

A criação de animais para fornecimento de diversos produtos ao homem, como carne, 

leite, couro, está intimamente ligada ao sedentarismo que veio originar sociedades e as 

cidades de hoje. Antes, caçava-se o animal, atividade perigosa e sem garantias de 

sucesso, necessitando consumi-lo rapidamente para aproveitá-lo antes que deteriorasse. 

O homem primitivo para contornar tais dificuldades passou a manter a caça próxima a 

si, ao invés de ir buscá-la quando necessário. Desta forma, haveria sempre um estoque 

vivo de reserva, que dispensava o consumo imediato, além de garantir o alimento, 

minimizando o risco durante a caçada. Juntamente com a substituição da coleta de 

produtos vegetais pelo cultivo ativo nas lavouras, as pequenas sociedades abandonariam 

o nomadismo, marcado por uma “sociedade” caçadora-coletora, tornando-se 

sedentárias, em aldeias, com práticas da pecuária e agricultura (CEJA, 2002). 

Com o crescimento das populações humanas, a demanda por produtos de origem animal 

também cresceu. Hoje, a atividade pecuária atinge grandes dimensões, podendo ser 

comparada a qualquer atividade industrial. De acordo com STEINFELD et al. (2006), 

entre 1970 e 2004, a produção mundial de carne cresceu a uma taxa de cerca de 5% ao 

ano, de cerca de 95 milhões de toneladas em 1970 para 250 milhões em 2004. Deste 

aumento, 77% ocorreram nos países em desenvolvimento, enquanto 23% ocorreram nos 

países desenvolvidos. 

Atualmente, países como China, EUA e Brasil se destacam em razão seus grandes 

contingentes. O Brasil ocupa posições de destaque no que diz respeito aos contingentes 

de bovinos, suínos e aves, ficando entre os quatro países com maiores números destes 

animais. Com relação aos rebanhos de pequenos ruminantes, o Brasil ocupa uma 

posição mais modesta (15°), atrás de países com rebanhos expressivos da África, Ásia, 

Oceania e Oriente Médio, etc. Vale a pena chamar atenção para o fato de que a China 

está entre os países com maiores contingentes para os quatro tipos de animais 

considerados, sendo aquele com maior número de cabeças para suínos, aves e pequenos 

ruminantes (gráficos 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4). 
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Gráfico 1. 1 – Países com os maiores contingentes de bovinos no ano de 2009, em 1.000 cabeças. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de FAO (2011). 

 

Gráfico 1. 2 – Países com os maiores contingentes de suínos no ano de 2009, em 1.000 cabeças. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de FAO (2011). 
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Gráfico 1. 3 – Países com os maiores contingentes de aves (galinhas, patos, perus e gansos) no ano de 

2009, em 1.000 cabeças. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de FAO (2011). 

 

Gráfico 1. 4 – Países com os maiores contingentes de pequenos ruminantes (caprinos e ovinos) no ano de 

2009, em 1.000 cabeças. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de FAO (2011). 

 

Segundo FAO (2011), a área ocupada por estes animais (bois, cabras, porcos, ovelhas, 

etc) correspondia a cerca de 3,14 bilhões de hectares em 1970, enquanto em 2008 era de 

3,35 bilhões. De acordo com os dados mais recentes, a China, novamente, representa o 

país com as maiores extensões de terra ocupadas por pastagens, seguida pela Austrália. 

O Brasil também ocupa posição importante, em 4°, atrás dos EUA (gráfico 1.5). 
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Gráfico 1. 5 – Países com as maiores áreas ocupados por pastagens no ano de 2008, em 1.000 hectares. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de FAO (2011). 

 

O Brasil se destaca por possuir o maior rebanho de bovinos do mundo. Segundo dados 

do IBGE (2009), entre 1970 e 2006, este cresceu aproximadamente 3,3% ao ano, com 

de cerca de 78,5 milhões de cabeças em 1970, chegando a 171,6 milhões em 2006. 

Atualmente o país conta com mais de 200 milhões de cabeças. No mesmo período, a 

região Norte apresentou o maior aumento do efetivo de animais, seguida pela região 

Centro-Oeste (tabela 1.1). O Centro-Oeste é a região que, em 2006, apresentava o maior 

efetivo absoluto de animais, com 33,5% do total de bovinos do país. 

Tabela 1. 1 – Tamanho dos efetivos de bovinos, por regiões e total do país, entre os anos de 1970 e 2006, 

e a variação correspondente ao período. 

Região 
Efetivo de bovinos (1.000 cabeças) Variação 

1970-2006 1970 1975 1980 1985 1995 2006 

Norte 1.706 2.130 3.989 8.966 17.277 31.336 1736,64% 

Nordeste 13.806 18.041 21.506 22.391 22.842 25.326 83,44% 

Sudeste 26.845 35.237 34.835 35.742 35.954 34.060 26,88% 

Sul 18.953 21.516 24.495 24.827 26.220 23.365 23,28% 

Centro-Oeste 17.252 24.750 33.261 36.116 50.766 57.527 233,45% 

BRASIL 78.562 101.674 118.086 128.042 153.058 171.614 118,44% 

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (2009). 

 

No país, as áreas de pastagens são quase exclusivamente ocupadas por bovinos. Em 

1970, as áreas de pastagens correspondiam a cerca de 154 milhões de ha, com uma taxa 

de lotação de aproximadamente 0,5 cabeça/hectare. Já em 2006, eram cerca de 158,8 

milhões de ha, ou seja, 1,08 cabeça/ha. Neste período, a região Norte foi a que 
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apresentou maior aumento das áreas de pastagens, seguida pela região Nordeste (tabela 

1.2). A região com a maior área de pastagens é Centro-Oeste, com 36,9% do total de 

pastos do país, em 2006. Esta região foi, também, aquela na qual houve maior aumento 

da lotação das pastagens no período em questão, seguido pela região Norte (tabela 1.3). 

Tabela 1. 2 – Área total ocupada por pastagens, por regiões e total do país, entre os anos de 1970 e 2006, 

e a variação correspondente ao período. 

Região 
Área ocupada por pastagens (1.000 ha) Variação 

1970-2006 1970 1975 1980 1985 1995 2006 

Norte 4.428 5.281 7.722 20.876 24.387 26.524 498,99% 

Nordeste 27.875 30.624 34.159 35.148 32.076 30.540 9,56% 

Sudeste 44.739 47.277 43.639 42.487 37.777 27.561 -38,40% 

Sul 21.613 21.160 21.313 21.432 20.697 15.611 -27,77% 

Centro-Oeste 55.483 61.310 67.666 59.244 62.764 58.518 5,47% 

BRASIL 154.139 165.652 174.500 179.188 177.700 158.754 2,99% 

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (2009). 

 

Tabela 1. 3 – Lotação das pastagens, por regiões e total do país, entre os anos de 1970 e 2006, e a 

variação correspondente ao período. 

Região 
Densidade dos rebanhos (cab/ha) Variação 

1970-2006 1970 2006 

Norte 0,39 1,18 206,62% 

Nordeste 0,50 0,83 67,44% 

Sudeste 0,60 1,24 105,95% 

Sul 0,88 1,50 70,68% 

Centro-Oeste 0,31 0,98 216,16% 

BRASIL 0,51 1,08 112,09% 

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (2009). 

 

Como qualquer outra atividade humana, a prática da pecuária causa impactos 

significativos ao meio ambiente, contribuindo com a degradação dos sistemas naturais, 

principalmente devido à forma de criação e aos processos de produção. No caso 

brasileiro, potencializam-se ainda mais estes impactos negativos da atividade, uma vez 

que a opção pela criação extensiva, em pastagens, é a predominante. 

Entre os principais impactos decorrentes da pecuária, destacam-se a depleção e poluição 

da água, a perda da biodiversidade e a contribuição para intensificação das mudanças 

climáticas globais (STEINFELD et al. 2006). A criação é uma atividade essencialmente 

“hidro-intensiva”, tanto pelo consumo da água propriamente dito pelo animal, através 

do dessedentação dos indivíduos, como pelo processamento dos produtos e da produção 
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de rações, quanto pela poluição da mesma, derivada da destinação dos resíduos gerados 

em todas as etapas deste processo produtivo. A criação extensiva em pastagens altera, 

também, a ciclagem da água, uma vez altera a paisagem natural e, conseqüentemente, a 

dinâmica dos fluxos d’água. 

Outro impacto importante da atividade, tratado no presente trabalho, diz respeito à 

mudança do clima, uma vez que é considerado setor chave para as emissões e 

contabilização de GEE. Recebe, inclusive, item específico no guia metodológico 

produzido pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da UNFCCC 

(IPCC, 2006). Além disso, a fermentação entérica dos animais criados na pecuária 

corresponde a principal fonte de emissão antrópica de metano para a atmosfera 

(BAUMERT et al., 2005; USEPA, 2006). Destes, os bovinos são os principais 

responsáveis, pelos quais o Brasil se destaca mundialmente. 
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CAPÍTULO 2: PRINCIPAIS IMPACTOS DA PECUÁRIA 

SOBRE O CLIMA E O CICLO DO CARBONO 

A pecuária é responsável por parcela importante das emissões de gases de efeito estufa 

(GEE) e de outros poluentes para atmosfera. Entre os GEE, o dióxido de carbono (CO2) 

e o metano (CH4) contribuem com maior quantidade. A respiração dos rebanhos e a 

fermentação entérica dos animais, cujo processo digestivo apresenta fermentação 

(bovinos e bubalinos), contribuem diretamente para estas emissões. Indiretamente, a 

atividade econômica promove o desmatamento induzido pela busca de novas áreas para 

expansão, tanto para as próprias pastagens, quanto para as lavouras destinadas à 

produção de alimentos dos animais e de rações, como a soja e outros cereais. 

Este desmatamento induzido e as contribuições indiretas da pecuária às emissões de 

GEE não são normalmente somadas, quando inventariadas, à pecuária, ficando 

usualmente associadas ao setor de mudança no uso da terra e florestas (MCT, 2004; 

SMITH et al., 2007). Além disso, ao se analisar a cadeia de produção que dá origem aos 

produtos de origem animal, constata-se que os impactos sobre o clima podem ser 

superiores aqueles atribuídos somente à pecuária. As emissões decorrentes do transporte 

e da refrigeração empregados no final da cadeia produtiva destes produtos são 

atribuídas ao setor de transporte e energia, respectivamente, não sendo contabilizados 

como resultantes da atividade pecuária, por exemplo. 

Como todas as etapas do processo de produção pecuária emitem de alguma forma GEE 

para a atmosfera (STEINFELD et al., 2006), a contribuição real do setor ainda não é 

conhecida de forma precisa.  

Neste capítulo, destacam-se as principais fontes de carbono para a atmosfera associadas 

à pecuária. Descrevem-se os fluxos de entrada e de saída de carbono na atmosfera, e 

aborda-se como a cadeia produtiva da pecuária é capaz de alterar estes fluxos, 

identificando as principais fontes de C para a atmosfera associadas à esta atividade. 

Inicialmente, aborda-se a questão das pastagens e de sua relação com a emissão de 

carbono: como a conversão de terras previamente ocupadas por florestas em sistemas de 

pecuária extensiva e a eventual degradação destes sistemas contribui para a liberação de 

C. 
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Na sequência, discute-se as emissões indiretas da pecuária relacionadas à produção de 

alimentos e rações animais. Aborda-se, tanto aquelas emissões referentes à queima de 

combustíveis fósseis necessária à produção destes alimentos, quanto aquelas referentes 

ao uso do solo. Com relação ao primeiro, trata-se separadamente da produção dos 

fertilizantes sintéticos e das demais fontes de emissão de carbono. Já ao outro, distingui-

se entre as emissões por conversão de florestas nas lavouras de produção de alimentos 

animais e aquelas dos solos já cultivados. 

Posteriormente, volta-se a atenção para as emissões resultantes do próprio metabolismo 

dos animais criados. Primeiro aquelas referentes à respiração destes animais e depois a 

categorização proposta pelo órgão internacional responsável pela ciência do clima (o 

IPCC), em relação às emissões da fermentação entérica e dos dejetos animais. 

Encerra-se este capítulo abordando-se as duas etapas específicas da cadeia produtiva da 

pecuária normalmente associadas a outros setores da economia: o processamento dos 

produtos de origem animal e o transporte, tanto dos alimentícios animais, quanto dos 

produtos finais. 

2.1 O Ciclo do carbono e a pecuária 

O ciclo do carbono pode ser divido em dois tipos, o geológico e o biológico. O primeiro 

se dá em escalas de tempo bastante elevadas (centenas de anos) e em quantidades 

menores, da ordem de 10
-1

 Tton C, enquanto o segundo ocorre diariamente/anualmente 

e em quantidades bem maiores, da ordem de 10
2
 Tton C em um ano (PRENTICE et al., 

2001). Apesar do ciclo biológico do carbono ter maior importância para a pecuária, é 

necessário discutir o geológico para se entender globalmente a ciclagem deste elemento. 

2.1.1 Ciclo Geológico 

O ciclo geológico do carbono envolve os reservatórios terrestres, o carbonato das rochas 

e o carbono orgânico fóssil, e o reservatório representado pelos sedimentos marinhos 

(PRENTICE et al., 2001). O carbono orgânico fóssil tem origem biológica, sendo 

formado pelo processo natural de mineralização pelo qual passam os materiais 

orgânicos, dadas condições específicas de temperatura e pressão. Este processo de 

mineralização pode dar origem aos combustíveis fósseis utilizados pelo homem como o 

petróleo, gás natural e carvão mineral e a queima dos mesmos representa a liberação 
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para a atmosfera do carbono anteriormente estocado em depósitos geológicos. Isto 

acontece, por exemplo, durante a produção pecuária, seja queimando-se combustível 

para a produção de alimentos animais e rações, processamento dos produtos de origem 

animal ou para o transporte e escoamento dos bens de consumo produzidos. 

O carbonato das rochas, por sua vez, é formado pela transformação do sedimento 

marinho em íons carbonato. Sua associação com outros materiais e/ou minerais resulta 

na formação das rochas carbonatadas, de origem marinha. O carbono contido nestas 

rochas pode ser novamente liberado para a atmosfera através dos processos de 

intemperismo, responsáveis pela degradação das rochas. 

No caso da formação dos sedimentos marinhos, estes são resultantes da precipitação e 

do acúmulo de carbono de origem orgânica ou inorgânica no fundo dos oceanos. Este 

fenômeno pode ser resultado da combinação das diferenças de concentração de carbono 

nas massas d’água superficiais e profundas e dos fluxos das correntes marítimas (ver 

Box 2.1), que transportará carbono dissolvido para o fundo, e também dos processos de 

deposição natural causados pela gravidade terrestre. Estes sedimentos podem ser 

formados por íons, restos de conchas ou até mesmo materiais orgânicos, como restos de 

alimentos, de animais mortos, fezes/excrementos, caracterizando a chamada “chuva 

orgânica”. 
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Eventualmente, o carbono contido nos reservatórios geológicos terrestres pode ser 

novamente emitido para a atmosfera através dos processos de vulcanismo. Porém, 

segundo PRENTICE et al. (2001), estes fenômenos são muito pouco freqüentes, sendo 

responsáveis por uma parcela desprezível do ciclo geológico do carbono. 

2.1.2 Ciclo Biológico 

No ciclo biológico do carbono, a principal fonte de carbono para os sistemas biológicos 

é o CO2 atmosférico. As plantas e demais organismos fotossintetizantes são 

responsáveis pela absorção deste carbono presente no ar, processo comumente 

denominado de produção primária bruta. Este carbono absorvido pode ser utilizado para 

a respiração autotrófica destes organismos, sendo novamente transformado em CO2 e 

liberado para a atmosfera, ou pode ser incorporado aos tecidos vegetais, sendo utilizado 

por estes organismos para seu crescimento (PRENTICE et al., 2001). A este último, dá-

se o nome de produção primária líquida. 

Box 2.1: O transporte do carbono dissolvido na superfície dos oceanos para camadas mais 

profundas 

É por meio da interface atmosfera-oceano que ocorre a transformação do carbono gasoso 

atmosférico (CO2) em carbono dissolvido (inorgânico), através da difusão simples e da dissolução do 

gás nos íons HCO3
- e CO3

-2. 

Esta transformação ocorre em camadas superficiais que podem, devido à ação das correntes 

marítimas e/ou de movimentos tectônicos, ser transportadas para o fundo. Lá, entram em contato 

com águas profundas, normalmente aí depositadas a longo tempo devido à dinâmica dos fluxos das 

massas d’água oceânicas. A concentração de carbono dissolvido nestas massas d’água profundas 
corresponde ao estado de equilíbrio atmosfera-oceano referente à época em que estas massas se 

encontravam na superfície, período este normalmente anterior ao aumento da concentração de CO2 

na atmosfera causada pelo homem (PRENTICE et al., 2001). 

Assim, estas águas profundas apresentam menor concentração de carbono dissolvido e, 

portanto, novamente através da difusão simples, “absorvem” carbono das águas que entraram 

recentemente em contato com a atmosfera. Estes íons podem vir a se depositar no fundo e/ou reagir 

com materiais presentes no sedimento, tornando-se parte dele (PRENTICE et al., 2001). 

A temperatura e o pH dos oceanos, entretanto, afeta a taxa de dissolução do CO2 

atmosférico nos íons HCO3
- e CO3

-2. Segundo BINDOFF et al. (2007), o oceano está se aquecendo 

desde 1955, representando mais de 80% das alterações na energia retida no sistema climático do 

planeta. Esse aquecimento ocorre principalmente na camada dos 700 metros abaixo do contato da 
atmosfera com os oceanos. 

Além disso, devido à absorção do carbono de origem antropogênica desde 1750, os oceanos 

têm se tornado mais ácidos, justamente devido à dissolução do CO2 nas suas formas iônicas. Em 

temperaturas mais altas e pH mais baixos, o oceano tem sua capacidade de absorver carbono 

reduzida. Ou seja, o aquecimento do planeta resultante das maiores concentrações de GEE na 

atmosfera e sua dissolução no oceano reduzem a capacidade deste de funcionar como o principal  

sumidouro de carbono, intensificando ainda mais o efeito estufa (BINDOFF et al., 2007). 
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Os tecidos vegetais incorporados pelos organismos fotossintetizantes, normalmente 

pertencentes ao nível trófico dos produtores (autótrofos)
1
, servem de base para os 

demais seres vivos (demais níveis tróficos). Eles podem ser consumidos pelos demais 

organismos, representando a transferência do carbono, anteriormente atmosférico, 

através do ecossistema. O carbono absorvido por estes últimos é constantemente 

liberado para a atmosfera através de seu metabolismo, pelo processo de respiração 

heterotrófica. 

Na pecuária, os organismos que desempenham o papel de produtores são as gramíneas, 

no caso da pecuária extensiva, e as culturas agrícolas destinadas ao consumo animal, 

como milho e soja, no caso da pecuária intensiva. Parte do carbono fixado por estes 

vegetais é novamente emitida à atmosfera por eles mesmos e parte é emitida pelos 

consumidores primários, os animais criados, ambos pelo processo de respiração 

heterotrófica. Nestes animais, o carbono não emitido por respiração será transformado 

em massa corporal (e demais produtos animais, como leite, ovos, etc.) ou será eliminada 

nos dejetos. A fração incorporada aos tecidos animais servirá para o consumo humano, 

enquanto os detritos e dejetos gerados serão degradados por organismos especializados. 

Os seres vivos geram continuamente detritos (carbono), seja ao longo de uma única 

geração, através da eliminação de excrementos e resíduos, seja ao longo de várias 

gerações, através da decomposição dos indivíduos mortos. Os detritívoros (bactérias, 

fungos, pequenos artrópodes, etc.) são responsáveis pela etapa de modificação do 

carbono presente nos detritos, na qual este é incorporado ao solo sob a forma de 

carbono orgânico degradável (COD), além da respiração, presente em todos os níveis 

tróficos. Uma parcela deste carbono modificado incorporado ao solo será ciclado neste 

próprio micro-ambiente, sendo consumido e liberado através da respiração 

heterotrófica, enquanto outra parcela permanecerá no solo sob forma inerte (PRENTICE 

et al., 2001). 

                                                
1 Os organismos chamados de produtores são aqueles capazes de fixar carbono atmosférico, em sua forma 

inorgânica, e transformá-lo em uma forma orgânica, normalmente glicose, através do processo de 

fotossíntese, o qual, como o nome sugere, é catalisado pela luz (radiação ultravioleta). Desta forma, os 

produtores disponibilizam carbono orgânico a partir de carbono inorgânico no ecossistema, transformação 

esta que os demais organismos (demais níveis tróficos) não são capazes de realizar. 
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O fogo desempenha um papel importante no ciclo do carbono, uma vez que representa 

uma fonte imediata de liberação do carbono biologicamente fixado de volta a atmosfera 

(como a respiração e a decomposição). Tanto pelas queimadas de florestas, sejam estas 

naturais ou antrópicas, quanto pela oxidação do carbono no solo, o fogo é capaz de 

afetar todas as etapas da ciclagem do carbono na terra, e representa um agente 

importante de oxidação. 

As figuras 2.1 e 2.2, a seguir, apresentam um resumo das etapas do ciclo biogeoquímico 

do carbono e da ciclagem do carbono no ambiente terrestre, respectivamente.
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Figura 2. 1 – Ilustração das principais etapas e fluxos do ciclo biogeoquímico do carbono. A espessura das setas é proporcional aos volumes de carbono por elas 

representados, os quais correspondem aos valores mostrados (em gigatoneladas de carbono). 

Fonte: Adaptado de UNEP-GRID Vital Climate Graphics (2010).
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Figura 2. 2 – Ilustração das principais etapas e fluxos da ciclagem do carbono no ambiente terrestre. 

Fonte: Adaptado de www.prof2000.pt/users/joana1000/ciclocar/ciclo.gif, acessado em 19/05/2010. 

 

2.2 Emissões de carbono relacionadas à conversão de florestas em 

pastagens 

Um dos mais importantes impactos da pecuária sobre o clima é a emissão de gases de 

efeito estufa, representado pela conversão de florestas nativas em pastagens 

(MCMICHAEL et al., 2007), especialmente para sistemas do tipo extensivo, como é o 

caso do gado bovino de corte brasileiro. O desmatamento causado por esta conversão 

não causa somente impactos sobre o balanço de carbono na atmosfera, mas também 

impactos sobre os solos, ciclo hidrológico e biodiversidade, que não serão tratados no 

presente trabalho. 

2.2.1 Emissões de carbono da transformação da cobertura florestal em pastagens 

Em 2009, cerca de 34 milhões de km
2
 eram utilizados como áreas de pastagens de 

animais, o que correspondia, a 26% do total da terra no planeta (FAO, 2011; 

GOODLAND & ANHANG, 2009). No Brasil, estima-se que 2 milhões de km
2
 eram 

dedicados à atividade pecuária (JANTALIA et al., 2006a), o que representa cerca de 
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25% da extensão do território nacional e 6% do total de áreas de pastagens do planeta. 

Segundo GOODLAND & ANHANG (2009), devido à escassez de pastagens naturais, a 

maneira convencional de ampliar a pecuária extensiva é por meio da destruição de 

florestas naturais, substituindo-as por pastagens artificiais. Nos países em 

desenvolvimento a pecuária cresce com mais intensidade no mundo, ampliando-se os 

rebanhos sobre as florestas tropicais úmidas. 

Estas florestas, com capacidade média de estocagem de carbono da ordem de 200 

toneladas por hectare, acabam sendo substituídas por gramíneas, que em um estado 

moderadamente degradado são capazes de estocar somente cerca de 8 toneladas de 

carbono (GOODLAND & ANHANG, 2009). O corte ou a queima depleta os grandes 

reservatórios de carbono contido nas árvores, substituindo-os por pequenos, as 

gramíneas e os próprios animais; no caso dos bovinos, estocam uma fração de tonelada. 

Além disso, o solo sobre o qual esta atividade se desenvolve pode liberar para a 

atmosfera outras 200 toneladas por hectare, devido às queimadas e ao revolvimento 

(GOODLAND & ANHANG, 2009). Estimativas de emissões referentes à mudança de 

uso do solo são as mais complexas e com maior grau de incerteza, uma vez que 

dependem de inúmeros fatores (RAMANKUTTY et al., 2006). Dentre estes fatores, 

podemos destacar as taxas anuais de desflorestamento, e a quantidade de carbono 

liberada pelos solos quando eles são perturbados (STEINFELD et al., 2006). 

No Brasil, a dinâmica de como esta conversão da floresta para pastagens ocorre parece 

ser similar àquela explicada por STEINFELD et al. (1997) para as regiões tropicais da 

América Central, como resultado de três processos principais: a especulação da terra, a 

aquisição de títulos de propriedade da terra e as políticas de incentivos fiscais. A 

especulação da terra é fortemente influenciada pela construção de rodovias, uma vez 

que o preço da terra normalmente varia de acordo com a sua distância em relação a elas 

(quanto mais próximas, maior é o valor), que servem para escoamento da produção. 

Assim, após a construção de uma rodovia próxima a florestas naturais, estimula-se 

indiretamente o desmatamento das regiões de entorno para substituição da floresta por 

atividades agro-pecuárias. 

Com relação à aquisição de títulos de propriedade da terra, em muitos países, o direito à 

propriedade da terra ainda está submetido à comprovação de um uso agrícola da mesma, 
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inclusive no Brasil. Desta forma, estimula-se a conversão das florestas para pastos e/ou 

lavouras. Já as políticas de incentivos fiscais, principalmente aquelas das décadas de 60 

e 70, desempenharam um papel importante sobre a expansão das pastagens, uma vez 

que forneciam diversos subsídios rurais, inclusive subsídios para a exportação da carne 

bovina. 

No Brasil, segundo MCAPLINE et al. (2009), como a substituição de florestas por 

pastagens é considerado pela legislação nacional um uso eficiente da terra, esta prática é 

realizada para garantir a propriedade da mesma. Como os grandes proprietários da 

Amazônia estão mais interessados em garantir a posse da terra do que na criação 

bovina, o tipo de pecuária implementado é o mais barato e mais “eficiente” em termos 

de ocupação do espaço. Assim, uma pecuária de baixo desenvolvimento tecnológico e 

baixa densidade (cabeças/ha) acaba sendo a forma predominante no país. A esta 

dinâmica soma-se a especulação da terra: uma área “limpa”, desmatada, vale cerca de 5 

a 10 vezes mais do que uma coberta com vegetação original amazônica, o que serve de 

incentivo aos grandes proprietários, cujo objetivo final é muitas vezes a revenda da terra 

(MCALPINE et al., 2009). 

MURGUEITIO (1990) destaca ainda que quando a pecuária é a atividade principal dos 

pequenos fazendeiros com recursos limitados, capital insuficiente e acesso restrito ao 

crédito, esta acaba não sendo suficiente para as necessidades mínimas de suas famílias. 

Como conseqüência, a terra acaba sendo vendida, normalmente para os ricos 

latifundiários, os quais são capazes de manter estes sistemas extensivos. Aos pequenos 

fazendeiros resta somente retornar à floresta, e o processo de desmatameno continua. 

Segundo STEINFELD et al. (1997), o desmatamento induzido pela pecuária é causado 

em boa parte por estes pequenos fazendeiros. Eles não têm outras formas de sustento a 

não ser a atividade de “slash and burn” (cortar e queimar, em inglês) dentro de áreas 

ocupadas por florestas nativas, uma vez que o atual sistema de pastagens não é 

sustentável. 

Quanto à representatividade do desmatamento resultante da conversão de florestas em 

pastagens no Brasil, foi realizado estudo recente (BUSTAMANTE et al., 2009) 

contabilizando as emissões, em CO2eq
2
, resultante do desmatamento nos biomas 

                                                
2 Esta é uma unidade de comparação da força radiativa dos diversos gases de efeito estufa a do gás 

carbônico, e é obtida através do produto da massa de determinado GEE por seu potencial de aquecimento 
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Cerrado e Amazônia no período de 2003 a 2008. Segundo o estudo, estes dois biomas 

são os mais afetados pela pecuária no Brasil, sendo a Amazônia o local de origem de 

um terço do total de carne bovina exportada pelo país (MCAPLINE et al., 2009). Para o 

período avaliado, o desmatamento causado pela conversão de florestas em pastagens foi 

responsável pela emissão de cerca de 4.235 milhões de toneladas (Mton) de CO2eq – 

3.416 Mton CO2eq para a Amazônia e 819 Mton CO2eq para o Cerrado. Ao se comparar 

os resultados encontrados pelo estudo para o ano de 2005, com os resultados das 

estimativas mais recentes do total de emissões do país (MCT, 2010), também para 2005, 

percebe-se que a conversão de florestas nestes dois biomas para pastagens correspondeu 

a uma parcela expressiva das emissões nacionais, de 37,2% (816,5 Mton CO2eq) do 

total emitido pelo país (2.194,6 Mton CO2eq). 

Para se reduzir as emissões por conversão de florestas em pastagens, utiliza-se sistemas 

mais intensivos de pecuária. Nestes sistemas, a alimentação dos rebanhos é feita com 

pasto, nos casos de técnicas de loteamento e piqueteamento da terra, com alimentos 

plantados nas lavouras e rações, nos casos das técnicas de confinamento total, ou com 

ambos, nos casos de semiconfinamento. Além de reduzir as emissões pelo 

desmatamento, a transformação da pecuária extensiva em sistemas mais intensivos pode 

ainda liberar áreas para reflorestamento, antes ocupadas por pastagens, funcionando 

como uma forma de seqüestro de carbono. 

2.2.2 Degradação e desertificação de pastagens induzida pela pecuária: 

A degradação das pastagens, e sua eventual desertificação
3
, é resultado da progressiva 

redução da produtividade e/ou cobertura vegetal destes sistemas devido, principalmente, 

                                                                                                                                          
global (PAG), usualmente num horizonte de 100 anos. Segundo IPCC (1995) o PAG para o gás carbônico 

corresponde a 1, para o  metano a 21 e para o óxido nitroso a 310. 

3 DE HAAN et al. (1997) defendem que o termo “desertificação”, o qual trás consigo associada a noção 

de desertos crescentes que avançam sobre regiões de floresta e cuja culpa recai sobre os pastores que 

conduzem os animais, deve ser abandonado, e que o termo “degradação da terra” deve ser utilizado em 

seu lugar. Afirmam ainda que o uso do termo “desertificação”, além de ter se mostrado cada vez mais 

impreciso, é mais relacionado com interesses políticos e burocráticos do que com a ciência. Segundo a 

Convenção de Combate à Desertificação das Nações Unidas (UNCCD, 1994), “desertificação” é definido 

como a degradação da terra em regiões áridas, semi-áridas e sub-úmidas secas resultante de diversos 

fatores, entre eles variações climáticas e atividades humanas. Esta Convenção define ainda que tais 
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ao superpastejamento (JANTALIA et al., 2006a; DE HAAN, 2007). Além do 

pastejamento excessivo, a insuficiente e rara adição de insumos (adubos) nas áreas de 

pastos, característica marcante dos sistemas de pecuária extensiva, também contribui de 

forma essencial para a degradação dos mesmos (JANTALIA et al., 2006a). Este 

processo ocorre devido à constante perda de nitrogênio dos solos ocupados pela 

pecuária extensiva, principalmente através da excreta animal (BODDEY et al., 2004), 

que concentra tal nutriente em áreas restritas, favorecendo os fluxos de saída deste 

elemento do solo. 

Os ecossistemas naturais não perturbados por atividades antrópicas ou eventos 

climáticos extremos, apresentam solos com estoque de carbono estável. Neles, a taxa 

total dos fluxos de entrada de carbono, representada pela deposição de resíduos 

orgânicos, se equilibra com a taxa global dos fluxos de saída de carbono, representados 

pela decomposição, que liberam gás carbônico e metano para a atmosfera (JANTALIA 

et al., 2006a). 

Com a transformação destes ecossistemas naturais em sistemas agrícolas, os fluxos de 

carbono nos solos são rearranjados, e as taxas de deposição e de decomposição variam 

até alcançarem um novo equilíbrio, o que representa uma alteração para novos níveis de 

estoque de carbono no solo. As características climáticas sob a qual se encontram 

(como, temperatura, pluviosidade, etc.) determinam a velocidade deste processo. Em 

regiões tropicais, por exemplo, a perda de carbono do solo pode ocorrer muito 

rapidamente, uma vez que há um estímulo à atividade dos microorganismos do solo, 

responsáveis pela decomposição dos resíduos orgânicos (JANTALIA et al., 2006a). 

A redução da produtividade e da cobertura vegetal altera a ciclagem dos nutrientes no 

sistema (entre eles, o carbono), levando a uma também progressiva redução dos 

estoques de carbono na vegetação (pasto) sobre o solo e das taxas de fixação de carbono 

no solo. Estas alterações representam emissão líquida deste elemento para a atmosfera 

(STEINFELD et al., 2006). 

O superpastejamento caracteriza-se pela intensa remoção da parte aérea das gramíneas 

utilizadas como pasto, onde se encontram os tecidos fotossintetizantes e os meristemas 

                                                                                                                                          
regiões são aquelas nas quais a razão entre a precipitação anual e a evapotranspiração está entre 0,05 e 

0,65, exceto as regiões polares e sub-polares. 
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apicais, responsáveis pelo desenvolvimento de novas folhas (DERNER et al., 1997). 

Assim, além da limitação da capacidade fotossintética das plantas, temos também uma 

redução de sua capacidade de “repor” a perda de tais tecidos, o que representa uma 

severa diminuição de sua capacidade fotossintética e, conseqüentemente, de sua 

produtividade. Quando o pastejamento é ultra-intensivo a ponto de reduzir em mais de 

50% a área foliar anteriormente presente na gramínea, a planta passa então a direcionar 

a maior parte do carbono recém absorvida para a manutenção e desenvolvimento da 

parte aérea, a fim de recuperar sua capacidade fotossintética, o que acaba por 

comprometer o crescimento das raízes (LEMAIRE, 1997 apud JANTALIA et al., 

2006a). Desta forma, o superpastejamento pode levar não somente a uma redução do 

carbono acima do solo, representado pelas partes fotossintetizantes do vegetal. Também 

pode levar a uma redução do carbono abaixo do solo, representado pelo sistema 

radicular da gramínea, o que resulta numa redução da taxa de deposição de resíduos 

orgânicos da vegetação. 

STEINFELD et al. (2006) estimaram as emissões de carbono do solo e da vegetação 

referentes à degradação e desertificação dos solos do planeta usando dados de diversos 

estudos. Supõem que esta desertificação cause uma perda de cerca de 8-12 toneladas de 

carbono do solo/ha e que a degradação da vegetação cause uma perda de 10-16 

toneladas de carbono/ha e assumem uma área total degradada/desertificada de 1 bilhão 

de hectares. Assim, estimam que ocorra uma liberação de carbono de 18-28 bilhões de 

toneladas devido a estes processos. Este valor é referente a todas as áreas que sofreram 

tais processos, não somente às pastagens utilizadas pelos rebanhos, uma vez que estimar 

a contribuição da pecuária para estas emissões é de difícil realização. Os autores 

estimam ainda que as emissões referentes à oxidação do carbono do solo induzida pela 

degradação de pastagens correspondam à ordem de 10
2
 Mton CO2 por ano. 

A recuperação das pastagens degradadas é uma solução para o problema das emissões 

dos solos e da conversão de florestas. Ao se recuperar os pastos, mantém-se o carbono 

no solo, além de aumentar a cobertura vegetal, que funciona como sumidouro de 

carbono. As áreas recuperadas podem voltar a ser utilizadas como pastos ou 

reflorestada, apresentando, assim, capacidade ainda maior para seqüestro de carbono. 

Assim, estas áreas podem tornar-se “substrato” para a expansão da pecuária, evitando o 

desmatamento de novas áreas, ou como terras para reflorestamento. 
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2.3 Emissão de carbono devido à produção de alimentos para o animal 

e rações 

Segundo STEINFELD et al. (2006), as principais fontes de emissão de carbono 

referentes à alimentação animal são: queima de combustíveis fósseis para a fabricação 

de fertilizantes minerais; queima de combustíveis fósseis dentro das próprias fazendas 

de produção agro-pecuária; expansão das lavouras de alimentos para animais para áreas 

de floresta; e emissões dos solos cultivados para produção pecuária. 

2.3.1 Queima de combustíveis fósseis para a fabricação de fertilizantes minerais: 

A utilização de fertilizantes minerais se faz necessária uma vez que os sistemas 

agrícolas são sistemas de produção intensiva, quando comparados aos sistemas naturais. 

Assim, com a extração dos produtos vegetais, a uma taxa muito superior a taxa de 

recomposição dos nutrientes do solo, torna-se necessária a implantação de um sistema 

de fertilização para manter as lavouras, e, muitas vezes, as pastagens, viáveis. O 

fertilizante mais importante para a manutenção da produção dos sistemas agrícolas é o 

nitrogênio, já que é essencial ao desenvolvimento das plantas (e animais), pois é a 

matéria-prima básica para a produção de aminoácidos e proteínas. Além disso, o 

nitrogênio é requerido em maiores quantidades quando comparado aos demais 

nutrientes essenciais, o que faz com que seja, muitas vezes, o elemento que limita a 

produção agrícola. 

O nitrogênio contido na atmosfera representa uma forma quimicamente inerte, a qual a 

maioria das plantas (exceto as leguminosas) não é capaz de utilizar. Como forma de se 

produzir o nitrogênio fertilizante, foi desenvolvido na primeira parte do século XX um 

processo chamado de Haber-Bosch (IFA, 2009a), o qual é responsável pela produção de 

mais de 99% dos fertilizantes sintéticos de nitrogênio (IFA, 2009b). Este método é 

baseado na combustão de combustíveis fósseis, cuja queima libera carbono 

anteriormente estocado para a atmosfera (NIGGLI et al., 2009). 

O maior consumidor mundial de fertilizantes químicos de nitrogênio em 1997 foi o 

Estados Unidos da América (EUA), cujo consumo absoluto anual corresponde a 

aproximadamente 4,7 Mton, dos quais 51% (2,4 Mton) são dedicados exclusivamente às 

lavouras de alimentos para animais e às pastagens. O Brasil aparece em sétima posição, 
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com um consumo absoluto anual de 678 mil toneladas, dos quais 40% (271 mil 

toneladas) são utilizados nestes sistemas (tabela 2.1) (STEINFELD et al., 2006). 

Tabela 2. 1 – Principais países consumidores de fertilizantes químicos de nitrogênio (1997). 

  Consumo Proporção destinada Consumo destinado 

País absoluto à alimentação à alimentação animal 

  (10
3
 toneladas/ano) animal (10

3
 toneladas/ano) 

EUA 4.697 51% 2.395 

China 2.998 16% 480 

França 1.317 52% 685 

Alemanha 1.247 62% 773 

Canadá 897 55% 493 

Reino Unido 887 70% 621 

Brasil 678 40% 271 

Fonte: Adaptado de STEINFELD et al. (2006). 

 

O milho é o maior responsável pela utilização dos fertilizantes de nitrogênio na 

atividade pecuária, uma vez que mais da metade da produção mundial deste cereal é 

utilizada como alimento animal. Além disso, requer grandes doses de fertilizantes em 

certas áreas onde é cultivado, como a América do Norte, o sudeste da Ásia e o oeste da 

Europa, áreas deficientes em nitrogênio. Na América do Sul, o milho também é o maior 

consumidor de fertilizantes (não só de nitrogênio, mas de todos os tipos), sendo 

responsável por 21% do total utilizado na região. Destaca-se, também, a lavoura da soja, 

destino de quase 18% do total de fertilizantes utilizados no continente (tabela 2.2) 

(FAO, 2006). 
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Tabela 2. 2 – Consumo de fertilizantes pela agricultura na América do Sul. 

Lavoura   Consumo absoluto Proporção 

    (10
3
 toneladas de N + P2O5 + K2O) consumida 

  Trigo 712 8,5% 

  Milho 1.755 21,0% 

Cereais Aveia 25 0,3% 

  Arroz 608 7,3% 

  Sorgo 78 0,9% 

  Cevada 35 0,4% 

  Mandioca 177 2,1% 

Raízes Batata 135 1,6% 

  Leguminosas 707 8,5% 

  Banana 182 2,2% 

Frutas Cítricas 178 2,1% 

  Outras 68 0,8% 

  Amendoim 6 0,1% 

  Coco 3 0,0% 

Oleaginosas Palma 48 0,6% 

  Colza 3 0,0% 

  Soja 1.483 17,8% 

  Girassol 63 0,8% 

  Beterraba 27 0,3% 

  Cana-de-açúcar 938 11,2% 

  Cacau 84 1,0% 

Outros Café 517 6,2% 

  Algodão 145 1,7% 

  Vegetais 116 1,4% 

  Tabaco 54 0,6% 

  Campos 201 2,4% 

  Total avaliado 8.348 100,0% 

Fonte: Adaptado de FAO (2006). 

 

No Brasil, a soja, largamente utilizada como alimento animal (principalmente bovino), 

juntamente com o milho, ocupam mais da metade da área dedicada às lavouras de grãos 

(FAO, 2004). Apesar de seu baixo requerimento de fertilizantes de nitrogênio quando 

comparada às demais culturas, as lavouras de soja foram responsáveis pela utilização de 

cerca de 148 mil toneladas de fertilizantes de nitrogênio em 2002 (FAO, 2010). 

Estima-se que, no mundo, as emissões referentes a queima de combustíveis fósseis ao 

longo de todo processo produtivo dos fertilizantes de nitrogênio utilizados nas lavouras 

de alimentos animais e nas pastagens, incluindo o transporte e a aplicação, corresponda 

a cerca de 41 Mton CO2/ano. O Brasil é responsável por uma pequena parcela de 

aproximadamente 4% deste total, com a emissão de cerca de 1,7 Mton CO2/ano 

(STEINFELD et al., 2006). 
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As emissões provenientes destas fontes podem ser mitigadas com uma redução da 

utilização dos fertilizantes, que pode ser alcançada de várias formas. Entre elas 

destacam-se a aplicação dos fertilizantes fora do período chuvoso, utilização de 

variedades vegetais (selecionadas através da engenharia genética) com maiores taxas de 

absorção de nutrientes, utilização dos dejetos animais no lugar dos fertilizantes 

sintéticos. Além disso, a utilização de combustíveis “mais limpos” e/ou alternativos 

durante o processo Haber-Bosch também reduz as emissões por esta fonte. 

2.3.2 Queima de combustíveis fósseis relacionadas às demais etapas de produção 

agro-pecuária: 

O consumo de combustíveis fósseis nas diferentes etapas da produção agro-pecuária irá 

variar principalmente conforme o tipo de pecuária praticada (tipo de animal criado), a 

intensidade desta atividade, a localização (tipologia climática) da unidade de produção 

(fazenda) e da estação do ano (SAINZ, 2003). Para sistemas extensivos, as emissões 

referentes à queima destes combustíveis parecem ser baixas ou até mesmo desprezíveis 

quando comparadas aos sistemas intensivos, uma vez que os gastos energéticos 

ocorrerem somente na etapa de abate. 

Na pecuária extensiva, a alimentação animal é realizada através do próprio pastejamento 

sobre grandes áreas cobertas por gramíneas, onde há pouca ou nenhuma necessidade de 

queima de combustíveis fósseis, exceto, em alguns casos, para a produção de 

fertilizantes. Com a intensificação da produção animal, inputs externos de energia se 

fazem necessários para manter os sistemas, inputs estes representados pela queima de 

combustíveis fósseis. A energia é utilizada em todas as etapas do processo produtivo 

das lavouras de alimentos para os animais, principalmente no funcionamento de 

maquinário específico, à base de óleo diesel: preparação da terra, sementes, produção de 

fertilizantes, produção e aplicação de defensivos agrícolas, irrigação, colheita, 

transporte, ventilação adequada na estocagem, moagem, mistura, etc. e distribuição para 

as unidades de produção individuais (SAINZ, 2003) (figura 2.3). E é nos países 

desenvolvidos que a agricultura convencional é fortemente baseada na energia fóssil 

incorporada aos inputs destes sistemas, principalmente para a produção de fertilizantes 

de N, de combustíveis para as máquinas agrícolas, de pesticidas e para a preparação dos 

grãos e sementes (CRUSE et al., 2010). 
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Figura 2. 3 – Representação esquemática simplificada dos fluxos de matéria envolvidos na produção 

agro-pecuária. Neste caso, a pecuária contribui com a agricultura através do uso dos dejetos animais como 

fertilizantes. 

Fonte: Adaptado de CRUSE et al. (2010). 

 

Além dos combustíveis fósseis usados diretamente, a energia elétrica é utilizada na 

criação de animais monogástricos, principalmente para aquecimento, resfriamento, 

ventilação e iluminação das unidades produtivas, funcionamento dos equipamentos 

utilizados para alimentação, etc. (BROWN & ELLIOTT, 2005). Entretanto, a maior 

parte da energia utilizada na atividade pecuária é destinada à produção dos alimentos 

para os animais, uma vez que compreendem atividades mais energo-intensivas, 

realizadas em grande escala e com cadeias de produção mais longas, que compreendem 

mais etapas de consumo energético do que simples iluminação ou ventilação de 

unidades produtivas. 

Enquanto no caso da pecuária bovina intensiva de corte, esta etapa de produção de 

alimentos é responsável pelo consumo de quase toda a energia utilizada, na forma de 

combustíveis fósseis (STEINFELD et al., 2006), no caso pecuária leiteira, outra parcela 
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é ainda utilizada na extração, armazenamento, refrigeração e transformação do leite, 

como energia elétrica (SAINZ, 2003). 

Não é somente o consumo energético, mas também as fontes energéticas (combustíveis) 

utilizadas que podem variar significativamente conforme os fatores de produção na 

pecuária. As estimativas, portanto, não são muito precisas quanto às emissões de CO2 

referentes a esta etapa de criação dos animais, e trazem elevado grau de incerteza. 

STEINFELD et al. (2006) sugerem que as emissões globais induzidas pela queima de 

combustíveis fósseis para a produção de alimentos e rações para animais (exceto a 

produção de fertilizantes) sejam 50% maiores que as emissões referentes à produção de 

fertilizantes de nitrogênio, ou seja, 60 Mton CO2. Além disso, estima-se também que o 

consumo de energia elétrica relacionado à criação animal seja responsável pela emissão 

de adicionais 30 Mton CO2, totalizando cerca de 90 Mton CO2. 

2.3.3 Expansão de lavouras de alimentos dos animais e rações para áreas de floresta 

Outro impacto importante da atividade pecuária sobre o clima relaciona-se à conversão 

de florestas. Além do desmatamento induzido diretamente pela busca de novas áreas de 

pastagens, somam-se a elas as áreas para cultura de alimentos para os animais. A 

expansão sobre novas áreas, seja da própria lavoura, causada pelo aumento da demanda 

de alimentos para os animais, seja devido ao deslocamento das lavouras existentes, 

causado pela ampliação da pecuária, normalmente ocorre sobre área originalmente 

ocupada por florestas, nos países em desenvolvimento (BELLARBY et al., 2008). Na 

América do Sul, a crescente demanda por carne está forçando a expansão das lavouras 

alimentares de animais sobre a floresta tropical úmida, principalmente no Brasil, na 

Bolívia e no Paraguai (MCMICHAEL et al., 2007). 

O problema decorre do fato das lavouras apresentam as menores densidades de carbono 

quando comparadas a todos os outros biomas do planeta, à exceção dos desertos e semi-

desertos (BELLARBY et al., 2008). Desta forma, a conversão de áreas de florestas, com 

altas concentrações de carbono, para áreas de baixíssimas concentrações implica na 

liberação de enormes quantidades deste elemento (figura 2.4). Entretanto, o cálculo da 

emissão referente a conversão não é simples, pois a forma como a floresta é desmatada 

pode determinar a escala de tempo em que as emissões ocorrem. A queima da biomassa, 

por exemplo, ocorre em menos de um ano, enquanto a decomposição que segue a 
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derrubada da madeira pode levar uma década. Além disso, o solo também representa 

fonte de emissões de difícil mensuração, seja devido ao conhecimento ainda limitado 

quanto aos processos de liberação de carbono posteriores a perturbações no solo, seja 

devido às longas escalas de tempo em que estes processos ocorrem, podendo levar 

centenas de anos (STEINFELD et al., 2006). De maneira geral, o tempo médio para 

alcance do novo estado de equilíbrio de carbono no solo é de, em média, 33 anos 

(BELLARBY et al., 2008). 

 

Figura 2. 4 – Conteúdos de carbono em solos com diferentes coberturas vegetais: turfeiras e pântanos, 

florestas, campos/pastagens e lavouras agrícolas. As setas representam a conversão de turfeiras e pântanos 

para lavouras agrícolas e de lavouras agrícolas para campos/pastagens. 

Fonte: Adaptado de BELLARBY et al. (2008). 

 

Atualmente, a área destinada à produção dos alimentos para os animais corresponde a 

um terço do total de áreas agricultáveis do planeta, ou seja, cerca de 4,8 milhões de km
2
 

(MCMICHAEL et al., 2007). Durante a segunda metade do século XX, a produção 

destes alimentos foi aprimorada e intensificada, resultando numa produção de alta 

qualidade e de rações bastante concentradas (principalmente no que diz respeito ao teor 

protéico). Estas são destinadas principalmente para porcos e aves, devido a necessidade 

de uma dieta rica em energia e proteínas, mas também são utilizados para o gado 

leiteiro e de corte (STEINFELD et al., 1997). 

O grupo dos cereais representa o maior componente dos alimentos e rações para os 

animais, com 600 milhões de toneladas, cerca de 32% do total da produção mundial, de 

1,85 bilhões de toneladas, direcionada para o consumo dos rebanhos entre os anos de 
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1990 e 1992. O milho merece destaque especial, uma vez que representa 55% do total 

de grãos utilizados para alimentação animal/produção de ração. A mais importante das 

oleaginosas é a soja, responsável pelo fornecimento de mais da metade da carga 

protéica presente nestes alimentícios animais (STEINFELD et al., 1997). 

Com respeito à soja, este tipo de lavoura é um dos principais responsáveis pelo 

desmatamento dos biomas brasileiros brasileiras, especialmente floresta Amazônica e 

cerrado (MORTON et al., 2006; NEPSTAD et al., 2006). Para se ter uma idéia da 

produção da soja no país, em 2008, a área ocupada pelas lavouras desta oleaginosa 

alcançou a marca de 21 milhões de hectares (ha), e representa a maior usuária das áreas 

agricultáveis do Brasil (IBGE, 2010). Segundo os dados recentes do IBGE (IBGE, 

2010), a quantidade de soja produzida no país correspondeu a mais de 59 milhões de 

toneladas para o ano de 2008, ocupando a segunda posição em termos de produção 

agrícola logo após a cana-de-açúcar que ocupava cerca de 8,2 milhões de hectares. Com 

relação à produção de milho no país, a área ocupada corresponde a cerca de 15 milhões 

de ha, a segunda maior lavoura do Brasil, em termos de área, com uma produção 

próxima a 59 milhões de toneladas. 

Apesar de não existir uma estimativa concreta e/ou confiável da proporção da produção 

de soja brasileira destinada à pecuária, STEINFELD et al. (2006) estimam que pelo 

menos metade da expansão da agricultura para áreas de floresta na Bolívia e no Brasil é 

destinada à produção de alimentos animais e rações. Esta expansão corresponde a uma 

taxa de desflorestamento de 0,5 milhões de ha/ano. A maior parte das lavouras de soja 

no Brasil vem se desenvolvendo principalmente em áreas do cerrado (MCALPINE et 

al., 2009), e avança sobre a amazônia (MUELLER & BUSTAMANTE, 2002 apud 

BARRETO, C.A., 2004), principalmente na região Centro-Oeste. Estes biomas são 

conhecidos pela grande diversidade biológica e pelo alto grau de endemismo, sendo o 

último também muito importante para o equilíbrio climático
4
. 

                                                
4 A floresta Amazônica não é somente um enorme e importante reservatório de carbono (parcialmente 

responsável pelo equilíbrio climático global), mas também, segundo MCALPINE et al. (2009), é de 

extrema importância para o equilíbrio climático local. Isso acontece uma vez que a evapotranspiração 

deste bioma é de grande importância para a manutenção da umidade e do ciclo de chuvas locais. Assim, a 

floresta age como um regulador das estações úmida e seca, sendo esta última um fator limitante à 

manutenção da floresta. 
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Por outro lado, segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA 

(BRANDÃO et al., 2006), a dinâmica da expansão da lavoura da soja nestes dois 

biomas, faz com que ela não seja a responsável pela maior parte do desmatamento 

nestas regiões. Este trabalho também verificou que a expansão da soja durante a década 

de 90 e a primeira metade da década 2000/2010 ocorreu predominantemente sobre áreas 

de pastagens degradadas, e não em áreas de florestas nativas, apesar de reconhecer que 

pode ter havido um avanço desta lavoura sobre as florestas. Explica ainda que esta 

dinâmica é resultado de quatro características específicas acerca da conversão de terras 

para as lavouras de soja: tempo de adequação da terra após a conversão, infra-estrutura 

necessária ao escoamento da produção, rentabilidade da produção e restrições 

climáticas. 

Após a conversão de mata nativa, seja do cerrado ou da amazônia, o estudo argumenta 

que é necessário um tempo de preparação da terra, de um ano ou mais, para que esta se 

torne adequada à produção agrícola. Já a conversão de pastagens degradas para estas 

lavouras é mais viável, uma vez que a produção de soja pode começar imediatamente 

após a transformação, no próprio período no qual ela ocorre. Isto acontece, pois uma 

importante parte do processo de adequação e preparação da terra nativa já ocorreu em 

momento anterior, quando da conversão de floresta para pasto. Além disso, afirma que 

áreas utilizadas previamente para a pecuária já possuem infra-estrutura necessária, 

principalmente rodovias, enquanto áreas de matas virgens ainda não. 

Com relação à rentabilidade da produção, discute-se que a soja age no sentido de 

recuperar a qualidade do solo degradado pelas pastagens, principalmente pelo fato de 

fixar nitrogênio atmosférico e incorporá-lo ao solo. Assim, após o cultivo deste grão, a 

terra pode render uma área de pastagem mais produtiva, tornando essa lavoura mais 

rentável no caso de sua implementação em pastagens degradadas do que em áreas de 

florestas nativas. Isto corresponderia a um benefício mútuo entre a atividade pecuária e 

a lavoura de soja. 

Explica também que o fator climático interfere na expansão da soja para áreas de 

floresta amazônica, sendo adequado somente em áreas restritas. A principal “barreira” 

climática à expansão deste cultivo seria a pluviometria característica da região. 



32 

 

Uma matéria do Instituto Socioambiental – ISA (WEIS, 2005), entretanto, critica as 

conclusões apresentadas pelo IPEA, em BRANDÃO et al. (2006), principalmente a do 

tempo necessário após a conversão e a de benefício mútuo entre as duas atividades, e 

afirma que a soja provoca, sim, o desmatamento, direta e indiretamente.  Afirma 

também que a forma ostensiva com que a soja é plantada é uma realidade, e que o 

desenvolvimento de lavouras sobre pastagens corresponde à exceção, e não à regra. 

WEIS (2005) aponta ainda falhas e equívocos, entre eles a falta de dados de 

monitoramento do desmatamento por imagens de satélites colhidos pelo Intituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, um órgão governamental como o IPEA. Além 

disso, aponta a não distinção entre pasto natural e pasto plantado. Afirma, também, que 

áreas de cerrado e de transição cerrado-amazônia desmatadas poucos anos antes da 

publicação da matéria já estavam sendo cultivadas com soja, não passando pelo “etapa 

de produção pecuária”. 

WEIS (2005) conclui, ainda, que, segundo levantamento de ONG’s brasileiras, a 

lavoura da soja realmente ocupa áreas anteriormente ocupadas pela pecuária. Ao fazê-

lo, acaba por “empurrar” a pecuária floresta adentro, ampliando o desmatamento. A 

pecuária, como atividade econômica em crescimento e com seu perfil extensivo, acaba 

ocupando áreas disponíveis para sua expansão, áreas estas cobertas pelas floretas 

nativas. Assim, afirma que a expansão do cultivo desta leguminosa é responsável direto 

e indireto por parte do desmatamento nos biomas cerrado e amazônico. 

A utilização de práticas mais adequadas poderiam proporcionar um aumento da 

produtividade das lavouras, reduzindo a necessidade de expansão desta atividade para 

áreas de floresta. Além disso, com o confinamento e o semiconfinamento dos animais 

criados de maneira extensiva, áreas antes ocupadas por pastagens seriam liberadas e 

poderiam passar a ser utilizadas para o cultivo destas lavouras. 

2.3.4 Emissões dos solos cultivados para produção pecuária: 

Os solos representam o maior reservatório de carbono no ambiente terrestre e o segundo 

maior no ciclo global do carbono, somente estocando menos carbono do que os oceanos 

(PRENTICE et al., 2001). Segundo estimativas, o carbono estocado nos solos do 

planeta, sob a forma de carbono orgânico do solo (COS), corresponde a cerca de 1.100 

– 1.600 bilhões de toneladas, aproximadamente o dobro dos 750 bilhões de toneladas 
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contidos na atmosfera e quase o triplo do estocado na biota do planeta, conjunto dos 

seres vivos, que inclui flora, fauna e fungos, 550 – 560 bilhões de toneladas 

(SUNDQUIST, 1993; LAL et al., 1995 apud LAL, 1997). Nos trópicos, estima-se que a 

quantidade de COS presente nos solos corresponda a aproximadamente 32 – 46% (506 

bilhões de toneladas) do total estocado nos solos do planeta (LAL & LOGAN, 1995 

apud LAL, 1997). Devido a sua ordem de grandeza, percebe-se que mesmo pequenas 

alterações no equilíbrio do carbono presente nos solos, estes podem causar impactos 

significativos sobre o balanço global de carbono e o efeito estufa (RICE, 1999). 

O balanço de carbono nos solos se dá por meio dos processos de decomposição de 

material orgânico, respiração dos microorganismos do solo e mineralização de parte do 

material orgânico decomposto (transformação do carbono nos solos). A respiração dos 

microorganismos do solo ocorre essencialmente em condições nas quais há oxigênio 

disponível, sendo a maior parte do carbono devolvida à atmosfera sob a forma de CO2. 

Da quantidade de carbono que entra nos solos, somente uma pequena fração se acumula 

sob forma mais estável, permanecendo nos solos, dando origem ao chamado carbono 

inerte do solo, juntamente com o carbono negro formado pelo fogo (PRENTICE et al., 

2001). 

Como em todos os processos naturais, a interferência humana altera o equilíbrio 

descrito acima, podendo acelerar e intensificar as etapas de saída de carbono dos solos. 

Nos sistemas agrícolas, com preparo convencional do solo e aragem, ocorre uma 

desestruturação do solo (destruição de seus agregados
5
) que potencializa perdas de 

carbono devido à liberação de compostos orgânicos que se encontravam seqüestrados. 

A liberação é resultado da aceleração da decomposição realizada pelos 

microorganismos aí presentes, conseqüência da transformação de camadas anaeróbias 

do solo em aeróbias (devido à aragem) (FRANZLUEBBERS, 1999). Nos sistemas 

naturais, estes agregados protegem a matéria orgânica do solo (MOS) contida em seu 

interior (ambiente anaeróbico) contra a decomposição microbiana. Portanto, a estrutura 

do solo age como reguladora da formação e da degradação da MOS, desempenhando 

                                                
5 Os agregados do solo são formados pela aderência de partículas primárias, as quais determinam a 

textura do solo (argila, silte e areia), e orgânicas umas às outras. Este grupo de partículas aderidas 

(chamados de agregados) conferem maior estabilidade aos solos, aumentando sua resistência à erosão, sua 

capacidade de reter água, facilitando o acúmulo de matéria orgânica, etc. 
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papel fundamental no potencial de estocagem de carbono do solo (JANTALIA et al., 

2006b). 

O cálculo das emissões referentes ao preparo e aragem dos solos para o cultivo de 

alimentos e rações para os animais não é de fácil realização, devido aos diferentes 

destinos da terra e à grande complexidade da dinâmica de mudança da sua utilização. 

As estimativas globais são, portanto, pouco confiáveis. STEINFELD et al. (2006) 

estimam uma perda anual de 100 kg CO2/ha.ano devido ao preparo e aragem dos solos. 

Assim, afirmam que os 180 milhões de ha de terras agricultáveis das regiões temperadas 

destinadas à produção de milho, soja e trigo para a alimentação de animais em 2000, 

provavelmente sejam responsáveis pela liberação de 18 Mton CO2/ano do solo para a 

atmosfera. 

Já na região tropical, PRIMAVESI (2007) estima que, após a remoção de vegetação 

original amazônica por queimada, a lavragem do solo para o cultivo reduz seu teor de 

matéria orgânica de 3,5% para 1,5%, representando uma liberação de cerca de 80 

toneladas/ha de CO2 para a atmosfera. Além disso, a considerável expansão da lavoura 

de alimentos e rações para os animais de larga escala não somente sobre áreas de 

floresta, mas também sobre áreas de antigas pastagens e de agricultura de subsistência, 

podem contribuir ainda mais para a emissão deste gás (STEINFELD et al., 2006). 

Outra prática comumente utilizada para o preparo do solo para o cultivo, que também 

contribui para o aumento das emissões de CO2, é a calagem da terra. Ela é utilizada 

principalmente em áreas tropicais de agricultura intensiva, devido à grande acidez dos 

solos da região (STEINFELD et al., 2006), e consiste na aplicação de calcário 

(carbonato de cálcio) diretamente sobre a área a ser plantada. No Brasil esta prática é 

realizada e responsável, nos anos de 1990 e 2005, pela emissão de 5,10 e 7,47 Mton 

CO2, respectivamente, um aumento de cerca de 46,5% durante este período (MCT, 

2010). Como parte destas emissões dizem respeito à produção de alimentos e rações 

para os animais, devem ser atribuídas ao setor da pecuária, apesar de não haver 

estimativas do valor desta proporção. 

Uma prática que evita a aragem do solo, e, portanto, a destruição dos seus agregados, 

consiste no plantio direto. Esta prática resume-se a aplicação direta dos fertilizantes 

(normalmente orgânicos) sobre a superfície do solo, reduzindo drasticamente as 
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emissões por revolvimento e preparo. Além de reduzir as emissões de carbono do solo, 

o plantio direto ajuda a aumentar a matéria orgânica aí presente, passando a funcionar 

como um sumidouro de carbono. 

2.4 Emissões de carbono relacionadas ao metabolismo animal 

As emissões de carbono referentes ao processo metabólico dos animais criados na 

pecuária é representado pelo CO2 emitido pela respiração dos rebanhos, o CH4 emitido 

pela fermentação entérica e o CH4 emitido pelos excrementos animais. 

2.4.1 Respiração dos rebanhos de criação pecuária: 

As emissões de CO2 referentes à respiração dos animais nos rebanhos pecuários não são 

consideradas como uma fonte líquida de emissões pelo Protocolo de Quioto, uma vez 

que fazem parte do ciclo biológico do carbono. Este argumento é explicado por 

STEINFELD et al. (2006), que afirmam que o CO2 gerado desta maneira faz parte de 

um rápido ciclo biológico, no qual o material vegetal consumido por estes rebanhos foi 

sintetizado a partir da transformação do próprio gás carbônico atmosférico em 

compostos orgânicos vegetais. Como as quantidades emitidas pela respiração dos 

rebanhos foram necessariamente absorvidas da atmosfera durante o próprio crescimento 

das plantas a eles dadas como alimento (MCT, 2004), considera-se o balanço nulo, não 

representando fluxos líquidos nem de saída nem de entrada para a atmosfera. 

Este raciocínio é equivalente para o CO2 liberado durante o processo metabólico de 

todos os animais vivos, inclusive aquele emitido durante os processos de fermentação. 

Equivale, também, para justificar o uso dos biocombustíveis, como o etanol, uma vez 

que o gás carbônico liberado durante sua combustão situava-se inicialmente, antes do 

processo de fotossíntese, na própria atmosfera. Desta forma, tanto o metabolismo 

biológico quanto a combustão dos materiais de origem vegetal constituem um ciclo no 

qual o CO2 já contido na atmosfera é fixado, em um primeiro momento, para 

posteriormente ser novamente liberado, não representando emissões adicionais de gás 

carbônico, não alterando seu balanço líquido.  

Estes autores complementam ainda que, como parte do carbono consumido é 

incorporada aos tecidos animais vivos, os crescentes rebanhos de produção pecuária 

poderiam ser considerados sumidouros de carbono. Concluem que seu contínuo 
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aumento pode, assim, ser considerado um processo de seqüestro de carbono, 

responsável pela remoção da atmosfera e fixação de algo em torno de 1 a 2 Mton de 

carbono por ano. Porém, as emissões de metano referentes a estes rebanhos não só 

compensariam, como superariam os valores desta remoção anual. 

Estes argumentos são contestados por GOODLAND & ANHANG (2009), que afirmam 

que, para ocorrer um processo de seqüestro de carbono propriamente dito, é necessário 

que este seja removido da atmosfera e mantido em determinado local ou forma estável 

sem retornar à forma gasosa atmosférica por longo período de tempo, o que não 

acontece. O tempo de vida dos animais criados não seria suficientemente longo para 

caracterizar um processo de seqüestro de C. Consideram, também, os valores estimados 

de carbono incorporado aos tecidos animais (e, portanto, retirados da atmosfera – 1 a 2 

Mton) desprezíveis quando comparados aos valores emitidos através do 

desflorestamento pela busca de novas áreas para pastagens e lavouras de alimentos e 

rações para os animais. 

GOODLAND & ANHANG (2009) afirmam ainda que o CO2 emitido pela respiração 

dos animais criados na pecuária deveria ser levado em consideração, uma vez que sua 

origem é tão antrópica quanto aquele emitido pelo escapamento de um automóvel. Além 

disso, argumentam que apesar de existir um equilíbrio entre as quantidades de CO2 

emitidas através da respiração animal e aquelas absorvidas pela fotossíntese realizada 

pelas plantas, este equilíbrio é sempre dinâmico, e não estático como costuma ser 

referido.  

Eles chamam atenção para os rebanhos cada vez maiores. Atualmente existem muito 

mais cabeças respirando e emitindo gás carbônico do que em épocas pré-industriais, 

enquanto a capacidade fotossintética da terra, de manter CO2 atmosférico fixado na 

vegetação, é cada vez menor devido ao desmatamento. Desta forma, GOODLAND & 

ANHANG (2009) defendem a contabilização da respiração dos animais criados na 

pecuária nos inventários de emissões de gases de efeito estufa. Este trabalho concorda 

com os argumentos expostos pelos referidos autores, mas não adota tal posição, visto 

que não é a prática comum. 

Quanto às emissões mundiais referentes a este processo, STEINFELD et al. (2006) 

estimaram que, para o número de cabeças no ano de 2002, estas corresponderam a 3,16 
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bilhões de toneladas de CO2. Deste total, cerca de 60% (1,9 bilhões de toneladas) 

correspondem à respiração de bovídeos (bois e búfalos). Ao se utilizar dados do número 

de cabeças para o ano de 2008, e os mesmos pressupostos e taxas, estima-se que estas 

emissões correspondam a 3,25 bilhões de toneladas de CO2, com a mesma contribuição 

dos bovídeos de 60% (1,95 bilhões de toneladas) (tabela 2.3). 

Tabela 2. 3 – Tamanhos e estimativas da biomassa e das emissões referentes à respiração dos rebanhos da 

pecuária mundial para o ano de 2008. 

Animais Total mundial Biomassa viva Emissões de CO2 Contribuição 

  (milhões de cabeças) (milhões de toneladas) (milhões de toneladas)   

Bovinos 1.347,5 451,3 1.716,8 52,9% 

Bubalinos 180,7 60,5 230,2 7,1% 

Pequenos ruminantes* 1.940,1 51,4 559,0 17,2% 

Eqüinos 58,8 19,9 75,9 2,3% 

Suínos 941,3 93,6 595,2 18,3% 

Aves** 20.340,6 38,5 71,2 2,2% 

Total   715,2 3.248,3 100% 

* - Caprinos e ovinos. 

** - Galinhas, patos, perus e gansos. 

Fonte: Elaboração própria a partir de FAO (2010a) e STEINFELD et al. (2006). 

 

Para o Brasil, é possível realizar esta estimativa, aplicando-se os mesmos pressupostos e 

as mesmas taxas de biomassa viva por cabeça e de emissões de CO2 por biomassa 

utilizadas pelos autores supracitados. Levando-se em consideração somente os 

bovídeos, os pequenos ruminantes, os suínos e as galinhas domésticas, estima-se que, 

em 2006, as emissões referentes à respiração destes animais corresponderam a cerca de 

248 Mton de CO2, com uma contribuição dos bovídeos de 87,6% (87,2% para o gado 

bovino) (tabela 2.4). 

Tabela 2. 4 – Tamanhos e estimativas da biomassa e das emissões referentes à respiração dos rebanhos da 

pecuária brasileiras para o ano de 2006. 

Animais Total brasileiro Biomassa viva Emissões de CO2 Contribuição 

  (milhões de cabeças) (milhões de toneladas) (milhões de toneladas)   

Bovinos 171,6 57,5 218,6 87,3% 

Bubalinos 0,9 0,3 1,1 0,5% 

Pequenos ruminantes 21,3 0,6 6,1 2,4% 

Porcos 31,2 3,1 19,7 7,9% 

Aves 1.401,3 2,7 4,9 2,0% 

Total - 64,1 250,5 100% 

* - Caprinos e ovinos 

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (2009) e STEINFELD et al. (2006). 
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2.4.2 Emissões de metano devidas à fermentação entérica: 

Considerada a fonte de emissão mais importante de metano de origem antropogênica 

(STEINFELD et al., 2006), a fermentação entérica ocorre no rúmen (também chamado 

de pré-estomago) dos animais herbívoros ruminantes. Ela é realizada por um complexo 

sistema microbiano (com bactérias, protozoários e fungos), e faz parte do processo 

digestivo normal destes animais (LIMA et al., 2006a). É um processo anaeróbico 

responsável pela transformação da celulose vegetal (carboidrato de cadeia longa) em 

compostos de cadeia curta (ácidos graxos) que podem ser digeridos e utilizados pelo 

animal, e que libera como subprodutos calor (dissipado pela superfície corporal) e CO2 

e CH4 (eliminados como gases respiratórios e através da eructação) (LIMA et al., 

2006a; MCT, 2004) (figura 2.5). A fermentação entérica permite aos ruminantes digerir 

plantas ricas em fibras e metabolizar compostos celulósicos que os animais não-

ruminantes (monogástricos) não são capazes (USEPA, 2010a). 

 

 

Figura 2. 5 – Representação esquemática do processo de fermentação entérica, anaeróbica, que ocorre no 

pré-estomago dos animais ruminantes. 

 

Na pecuária, os animais que apresentam o pré-estômago são os bovinos, os bubalinos, 

os ovinos, os caprinos e os camelos (DONG et al., 2006a). Os bovinos recebem 

destaque especial, não somente pela alta quantidade de animais criados, mas também 

devido ao seu grande porte e a maneira intensa com a qual este processo é realizado em 

seu trato digestivo. 
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A quantidade de metano produzida no processo de fermentação entérica depende de 

diversos fatores. Entre eles estão o tipo e a raça do animal (ocorrendo, inclusive, 

variações entre indivíduos da mesma raça), a quantidade e o tipo/digestibilidade do 

alimento consumido, a intensidade do esforço físico ao qual o animal é submetido, a 

prática de criação utilizada (pastejo extensivo, criação intensiva, etc.), a idade e o peso 

do animal (MCT, 2004; DONG et al., 2006a). De acordo com LIMA et al. (2006a), a 

emissão de gases sob a forma de metano corresponde entre 4 e 9% do total da energia 

bruta presente no alimento consumido pelo animal, com uma média de 6% deste valor. 

Animais alimentados com alimentos e rações mais concentradas, de alta qualidade, alta 

digestibilidade, e menor teor de celulose apresentam menores emissões per capita de 

metano devidas à fermentação entérica, uma vez que a conversão de comida em energia 

se dá de maneira mais eficiente (MCMICHAEL et al., 2007; USEPA, 2010a).  

Além dos herbívoros ruminantes, o CH4 também é liberado durante o processo digestivo 

dos outros animais (incluindo o homem), chamados monogástricos, que não possuem 

rúmen. Porém, nos não-ruminantes, a produção de metano ocorre em uma escala 

insignificante quando comparada àquela produzida pelos primeiros (USEPA, 2010b). A 

liberação deste gás, nestes animais, não é decorrente da fermentação entérica, mas da 

última etapa do processo de digestão simples, que ocorre no intestino grosso, e 

apresenta capacidade muito menor de geração de metano (USEPA, 2010a). A ausência 

de rúmen nestes animais previne a geração de grandes quantidades de CH4 (LIMA et 

al., 2006a), sendo sua contribuição para as emissões globais deste gás bastante 

reduzidas, correspondendo a cerca de 5% do total (JENSEN, 1996). 

Segundo dados de USEPA (2010a), as emissões da fermentação entérica nos EUA, por 

exemplo, corresponderam, em 2008, a 140,8 Mton CO2-eq, cerca de 6,7 Mton CH4, o 

que representou um aumento de 6,3% em relação ao ano de 1990 (tabela 2.5). Em 2008, 

estas emissões correspondem a 33% do total de emissões do setor da agricultura (427,5 

Mton CO2eq), a 25% do total de metano emitido (27,01 Mton CH4) e a mais de 2,3% do 

total de GEE emitidos pelos EUA (6.005,7 Mton CO2eq). 
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Tabela 2. 5 – Emissões de metano da fermentação entérica nos EUA para os anos de 1990 e 2008, e a 

variação referente a este período. 

Animais Emissões em 1990 Emissões em 2008 Variação 

  (10
6
 toneladas de CO2eq) (10

6
 toneladas de CO2eq) (1990 - 2008) 

Bovinos 126,5 133,9 5,8% 

Bovino de corte 94,5 100,8 6,7% 

Bovino leiteiro 32,0 33,1 3,4% 

Eqüinos 1,9 3,5 84,2% 

Suínos 1,7 2,1 23,5% 

Pequenos ruminantes* 2,3 1,3 -43,5% 

Total 132,4 140,8 6,3% 

* - Caprinos e ovinos 

Fonte: Adaptado de USEPA (2010a). 

 

Já para o Brasil, segundo dados do MCT (2010), as emissões referentes a este processo 

corresponderam, em 2005, a 11,487 Mton CH4 (cerca de 241,21 Mton CO2eq) – um 

aumento de 36,4% sobre os valores calculados para 1990 – dos quais 84,9% (9,757 

Mton CH4) correspondem ao gado bovino de corte (tabela 2.6). As emissões de 

fermentação entérica, para 2005, corresponderam a 58% do total de emissões para o 

setor da agricultura (415,8 Mton CO2eq), a mais de 63% do total de metano emitido 

(18,107 Mton CH4) e a 11% do total nacional de emissões (2.194,6 Mton CO2eq). 

Tabela 2. 6 – Emissões de metano da fermentação entérica no Brasil para os anos de 1990 e 2005, e a 

variação referente a este período. 

Animais Emissões em 1990 Emissões em 2005 Variação 

  (10
6
 toneladas de CO2eq) (10

6
 toneladas de CO2eq) (1990 - 2005) 

Bovinos 168,08 233,71 39,04% 

Bovino de corte 142,95 204,90 43,34% 

Bovino leiteiro 25,2 28,79 14,44% 

Outros animais* 8,72 7,52 -13,73% 

Total 176,82 241,21 36,41% 

* - Bubalinos, caprinos, ovinos, eqüinos, muares, asininos e suínos. 

Fonte: Adaptado de MCT (2010). 

 

As estimativas de emissões deste processo, como já comentado, não são de fácil 

realização, uma vez que requerem características detalhadas dos rebanhos criados na 

pecuária (espécie, idade, etc.) e do tipo de alimentação dos animais (quantidade, 

qualidade, taxa de conversão de metano, etc.), dados estes que muitos países não têm. 

STEINFELD et al. (2006) estimam, utilizando os dados médios (defaults) fornecidos 

pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 1996/2006), quando 

dados específicos de países não estão disponíveis, as emissões mundiais da fermentação 
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entérica. Para 2004, calculam que foram emitidas 86 Mton CH4, com uma contribuição 

do gado bovino de 76,9% do total (58,6% originado do gado de corte e 18,3% do gado 

leiteiro) (tabela 2.7). Esta estimativa é corroborada por LIMA et al. (2006a), que 

afirmam que estes valores têm sido estimados entre 65 e 100 milhões de toneladas 

anuais de metano (média de 85 Mton/ano). Estima-se que estes valores correspondam 

de 15 a 18% das emissões globais de metano de origem antropogênica (LIMA et al., 

2006a; USEPA, 2006). 

Tabela 2. 7 – Emissões de metano da fermentação entérica no mundo para o ano 2004 e a contribuição de 

cada tipo de animal. 

Animais Emissões Emissões Contribuição 

  (10
6
 toneladas de CH4) (10

6
 toneladas de CO2eq)   

Bovinos 65,85 1.382,85 76,9% 

Bovino de corte 50,16 1.053,36 58,6% 

Bovino leiteiro 15,69 329,49 18,3% 

Bubalinos 9,23 193,83 10,8% 

Pequenos ruminantes* 9,44 198,24 11,0% 

Suínos 1,11 23,31 1,3% 

Total 85,63 1.798,23 100,0% 

* - Caprinos e ovinos. 

Fonte: Adaptado de STEINFELD et al. (2006). 

 

A alimentação dos animais com alimentos de maior qualidade nutricional é capaz de 

reduzir as emissões de metano por fermentação entérica. Ou seja, pastos cultivados em 

consórcio com leguminosas, no caso da pecuária extensiva, e utilização de cultivados e 

rações com menores teores de carbono, no caso do confinamento e semiconfinamento. 

Além disso, existem no mercado vacinas anti-metano, que inibem a produção deste gás 

no pré-estômago dos ruminantes e, consequentemente, sua emissão para a atmosfera. 

2.4.3 Emissões de metano dos dejetos animais: 

Outra importante fonte de emissão de metano pela pecuária é a decomposição anaeróbia 

da matéria orgânica presente nos dejetos animais (DONG et al., 2006a; SCHILS et al., 

2005), condição na qual as bactérias (metanogênicas) presentes nos dejetos são capazes 

de produzir quantidades consideráveis deste gás (LIMA et al., 2006a). Esta condição de 

anaerobiose é comum em sistemas intensivos, onde grande quantidade de cabeças é 

criada em um espaço confinado, e quando os dejetos são manipulados sob forma líquida 

(DONG et al., 2006a). 
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Um fator que determina a quantidade de CH4 produzida é a dieta à qual o animal está 

submetido. Alimentos e rações ricos em energia levam a produção de dejetos com maior 

proporção de sólidos voláteis, os quais correspondem aos compostos que serão 

degradados pelas bactérias e transformados em metano (STEINFELD et al., 2006; 

BELLARBY et al., 2008). Além disso, é claro, mais gás será gerado quanto maior for a 

quantidade de dejetos, sendo esta função do tamanho e do tipo do rebanho, uma vez que 

diferentes espécies animais têm diferentes taxas per capita de geração de dejetos 

(DONG et al., 2006a). 

O destino destes dejetos também determina taxas maiores ou menores de produção de 

CH4. A estocagem seca ou sua deposição em pastagens e campos, principalmente por 

eliminação direta dos animais através da defecação, cria condições de maior aerobiose 

e, portanto, de menor geração de metano, consideradas desprezíveis nestes casos 

(DONG et al., 2006a; REID et al., 2004). Assim, os sistemas extensivos de produção 

pecuária apresentam contribuição reduzida para as emissões de metano dos dejetos 

animais em si, o que não acontece para aquelas da fermentação entérica. 

Já a estocagem e/ou manipulação dos dejetos animais em forma líquida, como em 

lagoas e tanques de decantação, gera condições com baixos teores de oxigênio e com a 

umidade necessária para a ação intensa das bactérias metanogênicas. Nestas situações, 

elas irão degradar a matéria orgânica e produzir quantidades significativas de CH4 

(LIMA et al., 2006a; DONG et al., 2006a; REID et al., 2004). Neste tipo de tratamento, 

os fatores que irão determinar as quantidades geradas de metano são a temperatura e o 

tempo de retenção no sítio de estocagem (DONG et al., 2006a). BELLARBY et al. 

(2008) destacam que, geralmente, nos sistemas de pecuária intensiva, esta é a forma na 

qual se encontram os dejetos devido à escala em que estes são produzidos e as formas 

de coleta (principalmente através da lavagem das baias e galpões). Mesmo quando 

somente úmido, em forma não-líquida, ocorre a geração de metano nos dejetos 

(USEPA, 2010a). 

As emissões de metano dos dejetos animais nos EUA, por exemplo, corresponderam, 

em 2008, a 45 Mton CO2eq (2,144 Mton CH4), um aumento de 53,6% em relação a 

1990. Os principais responsáveis foram os suínos (19,6 Mton CO2eq) e o gado bovino 

leiteiro (19,4 Mton CO2eq), com aumentos de 49,6 e 90,2%, respectivamente, entre os 

anos em questão (tabela 2.8). Estas emissões correspondem, em 2008, a 10,5% do total 
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de emissões do setor da agricultura e a 8% do total de metano emitido pelo país 

(USEPA, 2010a). 

Tabela 2. 8 – Emissões de metano dos dejetos animais nos EUA para os anos de 1990 e 2008, e a 

variação referente a este período. 

Animais Emissões em 1990 Emissões em 2008 Variação 

  (10
6
 toneladas de CO2eq) (10

6
 toneladas de CO2eq) (1990 – 2008) 

Bovinos 12,8 21,9 71,1% 

Bovino de corte 2,6 2,5 -3,8% 

Bovino leiteiro 10,2 19,4 90,2% 

Suínos 13,1 19,6 49,6% 

Pequenos ruminantes* 0,1 0,1 0,0% 

Aves 2,8 2,6 -7,1% 

Eqüinos 0,5 0,8 60,0% 

Total 29,3 45,0 53,6% 

* - Caprinos e ovinos. 

Fonte: Adaptado de USEPA (2010a). 

 

Com relação às emissões de CH4 referentes a este processo no Brasil, segundo MCT 

(2010), corresponderam, em 2005, a 15,183 Mton CO2eq, 0,723 Mton CH4, o que 

corresponde a um aumento de 14,2% em relação a 1990. Os principais responsáveis são 

os suínos e o gado bovino de corte, que contribuem com 49,5 e 29,6% (358 e 214 Mton 

CH4) do total emitido, respectivamente (tabela 2.9). As emissões dos dejetos animais no 

ano de 2005 corresponderam a 3,7% do total de emissões para o setor da agricultura, a 

4,0% do total de metano emitido e a cerca de 0,7% do total nacional de emissões. 

Tabela 2. 9 – Emissões de metano dos dejetos animais no Brasil para os anos de 1990 e 2005, e a variação 

referente a este período. 

Animais Emissões em 1990 Emissões em 2005 Variação 

  (10
6
 toneladas de CO2eq) (10

6
 toneladas de CO2eq) (1990 - 2005) 

Bovinos 4,01 5,33 33,0% 

Bovino de corte 3,26 4,49 38,1% 

Bovino leiteiro 0,76 0,84 11,1% 

Suínos 7,83 7,52 -4,0% 

Aves 1,01 1,93 91,7% 

Outros animais* 0,46 0,42 -9,1% 

Total 13,31 15,20 14,2% 

* - Bubalinos, caprinos, ovinos, eqüinos, muares e asininos. 

Fonte: Adaptado de MCT (2010). 

 

Em USEPA (2006) estima-se que, no ano 2000, estas emissões, no planeta, 

corresponderam a 225,372 Mton CO2eq (10,732 Mton CH4), aproximadamente 3,7% do 
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total mundial de metano emitido (6.020 Mton CO2eq). STEINFELD et al. (2006) 

afirmam que os animais que mais contribuem com a liberação destes gases por este 

processo são os suínos, seguidos pelo gado bovino leiteiro. Os principais responsáveis 

são os EUA, seguido da União Européia, da China e da Índia. Eles criticam, porém, as 

estimativas baseadas nos fatores de emissão default fornecidos pelo IPCC (2006), 

defendendo a utilização de fatores que levem em consideração as características 

específicas de cada país e de cada sistema de criação/produção. Assim, estimam que, a 

partir de fatores de emissão por eles calculados, utilizados caso a caso, as emissões de 

metano dos dejetos animais corresponderam, na verdade, a 17,5 Mton CH4 para o ano 

de 2004 (tabela 2.10). Um aumento de 63,6% em relação ao valor calculado a partir do 

default. 

Tabela 2. 10 – Emissões de metano dos dejetos animais no mundo para o ano 2004 e a contribuição de 

cada tipo de animal. 

Animais Emissões em 2004 Emissões em 2004 Contribuição 

  (10
6
 toneladas de CH4) (10

6
 toneladas de CO2eq)   

Bovinos 7,49 157,29 42,8% 

Bovino de corte 4,41 92,61 25,2% 

Bovino leiteiro 3,08 64,68 17,6% 

Bubalinos 0,34 7,14 1,9% 

Pequenos ruminantes* 0,34 7,14 1,9% 

Suínos 8,38 175,98 47,8% 

Aves 0,97 20,37 5,5% 

Total 17,52 367,92 100,0% 

* - Caprinos e ovinos. 

Fonte: Adaptado de STEINFELD et al. (2006). 

 

Como a umidade é um fator chave para a produção de metano, a utilização de sistemas 

de tratamento de dejetos animais a seco reduz a produção deste gás nestes sistemas. 

Outra alternativa é a captação do metano liberado, com os biodigestores. O gás obtido 

pode ser utilizado tanto na sua simples queima, uma vez que o CO2 liberado por esta 

fonte biológica não é contabilizado como fonte adicional, quanto para o aproveitamento 

energético, como em substituição a combustível fóssil ou para geração elétrica. Neste 

último caso, além do abatimento por não-emissão do CH4, evita-se ainda a emissão por 

outras fontes para geração de energia, ou seja, um duplo benefício. Além do metano, 

outro subproduto dos biodigestores é um composto líquido, rico em nitrogênio, o qual 

pode ser utilizado nas lavouras em substituição aos fertilizantes sintéticos. Neste caso, 
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evita-se o processo Haber-Bosch, sendo reduzidas as emissões por queima de 

combustíveis fósseis. 

2.5 Emissões de carbono do processamento e transporte 

As emissões de carbono, neste caso, referem-se ao consumo energético (energia elétrica 

e combustíveis fósseis, principalmente) ao processamento animal (abate, coleta de ovos, 

etc.) e dos alimentos e rações para os animais e ao transporte refrigerado para os centros 

de revenda e consumo. Estas fontes de emissão estão sujeitas a grandes variações 

dependendo do tipo de produto animal processado, da distribuição espacial da produção 

e do consumo e do tipo de combustível utilizado no processamento e no transporte. 

Normalmente elas são consideradas no setor de energia, nas sub-categorias “fontes 

móveis” e “fontes estacionárias” quando é feita a comunicação de GEE dos países. 

2.5.1 Emissões de carbono no processamento dos alimentos e rações e dos produtos 

animais: 

O consumo energético destinado à cadeia de produção na pecuária se dá principalmente 

sob a forma da queima de combustíveis fósseis, representando outra fonte de emissão de 

carbono para a atmosfera. Além desta, relacionada aos produtos de origem animal e aos 

alimentos e rações para os animais, consome-se energia durante o processamento, 

embalagem e despacho (SAINZ, 2003). Os destinos são os frigoríferos, açougues e 

mercados, no caso dos primeiros, e as fazendas de criação, no caso dos segundos. 

A energia para o processamento de alimentos para os animais e componentes das rações 

é utilizada na separação física e química dos componentes brutos destas lavouras, como 

a do óleo de soja e do farelo de soja da vagem (STEINFELD et al., 2006), a debulhação 

da espiga e a separação dos grãos do milho, entre outros. SAINZ et al. (2003) afirmam 

que o processamento de alimentos animais e rações corresponde à etapa que consome a 

maior quantidade deste tipo de energia, de origem fóssil, em todos os sistemas de 

produção animal, não devendo, portanto, ser minimizada. Destaca ainda os valores 

médios de energia consumida durante o processamento de diversos componentes das 

rações animais, conforme mostra a tabela 2.11. Como é de se esperar, este consumo é 

muito importante em sistemas intensivos de produção, nos quais a dieta animal é 

baseada nos alimentos cultivados em lavouras e nas rações. Já nos sistemas extensivos 

de produção, a etapa de processamento dos insumos alimentícios é muito pequena ou 
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até mesmo ausente, uma vez que os animais são alimentados com pasto, 

exclusivamente, como no caso da maior parte do gado bovino de corte brasileiro, de 

maneira geral. 

Tabela 2. 11 – Valores médios da energia utilizada no processamento de componentes das rações animais. 

Componente Energia utilizada (MJ/kg) 

Gordura animal 10,92 

Melaço de cana 5,81 

Semente de algodão 1,29 

Polpa de beterraba 12,12 

Polpa de cítricas 12,12 

Soro desidratado de leite 53,22 

Amido de milho 12,46 

Grão de milho 0,82 

Farinha animal (osso e carne) 8,60 

Farelo de arroz 0,32 

Óleo de soja 1,11 

Uréia 29,01 

Farelo de trigo 0,32 

Triguilho 0,32 

Fonte: Adaptado de SAINZ (2003). 

 

Com relação ao processamento dos produtos de origem animal, a energia consumida por 

esta etapa é destinada ao abate, sangria, separação do couro do resto da carcaça, 

separação da carne dos ossos, coleta de ovos, pasteurização do leite, fabricação dos 

laticínios (queijo, iogurte, etc.), entre outros. BELLARBY et al. (2008) destacam que o 

setor de laticínios é um dos mais energo-intensivos, principalmente devido às altas 

demandas energéticas dos processos de pasteurização, fabricação de queijo e de leite em 

pó. Estimativas dos consumos médios de energia de diversos produtos de origem animal 

e da energia por eles fornecidas após seu consumo estão destacadas na tabela 2.12. 
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Tabela 2. 12 – Valores médios da energia utilizada no processamento, energia média fornecido pelo 

consumo e a razão entre energia fornecida pelo consumo e energia utilizada no processamento de 

produtos de origem animal. 

Produto Energia fóssil Energia média fornecida Razão energia fornecida/ 

  utilizada (MJ/Kg) pelo consumo (MJ/Kg) energia processamento 

Carne de ave 2,59 5,12 1,98 

Ovos 8,50* 6,30 0,74 

Carne suína - fresca 3,76 11,61 3,09 

Carne suína - processada 6,30 11,61 1,84 

Carne bovina 4,37 6,44 1,47 

Carne bovina - congelada 4,80 6,44 1,34 

Leite fresco 1,12 2,75 2,46 

Queijo 1,49 15,03 10,09 

Leite em pó 2,62 20,72 7,91 

Manteiga 2,62 30,98 11,82 

* - Assumiu-se o peso médio de um ovo igual a 60g. 

Fonte: Elaboração própria a partir de SAINZ (2003), TORRES et al. (2000) e SARCINELLI et al. (2007). 

 

STEINFELD et al. (2006) destacam que precisar com exatidão as emissões de carbono 

referentes a esta etapa da cadeia produtiva da pecuária apresenta dificuldades. Estes 

autores estimam, porém, que, baseados em um estudo realizado na cidade norte-

americana de Minnesota, as emissões globais referentes a esta etapa sejam da ordem de 

algumas dezenas (10
1
 ~ 10

2
) de Mton CO2 anualmente. 

Como forma de redução das emissões provenientes da queima de combustíveis fósseis 

durante esta etapa de processamento da cadeia produtiva da pecuária, destaca-se a 

substituição destes por combustíveis mais limpos e/ou renováveis e de origem 

biológica. Além disso, destaca-se também a redução por adaptação do consumo 

humano, por meio da preferência por produtos menos energo-intensivos. Vale a pena 

chamar atenção para o fato de que a tabela 2.12 ilustra apenas as fontes fósseis de 

energia. Assim, alguns produtos muito intensivos em energia elétrica, como o leite, a 

manteiga e o queijo, apresentam elevada razão entre a energia consumida e a energia 

fornecida, justamente, pois a energia elétrica utilizada em seu processamento não foi 

contabilizada e nem o conteúdo de carbono do sistema interligado nacional. 
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2.5.2 Emissões de carbono do transporte dos alimentos e rações e dos produtos 

animais: 

Além do processamento dos alimentos animais e dos produtos de origem animal, o 

transporte para as fazendas de criação e o transporte (refrigerado) para os mercados de 

consumo, respectivamente, também requerem energia (SAINZ, 2003). 

Com a intensificação e a operação em larga escala dos sistemas de produção pecuária, 

os volumes de inputs, alimentos e rações para os animais, e outputs, produtos de origem 

animal, destes sistemas são cada vez maiores. Passam, assim, a depender cada vez mais 

do transporte para seu abastecimento e para o escoamento de sua produção. Conforme 

estes sistemas crescem e se intensificam, passam a depender cada vez mais de insumos 

alimentícios comercializados nacional e internacionalmente, uma vez que os mercados 

locais passam a não mais conseguir suprir suas demandas. Desta forma, a intensidade do 

transporte destes insumos também aumenta, resultando num crescimento do consumo 

de energia fóssil para realizá-lo e nas emissões de carbono associadas (STEINFELD et 

al., 2006). Com o aumento da produção, também temos um aumento do transporte 

destinado a seu escoamento e das emissões, principalmente quando o destino é a 

exportação. 

SAINZ (2003) afirma que o consumo energético, e as emissões associadas, variam 

conforme o tipo de transporte utilizado, rodoviário, ferroviário ou hidroviário, e a 

distância percorrida. Segundo este autor, o transporte rodoviário é, geralmente, o mais 

energo-intensivo, e o consumo varia de forma inversa com o tamanho do veículo. Os 

valores médios de consumo energético para os transportes rodoviário, ferroviário e 

hidroviário são 1,82, 0,4 e 0,48 MJ/kg.km, respectivamente (OECD, 1982, apud 

SAINZ, 2003). Com relação a utilização de energia na refrigeração, o valor médio 

corresponde a 0,0272 MJ/kg.dia (POULSEN, 1986 apud SAINZ, 2003). 

Quanto à distância percorrida, o consumo energético é maior para as produções voltadas 

para a exportação, principalmente aquelas de longas distâncias, que envolvem o 

cruzamento dos oceanos Atlântico e Pacífico. Segundo STEINFELD et al. (2006), uma 

das mais importantes transferências de alimentares animais que envolvem longas 

distâncias é o da soja. Ela é o componente da dieta animal comercializado em maior 

quantidade e o que apresenta a maior taxa de aumento de produção. A exportação de 
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soja brasileira para a Europa, por exemplo, recebe destaque especial, devido ao enorme 

volume despachado e as longas distâncias percorridas. Estes autores estimam que as 

emissões referentes a este comércio, baseados em um estudo que analisou o consumo 

energético da exportação da soja do Mato Grosso para fazendas de leite na Suécia, e 

utilizando a metodologia apresentada pelo IPCC, correspondam a cerca de 32 mil ton 

CO2 por ano. 

Estimam também, de maneira simplificada, as emissões anuais globais de CO2 

induzidas pelo transporte de carne, a partir do comércio de carne suína, bovina e de 

aves. Estas correspondem a cerca de 60% do total de carne comercializada no planeta, e 

seu transporte é responsável por aproximadamente 500 mil ton CO2 ao ano. Assim, 

estimam que as emissões globais referentes a esta etapa da cadeia produtiva da pecuária 

correspondam a cerca de 800-850 mil ton CO2. 

A implementação de zoneamento e logística mais adequada poderia contribuir para a 

redução das emissões provenientes desta fonte, além de reduzir os custos de produção e 

para o consumidor final. Além disso, a utilização de veículos alimentados por 

combustíveis alternativos aos fósseis, como os biocombustíveis, as células de 

hidrogênio e os veículos elétricos, reduziriam ainda mais as emissões de carbono 

referentes ao transporte dos produtos em questão. 

 

As fontes de emissão de GEE, bem como os totais anuais emitidos, tratadas neste 

capítulo estão resumidas na tabela 2.13. Além do impacto climático da pecuária sobre o 

ciclo do carbono, há também impactos sobre o ciclo do nitrogênio, tratados no capítulo 

seguinte. 
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Tabela 2. 13 – Resumo das fontes e das emissões anuais de CO2 e de CH4 associadas à pecuária no Brasil 

e no mundo, tratadas no capítulo. 

Fonte Atividade 
Brasil Mundo 

(Mton CO2eq/ano) (Mton CO2eq/ano) 

Pastagens 

Degradação e desertificação de 

pastagens 
? 100 (2006) 

Conversão de vegetação original 816,5 (2005) 
2.400 (2001) 

Lavouras de alimentos 

para o animal 

Conversão de vegetação original ? 

Fabricação de fertilizantes 1,7 (2002) 41 (2002) 

Demais usos de combustíveis 

fósseis e energia elétrica 
? 90 (1998) 

Solos cultivados ? 18 (2000) 

Metabolismo animal 

Respiração dos rebanhos 250,5 (2006) 3.248,3 (2008) 

Fermentação entérica 241,21 (2005) 1.798,23 (2004) 

Manejo de dejetos 15,2 (2005) 367,92 (2004) 

Outros 
Processamento ? 10 a 100 (2003) 

Transporte ? 0,8 a 0,85 (2003) 

Os valores entre parênteses se referem ao ano base para o qual a estimativa foi feita. 
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CAPÍTULO 3: PRINCIPAIS IMPACTOS DA PECUÁRIA 

SOBRE O CLIMA E O CICLO DO NITROGÊNIO 

A atividade pecuária, além da emissão de CO2, CH4 e poluentes atmosféricos de 

carbono, também é responsável pela emissão de compostos de nitrogênio para a 

atmosfera. Entre estes compostos, se destacam os óxidos de nitrogênio (N2O, NO, NOx) 

e a amônia (NH3), dos quais o óxido nitroso (N2O) representa um importante gás de 

efeito estufa. Com uma capacidade de aquecimento global de 310 vezes maior que o 

CO2 e muito persistente na atmosfera, este óxido pode aí permanecer por até 150 anos. 

Em adição à contribuição para  o efeito estufa, o óxido nitroso também está associado à 

destruição da camada de ozônio e ao conseqüente aumento da incidência de radiação 

ultravioleta na superfície da Terra (GALLOWAY et al., 2003). 

A principal fonte de emissões diretas de N2O referentes à atividade pecuária são os 

dejetos animais, tanto pelo manejo e estocagem, quanto pela aplicação/deposição em 

solos agrícolas. A urina tem papel importante, uma vez que corresponde a um composto 

riquíssimo em nitrogênio. Existem também fontes indiretas, como a queima de 

combustíveis fósseis associadas a esta atividade e a lixiviação e o escoamento do 

nitrogênio. Estes últimos são provenientes da aplicação de fertilizantes nas lavouras de 

alimentos para os animais e da aplicação de dejetos animais como fertilizantes. 

Parte destas fontes de emissões são contabilizadas no sub-setor da agro-pecuária, como 

aquelas referentes ao manejo dos dejetos. Há também  aquelas referentes aos dejetos 

depositados diretamente, por defecação, nos campos e pastagens à aplicação dos dejetos 

animais no solo, como fertilizante. O manejo é colocado na categoria “pecuária”, 

enquanto as outras duas na categoria “solos agrícolas” (MCT, 2010; DONG et al., 

2006b). Apesar destas fontes de emissão não estarem todas na categoria “pecuária”, elas 

são relacionadas a esta atividade. Já a associação de outras fontes indiretas não é 

evidente, como a queima de combustíveis fósseis, a lixiviação e o escoamento do 

nitrogênio, atribuídas, normalmente, ao setor de transporte a ao sub-setor de emissões 

indiretas dos solos agrícolas, respectivamente (MCT, 2010; IPCC, 2006). 

Assim, para se obter estimativas mais fiéis em relação ao total de emissões de N2O 

associadas à atividade pecuária, devem ser levadas em consideração todas as etapas do 
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processo de produção animal capazes de gerar este gás e destacá-las como tal. Assim, 

procura-se, neste capítulo, identificar as principais fontes de nitrogênio para a atmosfera 

associadas a esta atividade. 

3.1 O Ciclo do nitrogênio 

Assim como o carbono, é necessário, apreender como se processa o ciclo global do 

nitrogênio em si para identificá-lo na pecuária. Diferentemente do primeiro, 

caracterizado por dois grandes reservatórios – terrestre fóssil e aquático – e por uma 

forma atmosférica de fácil assimilação pelas plantas – CO2 –, o ciclo do nitrogênio é 

caracterizado por uma forma atmosférica que representa um único e estável 

reservatório, o nitrogênio diatômico (N2). Esta molécula ocorre em grande abundância 

na atmosfera, participando com 78% de sua composição (ODUM & BARRETT, 2007). 

Ao contrário da forma atmosférica do carbono, o nitrogênio diatômico é muito estável
6
, 

não sendo utilizável pela maioria dos organismos, incluindo-se as plantas, devido à 

força da tripla ligação molecular que mantém os dois átomos de nitrogênio unidos 

(GALLOWAY et al., 2004). Somente poucos organismos são capazes de transformar o 

N2 em outras formas e utilizá-lo, processo que é conhecido como fixação biológica de 

nitrogênio (biofixação). 

Muitos ecossistemas terrestres e aquáticos são limitados pelo nitrogênio, uma vez que é 

essencial ao crescimento e à divisão celular, e, portanto, ao desenvolvimento dos seres 

vivos e à organização e estruturação destes ecossistemas. Esta limitação ocorre porque 

este elemento não é utilizável pela maioria dos organismos em sua forma atmosférica 

(GALLOWAY et al., 2004). 

A ciclagem natural do nitrogênio ocorre principalmente por meio de três processos: 

fixação biológica, nitrificação (oxidação progressiva do N), e, o processo inverso, de 

denitrificação. Os dois primeiros, associados à ação de microorganismos e à fixação 

física, são responsáveis pela remoção do nitrogênio atmosférico e sua disponibilização 

para a ciclagem biológica, incorporando-o nos tecidos vivos (ODUM & BARRETT, 

                                                
6 Segundo GALLOWAY et al. (2004), todas as outras formas nas quais o nitrogênio pode se apresentar 

(por exemplo, NH3, NOx, HNO3, N2O, etc.), são chamadas conjuntamente de “nitrogênio reativo”. Esta 

denominação é dada uma vez que inclui todas as formas biológica e radiativamente – que causam efeito 

estufa – ativas e fotoquimicamente reativas. 
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2007). Nestas etapas, ocorre a transformação do nitrogênio estável em nitrogênio 

reativo. Apesar de parecer mais simples do que os processos envolvidos no ciclo do 

carbono, estes processos de ciclagem do nitrogênio apresentam muitas etapas 

intermediárias, com organismos específicos para a realização destas etapas, conforme é 

mostrado na figura 3.1. 

 

Figura 3. 1 – Ilustração das principais etapas e fluxos do ciclo biogeoquímico do nitrogênio. 

Fonte: http://ciencia.hsw.uol.com.br/ciclo-nitrogenio1.htm, acessado em 06/05/2010. 

 

A fixação física diz respeito à ocorrência de relâmpagos e da posterior deposição 

atmosférica dos compostos formados. As temperaturas altas resultantes dos relâmpagos 

são capazes de criar uma ligação molecular entre os átomos de oxigênio e nitrogênio 

presentes na atmosfera, o que resulta na formação de NO. Este composto é, então, 

oxidado inicialmente a NO2 e posteriormente a HNO3. Este último é retirado da 

atmosfera poucos dias depois de sua formação, pelos processos de deposição 

atmosférica, seja com as chuvas, seja deposição seca, introduzindo nitrogênio reativo 

criado a partir do nitrogênio estável nos ecossistemas, principalmente nos trópicos 

(GALLOWAY et al., 2004). 
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Já a fixação biológica do nitrogênio é possível devido à existência da enzima 

nitrogenase, capaz de catalisar a quebra da tripla ligação molecular do N2, convertendo-

o em amônia (NH3). Esta enzima é sintetizada somente por algumas espécies de 

bactérias: Azotobacter (aeróbica) e Clostridium (anaeróbica), de vida livre; Rhizobium, 

bactérias simbióticas presente nos nódulos das leguminosas; Anabaena, Nostoc e outras 

cianobactérias, anteriormente denominadas de algas azuis; Rhodospirillum, bactérias 

púrpuras fotossintetizantes; Trichodesmium, bactéria verde que vive nos oceanos; entre 

outras. Entretanto, a reação catalisada pela nitrogenase requer um grande dispêndio 

energético e apresenta baixa eficiência. Pode chegar a até 10% nas bactérias dos 

nódulos das leguminosas (gasto de cerca de 40 kcal para a produção de 1 g de 

nitrogênio) ou a apenas 1% nas bactérias de vida livre (ODUM & BARRETT, 2007). 

Uma vez realizado o processo de biofixação, ocorre o processo de nitrificação, no qual 

o nitrogênio, na forma de amônia, é progressivamente transformado em nitrato (NO3), 

passando por duas etapas intermediárias. A transformação da amônia em nitrito (NO2) é 

realizada pelas bactérias autotróficas quimiossintetizantes do gênero Nitrosomonas, 

reação esta que apresenta o amônio (NH4) como intermediário. O amônio e o nitrito são 

compostos que as plantas são capazes de aproveitar, podendo, portanto, ser absorvidos 

pela célula vegetal. O nitrito é, então, transformado em nitrato pelas bactérias também 

autotróficas quimiossintetizantes do gênero Nitrobacter, desta vez sem a formação de 

um composto intermediário. O nitrato também é um composto utilizável pelas plantas, 

que pode ser por elas absorvido. Este processo de progressiva oxidação do nitrogênio 

(nitrificação) gera energia. Desta forma, através dele, as bactérias envolvidas obtêm 

energia e nitrogênio para sua sobrevivência (ODUM & BARRETT, 2007). 

A pecuária interfere na etapa de nitrificação do ciclo do nitrogênio através da produção 

dos alimentícios animais. O próprio processo de produção dos fertilizantes sintéticos 

representa uma alteração no sentido de transformar o nitrogênio atmosférico estável em 

sua forma reativa amônia. Ao realizar esta transformação, acaba-se por disponibilizar N 

para a cadeia de reações de nitrificação, a partir da qual o GEE N2O pode ser produzido. 

Estas emissões poderão ser devidas à volatilização da amônia, à lixiviação do nitrato ou 

à própria utilização biológica do N, capaz de gerar diretamente óxido nitroso, 

explicadas adiante em mais detalhes. 
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O NO3, além de incorporado aos tecidos vegetais, também pode ser utilizado na 

denitrificação, realizada por bactérias heterotróficas do gênero Pseudomonas, através da 

qual o nitrogênio volta para sua forma atmosférica estável (N2). Este processo, porém, 

consome energia, ou seja, as bactérias denitrificantes requerem energia de outras fontes, 

não sendo capazes de produzir energia – por isso, heterotróficas. Segundo DONG et al. 

(2006b), observa-se também a produção de N2O durante a denitrificação, uma vez que 

este gás é um intermediário nas seqüências de reações envolvidas neste processo. 

Uma vez incorporado aos tecidos vegetais, o nitrogênio, anteriormente presente na 

forma de NO3, e agora na forma de proteínas e ácidos nucléicos, percorrerá a teia trófica 

do ecossistema, sendo excretado na forma de uréia, ácido úrico ou amônio. Esta parcela 

excretada será novamente utilizada no processo de nitrificação. A parcela não excretada 

será, eventualmente, degradada pelos organismos decompositores. A transformação do 

nitrogênio liberado nos processos de excreção e decomposição em formas utilizáveis 

pelas bactérias nitrificantes é realizada por bactérias heterotróficas amonificadoras, que, 

conforme seu nome sugere, transformam estes compostos em amônia (ODUM & 

BARRETT, 2007). 

A pecuária também interfere nesta etapa da ciclagem do N, uma vez que os dejetos dos 

animais criados são ricos em compostos nitrogenados, principalmente a urina. Assim, 

como parte destes dejetos foi produzida a partir de alimentos cultivados em lavouras 

tratadas com fertilizantes sintéticos, observa-se que se trata de uma continuação das 

alterações causadas pela produção de fertilizantes. Ou seja, aquele N, incorporado às 

lavouras, fornecido aos animais, e por eles eliminado, corresponde ao nitrogênio reativo 

sintetizado a partir de N2. Assim, o N contido nos dejetos animais também foi originado 

a partir da transformação do nitrogênio atmosférico em sua forma reativa, sendo 

responsável, portanto, pelas mesmas alterações no ciclo do nitrogênio causadas por esta 

atividade. 

3.1.1 Alterações do ciclo global do nitrogênio induzidas pelo homem: 

Segundo GALLOWAY et al. (2004), são duas as principais atividades humanas que 

alteram o equilíbrio do ciclo global do nitrogênio. A queima de combustíveis fósseis 

para a produção de energia libera para a atmosfera, como subproduto, nitrogênio na 

forma reativa, predominantemente como óxido nítrico (NO), que será oxidado e poderá 
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se transformar nas demais formas reativas, entre elas o óxido nitroso. A produção de 

NO pode estar associada à oxidação do nitrogênio diatômico atmosférico, no caso dos 

combustíveis fósseis, ou de nitrogênio orgânico presente no combustível utilizado, no 

caso do carvão vegetal. O impacto surge, pois, no primeiro caso, ocorre a transformação 

do nitrogênio estável, não-reativo, em poluentes ambientais, entre eles um GEE, e, em 

ambos os casos, ocorre a re-liberação de moléculas de nitrogênio reativo previamente 

incorporadas a um reservatório. Estes são, respectivamente, um reservatório geológico, 

fóssil, e um reservatório biológico, representado pela biomassa das árvores, 

respectivamente (GALLOWAY et al., 2004; VITOUSEK et al., 1997). 

A outra atividade antrópica que altera o ciclo do N é a produção de alimentos, através 

da qual o homem é capaz de suprir suas necessidades deste elemento. O aumento 

histórico do cultivo de leguminosas, como a soja, e da cultura do arroz acabou por 

intensificar a fixação biológica do nitrogênio, resultando numa maior transformação do 

N2 atmosférico nas suas formas reativas. No primeiro caso, este processo ocorre nos 

nódulos das raízes das leguminosas. Já no caso do arroz, devido às características desta 

lavoura alagada, cria-se um ambiente anaeróbico muito propício ao desenvolvimento 

das espécies de cianobactérias que realizam a biofixação do nitrogênio (GALLOWAY 

et al., 2004). 

Com o crescimento da população humana, novos métodos de fertilização das lavouras 

foram desenvolvidos. Entre eles, o método de Haber-Bosch, desenvolvido no início do 

século XX, que representa a fixação industrial de nitrogênio atmosférico e sua posterior 

utilização como fertilizante mineral (IFA, 2009a). Este método é utilizado em larga 

escala e atualmente cerca de 40% de todo nitrogênio consumido pelo homem depende 

deste processo (SMIL, 2001 apud IFA, 2009b). Vale destacar que o processo de quebra 

da tripla ligação do N2 atmosférico requer muita energia; este processo industrial não 

foge à regra, sendo necessária a queima de grandes quantidades de combustíveis fósseis 

para sua realização, motivo pelo qual o preço deste tipo de fertilizante (nitrogenado) é 

maior que os dos demais (ODUM & BARRETT, 2007). 

O principal problema das atividades humanas é que elas alteram o equilíbrio natural 

entre as formas não-reativas do nitrogênio, presentes na atmosfera (N2) ou estocados em 

reservas geológicas, e as formas reativas, no sentido de diminuir a concentração das 

primeiras e aumentar a das últimas. O nitrogênio molecular não constitui um poluente 
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atmosférico ou GEE, enquanto que o N2O é um potente GEE e as demais formas, em 

excesso, podem se tornar poluentes. 

Estima-se que as fontes naturais de N2O são responsáveis pela emissão de cerca de 10 

Mton N ao ano, dos quais 65% têm origem em solos terrestres e 30% tem origem nos 

oceanos (STEINFELD et al., 2006). Já as fontes antropogênicas representam quase 

tanto quanto as fontes naturais, sendo suas emissões estimadas, por MOSIER et al. 

(2004), em torno de 8 Mton N ao ano, das quais aproximadamente 70% (cerca de 5,6 

Mton N) são referentes ao setor da agricultura, tanto às lavouras quanto à pecuária. 

Segundo a metodologia do IPCC (DONG et al., 2006a), somente as emissões de N 

referentes ao manejo de dejetos animais são associadas à pecuária, sendo o restante, 

como as emissões da aplicação dos fertilizantes minerais e orgânicos, associado a outros 

setores, como “solos agrícolas”. 

Além da emissão de N2O, a agricultura também é a maior responsável pelas emissões 

antropogênicas de amônia, que não se trata de um GEE. Estas emissões se dão 

principalmente pela volatilização da NH3 contido nos dejetos animais e aplicada como 

fertilizante sintetizado a partir do método de Haber-Bosch. A responsável pela maior 

parte das emissões de amônia para a atmosfera é a decomposição da matéria orgânica 

nos solos, realizada pelas bactérias heterotróficas amonificadoras (STEINFELD et al., 

2006). Após ser depositada nos solos e corpos d’água, a amônia altera a ciclagem do 

nitrogênio e funciona como fonte de emissão de óxido nitroso. 

3.2 Emissões de nitrogênio dos solos relacionadas à utilização de 

fertilizantes minerais nas lavouras de alimentos animais e rações 

Os fertilizantes utilizados na agricultura não são totalmente absorvidos pelas lavouras, 

que, em uma média global, aproveitam somente cerca de 50% do total do nitrogênio 

aplicado (PAUSTIAN et al., 2004). A fração não aproveitada pode ter diferentes 

destinos, acumular nos solos ou ser perdida para o ar e para águas subterrâneas ou 

superficiais. As perdas são conseqüência do processo de denitrificação, que retira, do 

sistema planta-solo, nitrogênio na forma gasosa (N2, N2O, NO, NOx, etc), através da 

volatilização de NH3, da lixiviação de NO3
-
, do escoamento superficial e da erosão 

(EICKHOUT et al., 2006). 
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Segundo a metodologia guia do IPCC (DONG et al., 2006b), as emissões 

antropogênicas de nitrogênio, na forma de N2O, referentes à aplicação de fertilizantes 

minerais nas lavouras podem ocorrer de maneira direta ou indireta. A primeira ocorre na 

maioria dos solos, um aumento da disponibilidade de nitrogênio reativo estimula a 

ocorrência dos processos de nitrificação e de denitrificação que, por sua vez, causam um 

aumento da produção de N2O. Já a forma indireta de produção de óxido nitroso se dá 

através da volatilização do nitrogênio aplicado, na forma de NH3 e de óxidos de 

nitrogênio, com a posterior deposição destes gases e de seus produtos, NH4
+
 e NO3

-
, 

sobre solos e corpos d’água. Nesta forma indireta, após a deposição dos compostos 

volatilizados, também ocorre um aumento da produção de N2O, uma vez que estes 

compostos se tratam de nitrogênio na forma reativa (GALLOWAY et al., 2003). 

A seguir descreve-se a volatilização de NH3, a produção direta de N2O e a 

lixiviação/escoamento superficial de NO3
-
 após a aplicação dos fertilizantes minerais 

nas lavouras de alimentos e rações para os animais. 

3.2.1 Volatilização de amônia após a aplicação de fertilizantes sintéticos: 

Segundo estimativas de FAO/IFA (2001), para o ano de 1995, foram utilizadas cerca de 

77,80 Mton de nitrogênio como fertilizantes nas lavouras mundiais, dos quais 11,24 

Mton (cerca de 14%
7
 do total de nitrogênio fertilizante utilizado) foram perdidas através 

da volatilização de NH3. Deste total volatilizado, aproximadamente 77% – 8,65 Mton de 

N – foram provenientes das lavouras convencionais, 21% – 2,33 Mton de N – 

provenientes dos cultivos de arroz alagados, e 2% – 0,26 Mton de N – provenientes dos 

campos e pastagens fertilizados. Com relação à fração volatilizada do nitrogênio 

aplicado em cada uma destas modalidades agrícolas, percebe-se que, para a primeira, 

14% do total aplicado é perdido como NH3, para a segunda este valor é de cerca de 

20%, e para a terceira é de 6% (FAO/IFA, 2001). Estes valores se encontram resumidos 

na tabela 3.1. Segundo SMIL (1999 apud STEINFELD et al., 2006), cerca de 72,7% 

                                                
7 O valor da taxa global média de volatilização de fertilizantes sintéticos, que corresponde a parcela 

perdida após sua aplicação, calculada por FAO/IFA (2001), de 14%, é um pouco superior ao indicado 

como default pelo IPCC (DONG et al., 2006b), de 10%. Entende-se o primeiro valor, maior, como uma 

estimativa mais conservadora desta taxa, sendo, portanto, aquele levado em consideração por 

STEINFELD et al. (2006), e utilizado para cálculos realizados mais adiante. 
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deste gás permanece depositada nos solos, enquanto o restante chega nos corpos d’água 

após a deposição. 

Tabela 3. 1 – Quantidade global de nitrogênio aplicado e volatilizado como NH3, proporção aplicada 

perdida como NH3 e importância relativa para sistemas fertilizados, para o ano de 1995. 

Fontes  Quantidade de Quantidade de N Fração   Importância 

  N utilizada (Mton) volatilizada (Mton) aplicada perdida relativa 

Lavouras convencionais 61,68 8,65 14,02% 76,95% 

Arroz alagado 11,79 2,33 19,74% 20,70% 

Campos e pastos fertilizados 4,33 0,26 6,10% 2,35% 

TOTAL 77,80 11,24 14,45% 100,00% 

Fonte: Adaptado de FAO/IFA (2001). 

 

A maior parte destas perdas por volatilização (cerca de 8,6 Mton de N) ocorre nos 

países em desenvolvimento. Nestes países, a taxa média de volatilização de amônia 

decorrente da utilização de fertilizantes sintéticos é maior do que nos países 

desenvolvidos, correspondendo a cerca de 8% nestes e 18% naqueles (FAO/IFA, 2001). 

STEINFELD et al. (2006) explicam que as principais causas desta diferença são as altas 

temperaturas e a predominância da utilização de uréia e bicarbonato de amônia como 

fertilizantes de nitrogênio nos países em desenvolvimento. 

Cerca de 50% do total de fertilizantes de nitrogênio utilizados nos países em 

desenvolvimento estão sob a forma de uréia (FAO/IFA, 2001). Estima-se que nas 

regiões tropicais a taxa média de volatilização de NH3 provenientes da aplicação da 

uréia corresponda a 25%, enquanto nas regiões temperadas esta taxa equivalha a 15%, 

diferença esta explicada principalmente pelas diferenças de temperatura entre estas 

regiões. Já com relação ao bicarbonato de amônia, esta taxa média corresponde a cerca 

de 30% nas primeiras e cerca de 20% nestas últimas (BOUWMAN et al., 1997 apud 

STEINFELD et al., 2006). 

Para se calcular a contribuição relativa ao setor da pecuária nas emissões de NH3 através 

da volatilização de fertilizantes minerais de nitrogênio, deve-se levar em consideração a 

parcela destes compostos utilizados com a finalidade de produzir alimentos e rações 

para os animais. Assim, é necessário contabilizar sua utilização nas pastagens que 

recebem um manejo intensivo, bem como na parcela da safra mundial destinadas à 

produção de alimentícios animais. STEINFELD et al. (2006) calculam que 20 a 25% 

(cerca de 20 Mton) do total de fertilizantes minerais utilizados no mundo possam ser 
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atribuídos à pecuária. Assim, estes autores estimam que, utilizando a taxa global média 

de volatilização de 14% obtida por FAO/IFA (2001), a pecuária mundial é responsável 

pela liberação anual de 3,1 Mton de nitrogênio na forma de NH3. Deste total, cerca de 

2,25 Mton permanecerão depositadas sobre solos e 0,85 Mton alcançarão os corpos 

hídricos. 

Após a deposição da amônia volatilizada, ocorre a transformação deste composto no gás 

de efeito estufa N2O. Utilizando a metodologia para cálculo fornecida pelo IPCC 

(DONG et al., 2006b) nos valores mostrados, estima-se que as emissões indiretas 

devido ao uso de fertilizantes minerais pela a pecuária sejam cerca de 31 mil toneladas 

de nitrogênio ao ano, sob a forma de N2O. Ou seja, aproximadamente 48,7 mil 

toneladas de N2O ou 15,1 Mton CO2eq. 

Segundo dados de USEPA (2010a), as emissões por volatilização e posterior deposição 

atmosférica de NH3 e NOx dos EUA, por exemplo, corresponderam a 55,5 mil toneladas 

de N2O para todo o setor da agricultura, em 2008. Destas, cerca de 38,7 mil 

corresponderam às lavouras do país e 16,8 mil aos campos e pastagens, os quais 

representaram, respectivamente, um aumento de 14,2% e uma redução de 7,2% em 

relação ao ano de 1990 (tabela 3.2). Do total emitido, estima-se que cerca de 40,35 mil 

toneladas sejam provenientes da deposição nos solos e 15,15 mil da deposição em 

corpos d’água. Estimar a parcela referente ao uso de fertilizantes sintéticos pela 

pecuária não é possível, uma vez que este documento leva em consideração diversas 

formas de fertilização (sintética, orgânicas – dejetos animais e resíduos agrícolas –, etc.) 

e não apresenta separadamente resultados para cada uma delas. 

Tabela 3. 2 – Emissões de óxido nitroso da volatilização e deposição atmosférica de NH3 e NOx 

referentes à fertilização de solos agrícolas nos EUA para os anos de 1990 e 2008, e a variação entre este 

período. 

Fontes Emissões em 1990 Emissões em 2008 Variação 

  (10
3
 toneladas de N2O) (10

3
 toneladas de N2O) 1990-2008 

Lavouras 33,9 38,7 14,2% 

Campos e pastagens 18,1 16,8 -7,2% 

Total 52,0 55,5 6,7% 

Fonte: Adaptado de USEPA (2010a). 

 

Já para o Brasil, segundo dados de LIMA et al. (2006b), as emissões devidas a 

deposição atmosférica dos fertilizantes sintéticos volatilizados corresponderam a cerca 
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de 1,2 mil toneladas de N2O para o ano de 1990. Este valor representa apenas 1,2% do 

total das emissões indiretas a partir de solos agrícolas, de cerca de 104,8 mil toneladas 

(MCT, 2010). Para o ano de 2005, nota-se um aumento de 44,2% deste total em relação 

a 1990, de cerca de 151,1 mil toneladas, sendo aquelas referentes aos fertilizantes 

sintéticos equivalentes a 3,5 mil toneladas de N2O, um aumento de 191,67%. 

O país se caracteriza por uma condição peculiar da pecuária, que faz com que a parcela 

a ela atribuída, de 20 a 25% do total de fertilizantes sintéticos, não possa ser aplicada. 

Conforme visto no capítulo anterior, a maior parte da pecuária brasileira é constituída 

por rebanhos bovinos, compreendendo cerca de 90% da biomassa viva criada no país, 

para o ano de 2006 (tabela 2.4). Do total do número de cabeças, segundo dados do 

IBGE (IBGE, 2009), a maior parte (81% dos animais em estabelecimentos com mais de 

50 cabeças) corresponde a gado de corte, dos quais 99% são criados em sistemas 

extensivos (FNP, 1997 apud LIMA et al., 2006). 

No Brasil, estes sistemas usualmente não recebem fertilização mineral. Desta forma, 

mais de 70% da biomassa viva da pecuária não trás a ela associada o uso deste tipo de 

fertilizante. Estima-se, porém, que a contribuição da pecuária para as emissões por 

volatilização e deposição a partir destes compostos não seja representativa quando 

comparado às demais emissões atribuíveis ao setor no país, não sendo, portanto, 

consideradas. Estes valores passam a ser importantes no momento da construção de 

cenários com o gado confinado ou semiconfinado. 

3.2.2 Emissões diretas de óxido nitroso após a aplicação de fertilizantes sintéticos: 

As taxas de perda de nitrogênio por emissão de N2O após a aplicação dos fertilizantes 

sintéticos dependem, segundo STEINFELD et al. (2006), do modo de aplicação, do 

período e da época do ano de aplicação e do tipo de fertilizante mineral utilizado. 

Segundo estimativas de FAO/IFA (2001), 3,8 Mton de nitrogênio foram emitidos na 

forma de N2O devido à fertilização, sintética e orgânica, das lavouras, convencionais e 

de arroz alagado, e de campos e pastagens no ano de 1995. Deste total, cerca de 36% 

(1,4 Mton) é proveniente dos países desenvolvidos, enquanto que cerca de 64% (2,4 

Mton) é proveniente dos países em desenvolvimento. Uma possível explicação para esta 

diferença é o uso de fertilizantes em maiores quantidades absolutas nestes últimos. Isso 

ocorre principalmente devido aos maiores contingentes populacionais que se deve 
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alimentar, às maiores extensões de terras fertilizadas e a utilização de métodos e 

técnicas agrícolas já ultrapassadas nos países em desenvolvimento, as quais implicam 

em um uso sub-ótimo dos fertilizantes. 

O IPCC fornece o valor default da taxa de emissão de N2O devido à adição de 

fertilizantes minerais, de 1% (DONG et al., 2006b), que corresponde à parcela do 

nitrogênio aplicado que é liberada para a atmosfera na forma deste gás. Este valor é 

corroborado por FAO/IFA (2001) que obtém a mesma taxa para este fenômeno 

químico. A partir desta taxa de emissão, e das premissas e suposições feitas para o caso 

da volatilização, STEINFELD et al. (2006) estimam que possa ser atribuída à produção 

animal a emissão de 0,2 Mton de óxido nitroso ao ano, desta maneira. 

Segundo FAO/IFA (2001), solos agrícolas não fertilizados, também apresentam 

emissões de N2O. Para que isto aconteça é somente necessário haver disponibilidade de 

nitrogênio, situação esta determinada principalmente pelas taxas de mineralização da 

matéria orgânica do solo e da deposição de nitrogênio reativo gasoso. Levando este 

processo em consideração, STEINFELD et al. (2006) afirmam ainda que as 

leguminosas, apesar de, na maioria dos casos, não receberem nenhum tipo de 

fertilização, também são responsáveis por uma parcela deste tipo de emissões. Assim, 

estimam que estes vegetais contribuem com mais de 0,5 Mton adicionais, anualmente. 

Desta forma, concluem que as emissões referentes a este processo correspondem a mais 

de 0,7 Mton de nitrogênio na forma de óxido nitroso ao ano. 

Ao se utilizar a proporção de 20 a 25% atribuível à pecuária, do total de nitrogênio 

utilizado como fertilizante no planeta nos resultados globais encontrados por FAO/IFA 

(2001), chega-se a valores bem próximos aos mostrados no parágrafo anterior, inclusive 

da mesma ordem de grandeza. Estes valores correspondem a 0,76 – 0,95 Mton de 

nitrogênio para o ano de 1995, aproximadamente 1,19 – 1,49 Mton de N2O ou 370,2 – 

462,8 Mton de CO2eq. 

Para os EUA, por exemplo, segundo USEPA (2010a), as emissões diretas de N2O da 

aplicação de fertilizantes sintéticos nos solos agrícolas foram equivalentes a 144,5 mil 

toneladas deste gás, para o ano de 2008. Deste total, 131,6 mil toneladas se originaram 

da fertilização das lavouras do país e 12,9 mil da fertilização dos campos e pastagens, 

representando, respectivamente, um aumento de 16,2% e de 2,5% em relação aos 



63 

 

valores de 1990 (tabela 3.3). A partir destes dados, estima-se que possam ser atribuídas 

à pecuária norte-americana emissões anuais de 28,9 – 36,1 mil toneladas de óxido 

nitroso. 

Tabela 3. 3 – Emissões diretas de óxido nitroso referentes à fertilização mineral de solos agrícolas nos 

EUA para os anos de 1990 e 2008, e a variação entre este período. 

Fontes Emissões em 1990 Emissões em 2008 Variação 

  (10
3
 toneladas de N2O) (10

3
 toneladas de N2O) 1990-2008 

Lavouras 113,2 131,6 16,2% 

Campos e pastagens 12,6 12,9 2,5% 

Total 125,8 144,5 14,9% 

Fonte: Adaptado de USEPA (2010a). 

 

Para o Brasil, as emissões diretas posteriores à aplicação de fertilizantes sintéticos 

corresponderam a cerca de 11 mil toneladas de N2O para o ano de 1990. Já em 2005, 

estes valores foram estimados em 31,1 mil toneladas, ou seja, um aumento de 182,7% 

em relação ao período anterior. Para o ano de 2005, a fonte em questão representou de 

2,3% das emissões totais do setor da agricultura, 5,7% do total de óxido nitroso emitido 

e 0,44% do total nacional de emissões (MCT, 2010). 

Conforme mencionado, a maior parte dos animais criados no Brasil é alimentada por 

grandes áreas de pastagens, de maneira extensiva. Estes sistemas usualmente não 

recebem fertilização mineral e mesmo que recebam, segundo FAO/IFA (2001), as 

quantidades aplicadas podem ser consideradas insignificantes. Assim, as emissões 

referentes à liberação direta de óxido nitroso após a aplicação de fertilizantes sintéticos 

pelo setor da pecuária nacional, podem ser consideradas desprezíveis frente às demais 

fontes atribuídas ao setor, mantendo-se a tipologia de criação extensiva hoje adotada 

amplamente no país. 

3.2.3 Emissões de nitrogênio referentes à lixiviação/escoamento dos fertilizantes 

minerais para corpos d’água: 

Foram esclarecidos o destino de 15 dos 50%, conforme verificado por SMIL et al. 

(1999 apud EICKHOUT et al., 2006), de nitrogênio não incorporado aos tecidos 

vegetais após sua aplicação nas lavouras sob a forma de fertilizantes minerais – 14% 

volatilizado na forma de NH3 e 1% emitido diretamente como N2O). A grande maioria 

dos 35% restante não segue a via de incorporação pelo solo, onde o nitrogênio pode 
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ficar estocado em sua forma reativa e estar disponível para a ciclagem nos ecossistemas. 

Eles acabam tendo outros destinos, que compreendem perdas de nitrogênio através de 

processos, como a lixiviação, o escoamento superficial, a erosão do solo, entre outros, 

pelos quais acabam sendo transportados e depositados nos corpos hidrológicos 

(GALLOWAY et al., 2003; EICKHOUT et al., 2006). 

A lixiviação e o escoamento de compostos de nitrogênio ocorre após a ação de bactérias 

nitrificadoras, que transformam o nitrogênio na forma reduzida (NH3 e NH4
+
) em sua 

forma mais oxidada, NO3
-
 (GIACOMINI & AITA, 2006). Após serem lavados dos 

solos onde foram aplicados, estes compostos de nitrogênio acabam alcançando os 

corpos hidrológicos, uma vez que são carregados pela água. 

Após a deposição do nitrogênio nos ecossistemas aquáticos, ocorre a mesma lógica da 

qual se originam as emissões diretas de N2O decorrentes da utilização dos fertilizantes 

sintéticos nas lavouras em ecossistemas terrestres. Assim, da mesma forma que nos 

sistemas agrícolas, nos rios, estuários e, em menor escala, na plataforma continental, 

observa-se um aumento da quantidade de nitrogênio reativo, que causa um aumento da 

ocorrência dos processos de nitrificação e de denitrificação, fazendo com que haja um 

aumento da produção de N2O nestes ecossistemas
8
. 

KROEZE & SEITZINGER (1998) estimaram, para o ano de 1990, que as emissões de 

N2O provenientes de rios, estuários e da plataforma continental corresponderam a cerca 

de 1,9 Mton de nitrogênio ao ano. Este valor corresponde não somente às emissões 

causadas pelo homem, mas também àquelas de origem natural, e correspondem a 35% 

do total de emissões de óxido nitroso de origem aquática. Os 65% restantes, cerca de 

3,5 Mton de nitrogênio, são emitidos nas regiões oceânicas fora da plataforma 

continental (SEITZINGER et al., 2000). 

                                                
8 Este fenômeno de transferência de nitrogênio reativo de um ecossistema para outro (neste caso, de um 

agroecossistema para um ecossistema aquático), é denominado, por GALLOWAY et al. (2003), como 

cascata de nitrogênio. Dele resultam alterações nos processos biológicos e no meio ambiente devido à 

passagem ou à estocagem temporária deste nitrogênio nos ecossistemas envolvidos. Tais alterações 

ambientais se traduzem na emissão não somente de N2O, mas das outras formas gasosas da molécula de 

nitrogênio reativo. Neste trabalho, trata-se especificamente do óxido nitroso, pois corresponde a um gás 

de efeito estufa, enquanto os demais gases de N produzidos não afetam diretamente o clima global. 
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Dos 1,9 Mton calculados por KROEZE & SEITZINGER (1998), cerca de 1,26 Mton 

são advindas das águas continentais (rios e estuários) e 0,64 Mton da plataforma 

continental. SEITZINGER et al. (2000) afirmam que mais de 90% das emissões das 

águas continentais, 1,15 Mton, e 25% daquelas da plataforma continental, 0,15 Mton, 

são de origem antropogênica, enquanto que as emissões do resto do oceano são de 

origem natural. Assim, estimam-se as emissões antrópicas de N2O em ecossistemas 

aquáticos em 1,3 Mton de N ao ano, o que é corroborado por KROEZE & 

SEITZINGER (1998) e por MOSIER (1998), que encontram 1,2 e 1,4 Mton, 

respectivamente. 

A parcela de nitrogênio que chega aos corpos hidrológicos devido ao escoamento, 

lixiviação, etc., dos fertilizantes minerais é, segundo STEINFELD et al. (2006), de 

difícil mensuração. Eles utilizam, como base para suas estimativas, os valores globais 

encontrados por SMIL (1999 apud STEINFELD et al., 2006), para a década de 90: 40 

Mton de nitrogênio chegam anualmente aos ecossistemas aquáticos, sendo 17 Mton 

advindas da lixiviação do nitrato, 20 milhões da erosão dos solos agrícolas e 3 Mton da 

deposição, em águas superficiais, da amônia volatilizada. 

A participação da pecuária nestas estimativas com a suposição de que 20 a 25% do total 

de fertilizantes minerais são atribuíveis à esta atividade, ou seja, 8 a 10 Mton de 

nitrogênio ao ano. Desta forma, as emissões aquáticas de N2O causadas pela pecuária 

anualmente correspondam a 0,2 – 0,25 Mton de nitrogênio. 

Pode-se estimar, também,  estas emissões por meio da aplicação da suposição feita por 

STEINFELD et al. (2006), sobre a parcela dos fertilizantes destinada à pecuária, aos 

valores encontrados por KROEZE & SEITZINGER (1998), MOSIER (1998) e 

SEITZINGER et al. (2000). Assim, dos 1,2 – 1,4 Mton de N emitidos anualmente dos 

ecossistemas aquáticos devido às atividades humanas, 0,24 – 0,35 Mton são devidas à 

pecuária. Estas duas estimativas são muito próximas e corroboram entre si. Pode-se, 

portanto, atribuir à criação animal a emissão de 0,2 – 0,35 Mton de nitrogênio ao ano 

referente ao escoamento dos fertilizantes sintéticos para os corpos d’água. Estes valores 

correspondem a 0,31 – 0,55 Mton de N2O ou 97,4 – 170,5 Mton de CO2eq. 

Segundo USEPA (2010a), as emissões por escoamento e lixiviação nos solos agrícolas 

dos EUA, em 2008, corresponderam a 88,7 mil toneladas de N2O, das quais 74,5 mil 
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foram devido às lavouras do país e 14,2 mil aos campos e pastagens. Estes valores 

representam um redução de 9,8% e 8,4%, respectivamente, em relação às emissões de 

1990 (tabela 3.4). Como no caso da volatilização, não é possível estimar a parcela do 

uso de fertilizantes sintéticos pela pecuária, uma vez que estes valores são apresentados 

de forma agregada para diversas formas de fertilização. 

Tabela 3. 4 – Emissões de óxido nitroso do escoamento, para corpos d’água, dos fertilizantes utilizados 

nos solos agrícolas dos EUA para os anos de 1990 e 2008, e a variação entre este período. 

Fontes Emissões em 1990 Emissões em 2008 Variação 

  (10
3
 toneladas de N2O) (10

3
 toneladas de N2O) 1990-2008 

Lavouras 82,6 74,5 -9,8% 

Campos e pastagens 15,5 14,2 -8,4% 

Total 98,1 88,7 -9,6% 

Fonte: Adaptado de USEPA (2010a). 

 

No caso brasileiro, as emissões devidas à lixiviação e ao escoamento superficial de 

fertilizantes sintéticos nos solos agrícolas corresponderam a cerca de 9,2 mil toneladas 

de óxido nitroso no ano de 1990. Este valor representa 8,8% do total de emissões 

indiretas a partir de solos agrícolas para este ano, de cerca de 104,8 mil toneladas. Já 

para o ano de 2005, como mencionado, o valor das emissões indiretas totais foram 

calculadas em 151,1 mil toneladas, dos quais 25,9 mil, 17,1%, foram referentes a 

aplicação dos fertilizantes sintéticos (MCT, 2010). 

Não é possível estimar a parcela das emissões referentes à utilização destes fertilizantes 

associadas à pecuária devido às características singulares da pecuária brasileira, vistas 

anteriormente. Novamente, estas podem ser consideradas desprezíveis, mantendo-se a 

arquitetura atual de criação bovina. 

De maneira geral, as emissões de nitrogênio provenientes da aplicação de fertilizantes 

minerais nas lavouras podem ser mitigadas através da chamada “agricultura de 

precisão”. Nela, os fertilizantes são aplicados na intensidade e na época adequada, na 

sua forma mias apropriada, de modo que se reduzem as perdas de N para a atmosfera. 

Outras formas de mitigação que merecem destaque são a adição de inibidores de 

nitrificação e a rotação de culturas. Os primeiros são substâncias que retardam a ação 

das bactérias que transformam o nitrogênio mineral em gasoso, aumentando a 

quantidade de nutriente que pode ser absorvida pelos vegetais. Já a rotação de culturas, 



67 

 

especialmente com leguminosas, evita o desgaste excessivo do solo e reduz a 

necessidade de aplicação de fertilizantes sintéticos. 

3.3 Emissões de nitrogênio provenientes dos dejetos animais 

Além das emissões de metano, os dejetos animais também são fontes de emissões de 

nitrogênio. Como no caso da aplicação dos fertilizantes sintéticos, elas podem ocorrer 

na forma de emissões diretas ou indiretas de N2O. A proporção do nitrogênio que é 

eliminada na urina e nas fezes varia principalmente conforme o tipo de animal e a 

qualidade da dieta do animal, que determina a quantidade de nitrogênio por ele 

consumida (MOSIER et al., 2004). 

Segundo KROEZE et al. (1996), de maneira geral, apenas uma pequena parcela do 

nitrogênio consumido é aproveitada pelo animal, com aproximadamente 80 – 95% do 

total sendo eliminado como dejeto. Esta é uma característica bio e fisiológica, uma vez 

que os organismos vivos apresentam uma eficiência máxima de incorporação dos 

elementos químicos. Logicamente, conforme aumenta a proporção de nitrogênio na 

dieta, maiores são as quantidades não aproveitadas. Em sistemas de produção onde 

grandes quantidades de nitrogênio são fornecidas aos animais, mais da metade do N 

consumido pode ser eliminado pela urina. 

Segundo LIMA et al. (2006b), o nitrogênio presente nos estercos aparece em três 

formas distintas. Uma parte está sob a forma mineral, constituída por sais de amônio, 

uréia e ácido úrico. Outra fração está sob a forma orgânica, mineralizada no mesmo ano 

da deposição/aplicação. Existindo ainda uma parcela orgânica residual, na qual a 

mineralização ocorre mais lentamente, durante os anos posteriores. 

A maior parte do nitrogênio nas fezes está na sua forma orgânica, devendo ser 

primeiramente transformado em amônia para então sofrer os processos de nitrificação e 

denitrificação que liberam N2O. Na urina, observa-se o mesmo padrão, com cerca de 

70% do nitrogênio sob a forma de uréia e o restante como aminoácidos e peptídeos, 

exceto nas aves. Nestas, o composto predominante é o ácido úrico. A proporção de uréia 

e ácido úrico na urina varia conforme o consumo de nitrogênio e de água (KROEZE et 

al., 1996). 
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A quantidade de óxido nitroso produzida pelos dejetos animais dependerá da sua 

utilização/destinação final. As principais fontes de emissão deste gás referentes aos 

dejetos animais são sua deposição não intencional em pastagens através da defecação, 

os sistemas de estocagem e manejo e sua aplicação nos solos agrícolas como 

fertilizantes (DONG et al., 2006a; DONG et al., 2006b). 

3.3.1 Emissões de óxido nitroso após a deposição dos dejetos animais em pastagens: 

Assim como no caso da aplicação dos fertilizantes sintéticos em solos agrícolas, ao 

serem eliminados pelos animais nas pastagens, os dejetos são capazes de emitir 

diretamente N2O para a atmosfera, devido à intensificação dos processos de nitrificação 

e de denitrificação. Também são responsáveis por emissões indiretas de óxido nitroso 

após sua eliminação, através da volatilização dos compostos NH3 e NOx e da lixiviação 

do NO3
-
 (DONG et al., 2006b). 

STEINFELD et al. (2006) afirmam que ocorrem grandes perdas de nitrogênio em 

dejetos recém depositados nos solos, que levam a volatilização de quantidades 

significativas de amônia. Criticam assim o valor default agregado fornecido pelo IPCC 

para a fração volatilizada dos dejetos animais depositados em pastagens e aplicados 

como fertilizantes, de 20% (DONG et al., 2006b). Afirmam que esta proporção atinge 

40% para o caso dos primeiros. 

Segundo estes autores, para 1995, as perdas por volatilização de NH3 dos dejetos 

depositados em pastagens corresponderam a 12 Mton de N. Isto corresponde a 54,5% 

do total de amônia calculado, para o mesmo período, por BOUWMAN et al. (1997 apud 

ASMAN et al., 1998) como emitido pelos animais da pecuária (cerca de 22 Mton 

N/ano). Este valor, 12 Mton de N, também representa 60% do total das perdas por 

volatilização dos dejetos animais nos solos (20 Mton) calculados por STEINFELD et al. 

(2006). Para 2004, afirmam que este total foi de 25 Mton de N, um aumento de 25% em 

relação a 1995. Utilizando a proporção correspondente a deposição dos dejetos nos 

pastos, estima-se que estes sejam responsáveis pela volatilização anual de 15 Mton de N 

como amônia. 

Aplicando-se a metodologia de cálculo fornecida pelo IPCC (DONG et al., 2006b) para 

o ano de 2004, estima-se que sejam emitidas por esta fonte anualmente 150 mil 
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toneladas de nitrogênio na forma de N2O, devido à volatilização de NH3. Ou seja, 

aproximadamente 235,7 mil toneladas de N2O, ou 73,1 Mton CO2eq, ao ano. 

A respeito das emissões diretas provenientes desta fonte em questão, STEINFELD et al. 

(2006) estimam que corresponderam, em 1995, a 0,6 Mton de N, cerca de 66,7% das 

emissões diretas de N2O dos dejetos animais nos solos (0,9 Mton). Afirmam, também, 

que, em 2004, o total foi de 1,7 Mton de N, o que representou um aumento de 88,9% 

sobre 1995
9
. Assim, estima-se que sejam emitidas, diretamente, por ano, cerca de 1,1 

Mton de N como óxido nitroso, ou seja, 1,8 Mton de N2O, ou 552,1 Mton CO2eq. 

Somando-se os dois valores calculados para 2004, estima-se que as emissões de óxido 

nitroso provenientes da deposição dos dejetos animais nos pastos equivalham a cerca de 

2,02 Mton de N2O, ou 625,2 Mton CO2eq, ao ano (tabela 3.5). Deste total, 88,3% 

corresponde às emissões diretas e somente 11,7% às emissões indiretas por 

volatilização de amônia. 

Tabela 3. 5 – Emissões globais de óxido nitroso referentes à deposição dos dejetos animais em pastagens 

para os anos de 1995 e 2004, e a variação entre este período. 

Fontes Emissões em 1995 Emissões em 2004 Variação 

  (10
6
 toneladas de CO2eq) (10

6
 toneladas de CO2eq) 1995-2004 

Volatilização de NH3 58,5 73,1 25,0% 

Emissões diretas de N2O 292,3 552,1 88,9% 

Total 350,8 625,2 78,2% 

Fonte: Elaboração própria a partir de STEINFELD et al. (2006). 

 

Já para os EUA, por exemplo, segundo USEPA (2010a), as emissões diretas por 

deposição dos dejetos em pastagens corresponderam a 10,3 e 10,4 Mton CO2eq (33,23 e 

33,55 mil toneladas de N2O) para os anos de 1990 e 2008, respectivamente. Estes 

                                                
9 Vale a pena chamar atenção para o fato de que STEINFELD et al. (2006) utilizou o guia metodológico 

IPCC de 1996 (KROEZE et al., 1996) para realizar estes cálculos. Neste, há apenas um fator de emissão 

default para as emissões diretas referentes à deposição dos dejetos animais em pastagens, de 0,02 kg N2O-

N (kg N)-1. No guia metodológico mais recente (DONG et al., 2006b), há fatores default diferentes para 

dois grupos de animais, bovinos (bois e búfalos)/aves/suínos, e ovinos/“outros animais”, respectivamente 

0,02 e 0,01 kg N2O-N (kg N)-1. Esta adaptação na metodologia IPCC mostra que, possivelmente, os 

valores calculados por STEINFELD et al. (2006) estejam superestimados. Porém, provavelmente, esta 

superestimação é pouco importante, uma vez que os maiores rebanhos mundiais se encontram 

categorizados no primeiro grupo, para o qual não houve alteração no fator de emissão default. 
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valores não apresentaram grandes variações durante este período, somente pequenas 

alterações anuais da ordem de 10
-1

 Mton CO2eq. 

A respeito das emissões indiretas por volatilização de NH3 referentes a esta fonte no 

país, USEPA (2010a) não apresenta os resultados separadamente para as possíveis 

formas de adubação das pastagens (deposição por defecação, aplicação de dejetos como 

fertilizantes e aplicação de fertilizantes sintéticos). Assim, não é possível estimar esta 

contribuição indireta dos animais em pastagens. A tabela 3.2 mostra as emissões por 

este processo, para campos e pastagens e para as lavouras. Nos primeiros, não há 

desagregação para emissões provenientes da deposição por defecação, aplicação de 

fertilizantes sintéticos e utilização de dejetos como fertilizantes. 

Para o Brasil, são apresentadas somente as emissões diretas referentes aos animais em 

pastagens. Estas foram de aproximadamente 51,4 Mton CO2eq (165,7 mil ton N2O) para 

1990 e 67,3 Mton CO2eq (217,1 mil ton N2O) para 2005 (MCT, 2010), um aumento de 

31% (tabela 3.6). Estas equivalem a mais de 10% da emissão mundial, em 2004. Não é 

possível estimar as emissões indiretas referentes aos dejetos depositados pelos animais 

em pastagens, separadamente. 

Tabela 3. 6 – Emissões de óxido nitroso referentes à deposição dos dejetos animais em pastagens no 

Brasil, para os anos de 1990 e 2005, e a variação entre este período. 

Fontes Emissões em 1990 Emissões em 2005 Variação 

  (10
6
 toneladas de CO2eq) (10

6
 toneladas de CO2eq) 1990-2005 

Bovinos 44,6 61,5 37,8% 

Outros animais 6,7 5,8 -14,3% 

Total 51,4 67,3 31,0% 

Fonte: Adaptado de MCT (2010). 

 

3.3.2 Emissões de óxido nitroso durante o manejo dos dejetos animais: 

Nos sistemas intensivos e semi-intensivos, os animais são criados em locais que 

permitem a coleta, a estocagem e a posterior destinação final dos dejetos. Nestes casos, 

o próprio manejo destes materiais representa fontes de emissões adicionais de N2O, 

diretas e indiretas, independentes da aplicação posterior dos dejetos. Estas emissões 

ocorrem por condições específicas dos tipos de sistema de manejo de dejetos 

(estocagem e tratamento). 
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As emissões diretas provenientes destes sistemas variam conforme o conteúdo de 

nitrogênio e de carbono dos dejetos, duração e tipo de tratamento e da temperatura. Para 

ocorrer, é preciso, primeiramente, que os compostos nitrogenados contidos nos dejetos 

animais seja transformado em nitritos e nitratos, através do processo de nitrificação. 

Este processo somente poderá ocorrer se houver suprimento adequado de oxigênio, 

visto que ocorre em aerobiose. Posteriormente, estes compostos nitrogenados são 

transformados em N2O e N2 através do processo de denitrificação, o qual ocorre em 

anaerobiose (DONG et al., 2006a). 

Assim, a produção direta de óxido nitroso nos sistemas de manejo de dejetos animais 

está sujeita a existência de condições aeróbicas num primeiro momento com a de 

condições anaeróbicas em seguida. Além disso, é necessário que o ambiente apresente 

baixo pH e reduzida umidade, situação na qual a transformação do N2O em N2 é inibida 

(DONG et al., 2006a). 

Desta forma, STEINFELD et al. (2006) afirmam que o manejo na forma seca é o que 

apresenta as maiores emissões diretas de óxido nitroso, por se tratar de um ambiente 

aeróbico com bolsões de anaerobiose. Afirmam também que há um caráter suplementar 

do risco de emissões de CH4 e de N2O nestes sistemas, quando contrapostas as situações 

em que ocorrem: a produção do primeiro é predominante quando os dejetos são 

manejados na forma líquida, enquanto a do outro o é quando o manejo é na forma seca. 

Já as emissões indiretas por volatilização da amônia dependem da taxa de mineralização 

da uréia e do ácido úrico presentes nos dejetos dos mamíferos e das aves, 

respectivamente. Este processo dará origem a NH3 e NOx, compostos extremamente 

voláteis e que se dispersam facilmente para o ar. Esta taxa de mineralização é 

determinada, principalmente, pelo tempo de estocagem e, em menor escala, pela 

temperatura. A volatilização destes compostos ocorre em todas as etapas do manejo de 

dejetos, desde a coleta logo após a excreção até a estocagem e tratamento final (DONG 

et al., 2006a). 

As emissões indiretas por lixiviação/escoamento nestes sistemas ocorrem naqueles 

expostos às intempéries climáticas. Além disso, estão sujeitas ao tipo de animal, uma 

vez que apresentam diferenças nas características de seus dejetos (USEPA, 2010a). 

Diferentemente dos outros destinos dos dejetos (deposição sobre pastos e aplicação 
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sobre solos agrícolas), este tipo de emissão indireta também é contabilizado dentro da 

própria categoria (DONG et al., 2006a). 

STEINFELD et al. (2006) estimam que o manejo de dejetos animais seja responsável 

pela emissão de 2 Mton N/ano como amônia. Este valor corresponde a 9,1% do total de 

NH3 emitido pelos animais criados na pecuária, cerca de 22 Mton N/ano, calculado por 

BOUWMAN et al. (1997 apud ASMAN et al., 1998) para meados da década de 90. 

Utilizando-se a metodologia para cálculo IPCC (DONG et al., 2006b), estima-se que as 

emissões indiretas devidas à fonte em questão sejam de 20 mil toneladas de nitrogênio 

ao ano, sob a forma de N2O. Ou seja, aproximadamente 31,4 mil toneladas de N2O ou 

9,7 Mton CO2eq. 

Apesar da existência de fatores específicos para cada tipo de animal, região geográfica e 

sistema de manejo de dejetos, STEINFELD et al. (2006) estimam também que as 

emissões diretas globais de óxido nitroso proveniente destes sistemas correspondam a 

0,7 Mton N/ano. Isto corresponde a 1.100 mil toneladas de N2O ou 341 Mton CO2eq. 

Somando-se ao total de emissões diretas e indiretas, estima-se que o manejo de dejetos 

animais no planeta seja responsável pela emissão de 350,7 Mton CO2eq/ano (1.131,4 

mil toneladas de N2O/ano) (tabela 3.7). 

Tabela 3. 7 – Emissões anuais globais de óxido nitroso referentes ao manejo dos dejetos animais para o 

ano 2004, e a contribuição de cada fonte. 

Fontes Emissões Emissões Contribuição 

  (10
3
 toneladas de N2O) (10

6
 toneladas de CO2eq)   

Volatilização de NH3 31,4 9,7 2,8% 

Emissões diretas de N2O 1.100,0 341,0 97,2% 

Total 1.131,4 350,7 100,0% 

Fonte: Elaboração própria a partir de STEINFELD et al. (2006). 

 

Para os EUA, por exemplo, as emissões dos sistemas de manejo de dejetos animais 

corresponderam a 55,2 mil toneladas de N2O (17,1 Mton CO2eq) em 2008, um aumento 

de 19,7% em relação a 1990. Os principais responsáveis foram o gado bovino de corte 

(23,9 mil ton N2O) e o gado bovino leiteiro (17,7 9 mil ton de N2O), com aumentos de 

17,7% e 9,9%, respectivamente, entre estes anos (tabela 3.8). Estas emissões 

corresponderam, em 2008, a 4% do total de emissões do setor da agricultura e 5,4% do 

total de óxido nitroso emitido pelo país (USEPA, 2010a). 
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Tabela 3. 8 – Emissões, diretas e indiretas, de óxido nitroso do manejo dos dejetos animais nos EUA para 

os anos de 1990 e 2008, e a variação referente a este período. 

Animais Emissões em 1990 Emissões em 2008 Variação 

  (10
3
 toneladas de N2O) (10

3
 toneladas de N2O) (1990 - 2008) 

Bovinos 36,4 41,6 14,3% 

Bovino de corte 20,3 23,9 17,7% 

Bovino leiteiro 16,1 17,7 9,9% 

Suínos 3,9 5,5 41,0% 

Caprinos 0,3 1,0 233,3% 

Ovinos * * - 

Aves 4,8 5,8 20,8% 

Eqüinos 0,7 1,3 85,7% 

Total 46,1 55,2 19,7% 

* - Valor inferior a 0,1. 

Fonte: Adaptado de USEPA (2010a). 

 

Já para o Brasil, as emissões de óxido nitroso destes sistemas corresponderam a 12,82 

mil toneladas de N2O (3,97 Mton CO2eq) em 2005, um aumento de 27,8% em relação a 

1990, 10,03 mil toneladas (3,11 Mton CO2eq). Estas emissões corresponderam, em 

2005, a 0,96% do total de emissões do setor da agricultura e 2,35% do total de óxido 

nitroso emitido pelo país (MCT, 2010). 

O tratamento líquido reduz a formação do N2O durante o manejo dos dejetos animais. 

Porém, conforme visto no capítulo anterior, potencializa as emissões de metano. Uma 

forma integrada de tratamento dos dejetos, nos biodigestores, parece ser a melhor 

alternativa para mitigação da emissão de ambos os gases. Durante a biodigestão, que 

ocorre em meio líquido, o CH4 produzido é capturado e queimado, enquanto a formação 

de óxido nitroso é inibida. A fração líquida resultante pode ser aplicada em lavouras em 

substituição aos fertilizantes sintéticos. 

3.3.3 Emissões de óxido nitroso após a aplicação dos dejetos animais como 

fertilizantes: 

Quando, após a estocagem e o eventual tratamento, o destino dado é a sua utilização 

como fertilizantes orgânicos nos solos agrícolas, os dejetos animais também 

representam fontes adicionais de emissão de nitrogênio. Como nos casos dos 

fertilizantes minerais e da deposição não intencional nas pastagens, os dejetos aplicados 

nestes solos serão responsáveis por emissões diretas e indiretas de N2O, através dos 

mesmos processos (DONG et al., 2006b). 
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O IPCC (KROEZE et al., 1996) afirma que os dejetos animais são uma das fontes mais 

importantes de NH3 para a atmosfera, e que até a metade do nitrogênio mineral aí 

contido pode ser rapidamente volatilizado após a aplicação nos solos. Afirma ainda que 

os dejetos aplicados como fertilizantes apresentam taxas maiores de volatilização 

quando comparadas aos fertilizantes sintéticos, apesar destas taxas serem influenciadas 

por condições climáticas, características dos solos, tipo de fertilizante, entre outros 

(GIACOMINI & AITA, 2006). Devido ao maior potencial de volatilização nos dejetos 

animais do que nos fertilizantes sintéticos, este guia propõe taxas de emissão duas vezes 

maiores para os primeiros, de 0,2 kg NH3-N + NOx-N emitido/kg N aplicado, enquanto 

para os outros esta taxa é de 0,1. Estes valores não se alteraram no guia metodológico 

mais atual do IPCC (DONG et al., 2006b). 

Em FAO/IFA (2001), os valores corroboram com os guias metodológicos do IPCC, de 

cerca de 23,6% do nitrogênio contido nos dejetos aplicados como fertilizantes são 

perdidos como amônia. Assim, estima-se que, em 1995, foram liberados para a 

atmosfera 7,8 Mton de NH3 provenientes das 33 Mton de nitrogênio aplicadas como 

dejetos animais nos solos agrícolas. Isso corresponde aos cerca de 36,4% restantes do 

total calculado por BOUWMAN et al. (1997 apud ASMAN et al., 1998), como emitido 

pelos animais criados na pecuária. 

STEINFELD et al. (2006) afirmam que os valores calculados por FAO/IFA (2001) 

representam 40% do total das emissões por volatilização dos dejetos animais nos solos, 

de 20 Mton de NH3, e que em 2004 este total sofreu um aumento de 25%, chegando a 

25 Mton. Utilizando-se a proporção correspondente a aplicação dos dejetos nos solos 

agrícolas, estima-se que, devido a esta atividade, volatilizem-se anualmente 9,8 Mton de 

N como amônia. 

Aplicando-se a metodologia IPCC (DONG et al., 2006b) para o ano de 2004, estima-se 

que esta fonte seja responsável pela emissão anual de 98 mil toneladas de N2O-N 

devido à volatilização de NH3. Ou seja, 154 mil toneladas de N2O, ou 47,7 Mton 

CO2eq, ao ano. 

Com relação às emissões diretas provenientes do uso dos dejetos animais como 

fertilizantes, FAO/IFA (2001) afirma que 0,6% dos 33 Mton de N/ano aplicados desta 

maneira são perdidos como N2O. Desta forma, estimam que cerca de 0,2 Mton de N são 
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emitidos. Utilizando-se a metodologia IPCC (DONG et al., 2006b) nos valores 

aplicados nos solos estimados por FAO/IFA (2001), estima-se que foram emitidos 0,33 

Mton de N/ano sob a forma de N2O em 1995. 

STEINFELD et al. (2006) afirmam que este valor corresponde a 33,3% das emissões 

diretas totais de óxido nitroso dos dejetos animais nos solos, 0,9 Mton de N. Estimam 

também que, em 2004, este total foi de 1,7 Mton de N, um aumento de 88,9% em 

relação a 1995. Aplicando-se a proporção observada nos valores mais antigos sobre os 

mais recentes, estima-se que sejam emitidas cerca de 0,6 Mton de N/ano como N2O, de 

forma direta, devido a aplicação dos dejetos animais nos solos agrícolas. Ou seja, 1,0 

Mton N2O, ou 303,7 Mton CO2eq, ao ano. 

Assim, estima-se que esta fonte seja responsável pela emissão anual de cerca de 1,13 

Mton de óxido nitroso, ou 351,4 Mton CO2eq, por ano (tabela 3.9). Do total, 86,4% 

corresponde às emissões diretas e 13,6% às emissões indiretas por volatilização de NH3. 

Tabela 3. 9 – Emissões globais de óxido nitroso referentes à aplicação dos dejetos animais como 

fertilizantes para os anos de 1995 e 2004, e a variação entre este período. 

Fontes Emissões em 1995 Emissões em 2004 Variação 

  (10
6
 toneladas de CO2eq) (10

6
 toneladas de CO2eq) 1995-2004 

Volatilização de NH3 38,0 47,7 25,5% 

Emissões diretas de N2O 160,8 303,7 88,9% 

Total 198,8 351,4 76,8% 

Fonte: Elaboração própria a partir de FAO/IFA (2001) e STEINFELD et al. (2006). 

 

Para os EUA, por exemplo, as emissões diretas pela aplicação dos dejetos foram 10,7 e 

12,5 Mton CO2eq (34,5 e 40,3 mil toneladas de N2O) para os anos de 1990 e 2008, 

respectivamente, um aumento de 16,8% durante este período. Para o ano de 2008, cerca 

de 93,6% das emissões ocorreram devido à fertilização das lavouras, enquanto 6,4% dos 

campos e pastagens (USEPA, 2010a). 

Novamente, a respeito das emissões indiretas por volatilização de NH3 referentes a esta 

fonte no país, USEPA (2010a) não apresenta resultados desagregados para as origens 

das emissões indiretas. Assim, não é possível estimar esta contribuição indireta da 

aplicação dos dejetos animais. A tabela 3.2 mostra os resultados agregados das emissões 

por volatilização da amônia nos solos agrícolas para os EUA. 
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Para o Brasil, as emissões diretas referentes à aplicação destes materiais 

corresponderam a 4,09 Mton CO2eq (13,2 mil ton N2O) em 1990 e 4,87 Mton CO2eq 

(15,7 mil ton N2O) em 2005, um aumento de 18,9% (tabela 3.10) (MCT, 2010). LIMA 

et al. (2006b) estimam que sejam aplicados nas lavouras brasileiras somente cerca de 

20% do esterco produzido pelo gado bovino leiteiro no país e 20% do esterco do gado 

bovino de corte da região Sul. As taxas de aplicação do esterco do gado bovino de corte 

das outras regiões são insignificantes. 

Tabela 3. 10 – Emissões diretas de óxido nitroso referentes à aplicação dos dejetos animais como 

fertilizantes no Brasil, para os anos de 1990 e 2005, e a variação entre este período. 

Fontes Emissões em 1990 Emissões em 2005 Variação 

  (10
6
 toneladas de CO2eq) (10

6
 toneladas de CO2eq) 1990-2005 

Bovinos 1,46 1,71 17,0% 

Outros animais 2,64 3,16 20,0% 

Total 4,09 4,87 18,9% 

Fonte: Adaptado de MCT (2010). 

 

Com relação às emissões indiretas por esta fonte, foram de 29,26 Mton CO2eq (94,4 mil 

ton N2O) para o ano de 1990 e 37,73 Mton CO2eq (121,7 mil ton N2O) em 2005, um 

aumento de 28,9 % (tabela 3.11) (MCT, 2010). 

Tabela 3. 11 – Emissões indiretas de óxido nitroso referentes à aplicação dos dejetos animais como 

fertilizantes no Brasil, para os anos de 1990 e 2005, e a variação entre este período. 

Tipo de Fontes Emissões em 1990 Emissões em 2005 Variação 

emissão   (10
6
 toneladas de CO2eq) (10

6
 toneladas de CO2eq) 1990-2005 

Volatilização/ Bovinos 4,8 6,6 35,9% 

Deposição atmosférica Outros animais 1,3 1,4 2,3% 

Sub-total - 6,2 7,9 28,6% 

Lixiviação/ Bovinos 18,1 24,6 36,1% 

Escoamento superficial Outros animais 5,0 5,1 2,5% 

Sub-total - 23,1 29,8 28,9% 

Total - 29,3 37,7 28,8% 

Fonte: Adaptado de MCT (2010). 

 

3.3.4 Emissões indiretas de nitrogênio por lixiviação/escoamento dos dejetos animais: 

A lixiviação/escoamento do nitrogênio contido nos dejetos animais ocorre tanto nos 

pastos e nos demais solos agrícolas onde os dejetos são depositados ou aplicados, 

quanto em alguns tipos de sistemas de manejo. A volatilização ocorre mais rapidamente 
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do que a lixiviação e o escoamento, uma vez que o NO3
-
 é produzido a partir da 

oxidação dos compostos mais reduzidos NH3 e NH4
+
 (GIACOMINI & AITA, 2006). 

Assim, calcula-se o efeito deste último processo somente sobre o nitrogênio que 

permanece no substrato após a ocorrência do primeiro. 

A lixiviação/escoamento nos sistemas de manejo de dejetos é pouco conhecida (DONG 

et al., 2006a), uma vez que a maioria dos estudos e pesquisas sobre este processo são 

realizados para a aplicação de dejetos nos solos (USEPA, 2010a). Assim, apesar do 

IPCC fornecer metodologia para cálculo referente a esta fonte, este reconhece que mais 

estudos são necessários para se reduzir as incertezas (DONG et al., 2006a). Como esta 

fonte de emissões é contabilizada na própria categoria sistemas de manejo, não é tratada 

neste item. 

Para a lixiviação/escoamento nos solos agrícolas (fertilizantes sintéticos e orgânicos), o 

guia metodológico IPCC 1996 (KROEZE et al., 1996) fornece os valores default para 

fração do nitrogênio aplicado que lixivia/escoa e o fator de emissão deste N perdido, 0,3 

kg N/kg N aplicado e 0,025 kg N2O-N/kg nitrogênio lixiviado/escoado, 

respectivamente. Devido a avanços no entendimento do funcionamento deste processo, 

o guia IPCC mais atual (DONG et al., 2006b) afirma que o segundo valor fora 

superestimado, e o retifica como 0,0075 kg N2O-N/kg nitrogênio lixiviado/escoado, ou 

seja, 30% do valor original. 

STEINFELD et al. (2006) estima que, baseado no guia IPCC de 1996, as emissões 

indiretas por lixiviação/escoamento dos dejetos nos solos agrícolas correspondeu a 0,65 

Mton N em 2004, um aumento de 225% em relação aos valores 1990, de 0,2 Mton N. 

Estas estimativas são superestimações, visto a retificação feita no guia IPCC mais atual, 

de 2006. Assim, corrigindo-se estes valores, estima-se que foram emitidos 0,06 Mton N 

em 1990 e 0,2 Mton em 2004. Ou seja, estima-se que sejam emitidos globalmente, 

através da lixiviação/escoamento dos dejetos depositados pelos animais em pastagens e 

aplicados como fertilizantes, cerca de 0,31 Mton N2O ou 97,4 Mton CO2eq ao ano. 

Já para o caso brasileiro, as emissões indiretas por lixiviação/escoamento do nitrogênio 

corresponderam a 83,7 mil toneladas de N2O em 1990 e 122,0 mil toneladas em 2005, 

um aumento de 45,8%. Destes, 74,5 mil toneladas (23,1 Mton CO2eq) e 96,1 mil 

toneladas (29,8 Mton CO2eq) correspondem à aplicação dos dejetos animais como 
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fertilizantes para os anos de 1990 e 2005, respectivamente, conforme visto na tabela 

3.11 (MCT, 2010).  

3.4 Outras fontes de emissão de nitrogênio na cadeia de produção 

pecuária 

Além da emissão de compostos de carbono, a queima de combustíveis fósseis e de 

biomassa vegetal associadas à pecuária também é responsável pela emissão de 

nitrogênio para a atmosfera. Os primeiros são utilizados como fonte energética de 

maquinário específico, enquanto a outra é queimada com o objetivo de converter áreas 

florestadas para lavouras e/ou pastagens. 

Todo material biológico contém nitrogênio, na forma de aminoácidos, peptídeos, 

proteínas, etc., inclusive os vegetais. Quando são queimados, parte destes compostos é 

quebrada em partículas mais simples, inclusive N2O, que serão emitidas para a 

atmosfera (LEVINE, 1994; ANDREAE & MERLET, 2001). Os combustíveis fósseis 

não fogem à regra, uma vez que, inicialmente, se tratavam de materiais biológicos que 

sofreram progressiva mineralização. Desta forma, a combustão destes combustíveis, 

fósseis e vegetais, libera compostos de nitrogênio para o ambiente. 

Segundo o IPCC 2006 (WALDRON et al., 2006; GÓMEZ et al., 2006), as emissões 

devidas à queima de combustíveis fósseis para geração de energia devem ser 

categorizadas como sendo do setor “energia”. Nesta categoria as fontes se sub-dividem 

em móveis e estacionárias. No escopo do setor da pecuária, dentro das fontes móveis 

estão as emissões do consumo de combustíveis fósseis pelos transportes rodoviários, 

ferroviários e hidroviários, além do chamado transporte off-road, no qual se encontram 

os tratores, as colheitadeiras e as demais máquinas agrícolas móveis, mas que não são 

usualmente utilizadas para transporte. Nas fontes estacionárias estão as emissões das 

demais máquinas agrícolas e pecuárias, como aquelas referentes à armazenagem de 

grãos, aquecimento de currais e silos, produção de fertilizantes sintéticos, etc. É 

importante lembrar que, apesar de subordinadas a categorias diferentes segundo o IPCC, 

estas emissões são referentes ao setor da pecuária, e, portanto, deveriam ser 

contabilizadas como tal. 
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Durante a queima de combustíveis fósseis, além da liberação do nitrogênio estocado em 

uma reserva geológica, no próprio combustível, ocorre também a fixação de pequenas 

quantidades de N2 atmosférico, devido às altas temperaturas de combustão (VITOUSEK 

et al., 1997). As emissões de N2O por combustão dos compostos nitrogenados presentes 

nos combustíveis ocorrerão a partir da temperatura de 800 K e atingirão os valores 

máximos em 1.000 K. Abaixo de 800 K e acima de 1.200 K, as emissões diretas de 

óxido nitroso devidas à combustão destas substâncias são consideradas desprezíveis 

(EGGLESTON et al., 1996). 

Além da temperatura de combustão, as emissões de N2O a partir da queima de 

combustíveis fósseis também dependem de: características do combustível; tecnologia 

utilizada; condições ambientais locais; condições de manutenção; teores da mistura ar-

combustível; tipos de equipamentos de controle de emissões utilizados (WALDRON et 

al., 2006; GÓMEZ et al., 2006; USEPA, 2010a). Assim, para se realizar estimativas 

confiáveis, são necessárias grandes quantidades de dados específicos, muitas vezes não 

disponíveis. 

Já a queima de biomassa vegetal florestal, segundo NABUURS et al. (2004), pode 

ocorrer de maneira intencional, pelo homem, ou natural. As queimadas relacionadas à 

“limpeza” da terra, normalmente iniciadas com o objetivo de se livrar de material 

vegetal não desejado, costumam ser da classe das intencionais. Este tipo de combustão 

está normalmente associado à conversão de florestas para mudança de uso do solo e da 

prática agrícola do “slash and burn”. 

Como no caso da queima de combustíveis fósseis, a partir da temperatura de combustão 

de 800 K ocorre a quebra de substâncias complexas em compostos mais simples, entre 

eles o óxido nitroso. Porém, quando comparada aos combustíveis fósseis, a biomassa 

vegetal alcança menores temperaturas ao queimar, fazendo com que quantidades 

desprezíveis de N2 atmosférico sejam fixadas. Assim, as emissões de N2O dirão respeito 

somente ao nitrogênio contido no material vegetal queimado (ANDREAE & MERLET, 

2001). 

Assim, pode-se observar que estimar as fontes de emissão de nitrogênio, por combustão, 

referentes à pecuária não é uma tarefa trivial. Com relação aos combustíveis fósseis, é 

necessário saber qual a proporção do total consumido é destinado à atividade pecuária, 



80 

 

bem como o tipo de combustível e de equipamento utilizado. Além da distinção entre 

fontes móveis e estacionárias, são necessários dados específicos referentes a cada um 

dos tipos de fontes móveis, bem como a tecnologia utilizada por cada uma delas. Já 

sobre a queima de biomassa florestal, é necessário saber qual proporção do 

desmatamento é realizado através do fogo. Adicionalmente, precisa-se saber o quanto 

deste total de origem pirogênica é referente à liberação de terras para pastagens e para 

produção dos alimentícios animais. 

A associação destas fontes com a atividade pecuária pode não ser possível, uma vez que 

muitos países não apresentam dados neste nível de detalhamento ou com a 

desagregação necessária. Isto ocorre, parcialmente, devido às atuais diretrizes do IPCC, 

uma vez que determina uma aquisição/agregação de dados em nível setorial, e não de 

atividade individual. Esse fato fica evidente no sub-setor “fontes móveis” do setor 

“energia” (WALDRON et al., 2006), ao qual estão subordinadas as emissões dos 

transportes, independente da atividade à qual eles estão associados. Desta forma, não é 

possível realizar estimativas confiáveis das emissões globais de N2O referentes à 

combustão, de combustíveis fósseis e de biomassa vegetal, associada à pecuária, apesar 

de serem significativas. 

A utilização de combustíveis com menores quantidades de nitrogênio é uma forma de 

mitigação das emissões de N referentes a esta fonte. Outra alternativa é a utilização de 

equipamentos mais eficientes na utilização de energia, os quais demandam menos 

combustível por unidade de trabalho. 

 

As fontes de emissão de GEE, bem como os totais anuais emitidos, tratadas neste 

capítulo estão resumidas na tabela 3.12. Após serem apresentados os impactos 

climáticos relacionados à pecuária, são avaliadas, no capítulo seguinte, suas principais 

formas de mitigação. 
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Tabela 3. 12 – Resumo das fontes e das emissões anuais de N2O associadas à pecuária no Brasil e no 

mundo, tratadas no capítulo. 

Fonte Atividade 
Brasil Mundo 

(Mton CO2eq/ano) (Mton CO2eq/ano) 

Aplicação de 

fertilizantes sintéticos 

Volatilização da amônia < 0,22 (2005) 15,1 (2004) 

Emissões diretas de óxido nitroso < 1,93 (2005) 370,2 a 462,8 (2004) 

Lixiviação/escoamento 
superficial 

< 1,61 (2005) 97,4 a 170,5 (2000) 

Dejetos animais 

Deposição em pastagens 67,3* (2005)  625,2 (2004) 

Manejo 3,97 (2005) 350,7 (2004) 

Aplicação como fertilizante 12,8 (2005) 351,4 (2004) 

Lixiviação/escoamento 

superficial em solos 
29,8** (2005) 97,4 (2004) 

Outros 
Queima de combustíveis fósseis ? ? 

Queima de biomassa ? ? 

* - Somente as emissões diretas de N2O. 

** - Somente aplicação dos dejetos como fertilizantes. 

Os valores entre parênteses se referem ao ano base para o qual a estimativa foi feita. 
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CAPÍTULO 4: OPÇÕES DE MITIGAÇÃO PARA OS 

IMPACTOS DA PECUÁRIA 

As possíveis medidas de mitigação das emissões de GEE pelo setor agropecuário estão 

dividias, segundo o IPCC (2007), em três categorias distintas: redução das emissões, 

aumento das remoções e deslocamento/prevenção de emissões. 

A primeira categoria abrange o conjunto de ações que tem por finalidade reduzir os 

fluxos de entrada dos GEE na atmosfera. Medidas de manejo mais eficiente dos 

sistemas de produção agropecuária se inserem nesta categoria, como aplicação 

planejada e controlada de fertilizantes nas lavouras de alimentos para animais, escolha 

de combinações alimentares (forrageiras x concentrados) mais adequadas aos animais e 

o manejo dos dejetos animais. 

O aumento das remoções diz respeito ao carbono e compreende as medidas capazes de 

seqüestrar carbono ou aumentar os sumidouros. Medidas que aumentem o conteúdo de 

carbono fixado à vegetação, como a prática da agrossilvicultura nas lavouras e nas 

próprias pastagens, pertencem a esta categoria. O IPCC (2007) chama atenção para 

medidas que aumentem as quantidades de carbono nos solos agrícolas como sendo 

capazes de estocar quantidades significativas deste elemento, sendo, portanto, uma linha 

de ação importante. Entre as práticas com este objetivo, destacam-se a rotação de 

culturas e a técnica do plantio direto (FRANZLUEBBERS & DORAISWAMY, 2007). 

A terceira categoria, deslocamento/prevenção de emissões, envolve medidas que 

substituem atividades associadas a fontes consideradas emissoras por não-emissoras ou 

que evitam o aumento das emissões e a criação de novas fontes de emissão.  

A utilização do biogás gerado através da digestão anaeróbica dos dejetos animais como 

fonte energética em substituição a um combustível fóssil se trata de um exemplo do 

primeiro caso, uma vez que o CO2 gerado passa a ser de origem biológica (incorporado 

ao alimento animal através da fotossíntese) e não mais de um reservatório fóssil. Já o 

segundo caso abrange medidas como o melhoramento das práticas agro-pecuárias que 

permitam um aumento da produtividade sem causar a expansão destas atividades 

econômicas sobre áreas florestadas. E um exemplo do terceiro caso seria a utilização de 
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alimentos locais para a alimentação de rebanhos animais de uma determinada região, 

evitando as emissões do transporte destes alimentos de uma região para outra. 

Porém, uma mesma medida pode afetar mais de um GEE, inclusive de maneira oposta 

(VERCHOT et al., 2007). Esta situação pode ser ilustrada pela constatação feita por 

STEINFELD et al. (2006), comentada no capítulo anterior, que formas de manejo seco 

dos dejetos inibem emissões de CH4 enquanto estimulam as de N2O, e que o manejo 

líquido causa um efeito inverso. Outra medida, ainda objeto de estudo, que apresenta tal 

propriedade em determinadas condições é o plantio direto, no qual, segundo SMITH et 

al. (2002b apud SMITH & CONEN, 2004), mais de 60% do carbono seqüestrado pode 

ser contrabalanceado pelo aumento das emissões de N2O. Desta forma, percebe-se que é 

necessário levar em consideração os efeitos das medidas mitigatórias a serem propostas 

sobre os gases de carbono e os de nitrogênio a fim de se determinar o seu real benefício 

(abatimento líquido) em relação às emissões de referência. 

A seguir, são apresentadas medidas de mitigação para a cadeia produtiva da pecuária, 

organizadas por origem: uso dos solos por pastagens, uso dos solos por lavouras de 

alimento para o animal e rações, metabolismo animal e outros. 

4.1 Medidas relacionadas ao uso dos solos por pastagens 

A utilização de pastagens como alimentação animal apresenta potenciais de redução de 

emissão e de aumento da fixação de carbono, tanto da biomassa vegetal quanto do 

carbono orgânico do solo (COS). A gestão mais adequada dos pastos pode aumentar sua 

produtividade, aumentando, assim, a produtividade dos animais criados, bem como 

promover o aumento do carbono contido no solo (PAUSTIAN et al., 2004). Além disso, 

a otimização do próprio pastejamento animal pode ter efeitos benéficos (SMITH et al., 

2007): o superpastejamento resulta na redução da produtividade e na perda de COS, 

enquanto o subpastejamento estimula a busca por novas áreas conforme o aumento do 

rebanho, sendo muitas vezes fator determinante do desmatamento. 

Nos próximos subitens são tratadas as medidas de mitigação na utilização das pastagens 

pelos rebanhos animais, ou seja, aquelas referentes à pecuária preponderantemente 

extensiva. Aborda-se, especificamente, medidas de aprimoramento das pastagens 

convencionais, como ajuste da lotação das pastagens e recuperação do seu estado de 

degradação, e a implantação de sistemas silvipastoris (Sistemas Agro-Florestais - SAF). 
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4.1.1 Melhoramento do manejo dos pastos: 

Melhores práticas de manejo são ferramentas de mitigação das emissões de GEE, tanto 

por aumento das remoções de carbono nos solos e na biomassa vegetal das gramíneas 

quanto por redução das emissões devido à redução ou até mesmo reversão do 

desmatamento, sobre as áreas liberadas (STEINFELD et al., 2006). Entre estas medidas, 

destacam-se a determinação da intensidade ótima de pastejamento e técnicas que 

permitam essa condição, a aplicação de fertilizantes de nitrogênio nos pastos que 

apresentam problemas de fertilidade, a utilização de espécies de gramíneas que 

apresentam maior conteúdo de carbono e a semeadura de tipos vegetais, como 

leguminosas, que aumentem a produtividade do sistema de criação, desde o conteúdo de 

carbono no solo e da taxa de produção foliar dos pastos até a taxa de ganho de peso do 

animal (SMITH et al., 2007). 

A manutenção do pastejamento em níveis abaixo ou acima do ótimo resulta na redução 

da produtividade do sistema de criação, seja pela sub-utilização dos recursos, seja pela 

sua exploração e desgaste excessivos, respectivamente (CONANT et al., 2001). Além 

disso, em níveis sub-ótimos, o conteúdo de carbono nos dois reservatórios mencionados 

(solo e biomassa vegetal) não é máximo e a ocupação da terra não se dá de maneira 

eficiente, e apresentam, portanto, potencial para otimização e remoção de C. 

O ajustamento da intensidade do pastejamento resulta, portanto, num aumento do 

carbono estocado nos solos. CONANT et al. (2001), baseado-se em 31 trabalhos 

distintos, observaram que este ajustamento resultou num aumento médio da 

concentração do conteúdo de C no solo de 2,9%. REEDER et al. (2004) verificaram que 

os 90 cm iniciais dos solos de estepes do Colorado, sob um regime de pastejamento 

mais intensivo, apresentaram maiores conteúdos de carbono orgânico e inorgânico do 

que sob pastejamento pouco intenso ou ausente, com aumentos de 11,6% e 66,5%, 

respectivamente. SMITH et al. (2007) afirmam que, de maneira geral, em campos onde 

o pastejamento ocorre de maneira otimizada, a quantidade de carbono estocada nos 

solos é maior, superior àquela estocadas em campos sub, super ou não pastejados. 

CONANT et al. (2001) observam também que de práticas como estas, que objetivavam 

originalmente o aumento da produção forrageira, têm efeito adicional de aumento do 

seqüestro de carbono atmosférico, não somente nos solos, mas também na biomassa 
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vegetal. Desta maneira, dada a motivação original, o aumento do carbono na biomassa 

vegetal resulta em um aumento da produção do sistema (LENZI, 2003) e na redução da 

área total utilizada para se manter o mesmo nível de produção. 

LENZI (2003), em estudo comparativo de dois tipos de manejo de pastagens de bovinos 

no Brasil, destaca as vantagens do pastejo rotativo sobre o contínuo. Neste último, 

predominante no país, os animais permanecem na mesma área de pasto por um longo 

período a uma taxa de lotação fixa (1 animal/ha, no Brasil), com a ocorrência freqüente 

de sub ou superpastejamento. Já o pastejo rotativo é baseado no piqueteamento e 

rotacionamento dos animais, sendo dado tempo de descanso para os piquetes em 

repouso, o que resulta no aumento da produtividade do sistema. O conhecido sistema de 

Pastoreio Racional Voisin pertence a esta categoria. Segundo JUNIOR et al. (2008), em 

alguns casos, a lotação dos pastos de bovinos sob este tipo de manejo pode chegar a 10 

unidades animais (U.A.)/ha. 

Outra prática de manejo que permite a liberação de áreas ocupadas por pastagens é o 

confinamento animal. Esta medida atua sobre os pastos, mas o resultado final é a 

eliminação do pastejamento por parte dos animais, uma vez que estes passam a ser 

alimentados nas células de confinamento. Neste caso, parte da área liberada poderá ser 

transformada em lavouras destinadas à alimentação animal, reduzindo o potencial de 

seqüestro de carbono por reflorestamento da área liberada, previamente utilizada como 

pasto. Além disso, dependendo da forma de manejo aplicada nestas lavouras, o 

beneficio obtido pelo aumento do reservatório de carbono na biomassa vegetal poderia 

ser compensado pelo aumento das emissões do solo e de óxido nitroso, principalmente 

devido ao uso dos fertilizantes sintéticos. Nestes casos, CERRI et al. (2010) destacam 

que a captura e a utilização de metano em biodigestores anaeróbicos será uma estratégia 

importante. Quanto à lotação dos rebanhos bovinos em confinamento no Brasil, 

JUNIOR et al. (2008) afirmam que pode chegar a 200 animais/ha em períodos chuvosos 

e até 800 animais/ha em períodos secos. 

A aplicação de fertilizantes de nitrogênio nos pastos que apresentam problemas de 

fertilidade traria benefícios devido ao aumento da remoção de carbono pela biomassa 

vegetal e pelo solo (CONANT et al., 2001), além de aumentar a produtividade por área, 

reduzindo ou evitando a expansão da atividade sobre novas áreas. Porém, para se 

determinar o benefício líquido, é preciso contabilizar também as emissões referentes ao 



86 

 

aumento da queima de combustíveis fósseis para produção e à aplicação destes 

fertilizantes nos pastos, diretas e indiretas por volatilização e escoamento/lixiviação. 

KEMP & MICHALK (2007) apontam, como medidas para redução das perdas de 

nitrogênio, a aplicação dos fertilizantes durante o período de pico da demanda vegetal, 

com a aplicação próxima às raízes, com mais frequência e em menores quantidades. 

CONANT et al. (2001) observaram que esta prática foi responsável por um aumento 

médio da concentração do conteúdo de C no solo de 2,2%, em pastos com deficiências 

de nutrientes, aumentando, de maneira geral, com o nível de aplicação destes 

fertilizantes. Afirmam ainda que a fertilização destes solos resultou num aumento de 

produção vegetal que variou entre 41% e 109%. 

A utilização de espécies de gramíneas com maior produtividade e com raízes mais 

profundas, além da maior alocação de carbono nos tecidos vegetais, também resulta no 

aumento do carbono contido no solo (SMITH et al., 2007). Segundo CONANT et al. 

(2001), ao se utilizar estas espécies no lugar das convencionais, se obtém um aumento 

médio do conteúdo de C no solo de 2,3%. 

A semeadura de leguminosas em consórcio com pastagens pode ter efeito importante 

sobre a produtividade dos sistemas de criação animal, principalmente nos pastos de 

manejo extensivo, nos quais raramente há adição de fertilizantes, e o nitrogênio, muitas 

vezes, é fator limitante à produção (KEMP & MICHALK, 2007). Além do aumento da 

produção forrageira, o consorciamento com leguminosas também é responsável por um 

aumento da produção da biomassa e do carbono no solo sob o pasto, resultante do 

aumento do nitrogênio e, conseqüentemente, da fertilidade do solo (CONANT et al., 

2001). Segundo revisão realizada por CONANT et al. (2001), esta prática resultou em 

um aumento médio do conteúdo de carbono do solo de 2,0%. 

KEMP & MICHALK (2007) afirmam que o consorciamento de pastagens com 

leguminosas, particularmente as do gênero Stylosanthes, é uma prática empregada para 

aumentar a produção e a qualidade dos pastos nas regiões tropicais em programas de 

aperfeiçoamento que objetivam o aumento da produção de carne bovina por área. Em 

estudo realizado pela EMBRAPA, AYARZA et al. (1997) avaliaram o efeito da 

introdução da leguminosa Stylosanthes guianensis em pastagens da gramínea 

Brachiaria ruziziensis no cerrado mineiro, e constataram um aumento do consumo 
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animal de matéria seca da ordem de 50%. Neste caso, novamente, além do aumento dos 

estoques de carbono do solo e da biomassa vegetal no pasto, devido ao aumento da 

produtividade por área, pode-se reduzir a extensão dos pastos sem perdas ao produtor e 

liberar áreas para outros usos, como o reflorestamento ou expansão das lavouras. 

Com relação às alterações no nitrogênio do solo causadas por estas práticas de manejo 

citadas, CONANT et al. (2005) observaram que, de uma maneira geral, seguiram o 

mesmo padrão de variação do estoque de carbono no solo. Desta maneira, sugerem uma 

forte relação entre estes dois elementos e que a relação C:N do solo se altera pouco 

conforme a prática, com um aumento proporcionalmente maior do N em relação ao C, 

resultando em uma pequena redução desta relação. 

Desta forma, CONANT et al (2005) afirmam que o melhoramento das práticas de 

manejo de pastagens representam uma oportunidade para redução dos fluxos de N2O 

para a atmosfera e da contribuição deste tipo de uso do solo para o aquecimento global. 

Porém, também chamam atenção para que haja a contabilização de todos os GEE para a 

determinação do benefício líquido da medida: o aumento dos fluxos de N para a 

atmosfera resultantes da fertilização de pastagens pode reduzir à metade o benefício 

representado pelo aumento do C do solo trazido por esta prática, em termos de Potencial 

de Aquecimento Global. 

4.1.1.1 Recuperação das áreas de pastagens degradadas: 

A manutenção de práticas inadequadas de manejo pode levar à degradação das 

pastagens. Segundo LAL (2001), a utilização imprópria da terra e práticas baseadas na 

depreciação da fertilidade do solo esgotam o COS, minam a estrutura do solo e dão 

início ao processo de degradação. Este processo afeta a ciclagem global do carbono 

através da redução da cobertura vegetal e da produtividade das pastagens, afetando as 

camadas mais rasas do solo e reduzindo a qualidade do mesmo. 

Segundo DIAS-FILHO (2006), pastagem degradada é definida como uma área na qual 

há diminuição acentuada da produtividade agrícola para níveis abaixo da que seria 

esperada para região, havendo ou não a perda da capacidade de acumular carbono. 

Segundo esta definição, a classificação de uma determinada pastagem como degradada 

depende de sua localização. 
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LAL (2001) afirma que o controle e a recuperação dos solos e ecossistemas degradados 

têm efeito positivo sobre a emissão de GEE, uma vez que recupera a qualidade do solo, 

aumenta o estoque de carbono no solo e na biomassa vegetal e induz a formação de 

carbonatos secundários, resultando em uma redução da emissão de C para a atmosfera. 

OGLE et al. (2004), em revisão baseada em 23 trabalhos, afirma que, de maneira geral, 

a degradação de pastagens resulta na redução do estoque de COS e da produtividade em 

relação às pastagens não degradadas devido ao superpastejamento, redução da 

fertilidade do solo e alteração da composição da vegetação. Segundo estes autores, o 

conteúdo total de COS estocado em solos degradados cobertos por pastagens em regiões 

temperadas e tropicais é reduzido em 3 e 5%, respectivamente, em comparação com as 

não degradadas. Chamam atenção, porém, para o fato de não haver diferenças 

significativas entre as regiões das duas tipologias climáticas e que, devido às grandes 

incertezas de mais de 100%, a degradação destes solos nem sempre leva a redução dos 

estoques de COS. 

Estes autores afirmam ainda que, apesar dos solos das pastagens tropicais certamente 

perderem C devido à degradação, existem casos nos quais não há grande diferença entre 

o conteúdo de COS das pastagens degradadas e da vegetação nativa. Na verdade, os 

estoques de carbono no solo de pastagens nesta região podem até ser superiores aos da 

vegetação nativa original caso estes pastos sejam bem manejados (JANTALIA et al., 

2006c; OGLE et al., 2004). 

Em revisão avaliando a variação do C do solo decorrente da conversão da vegetação 

nativa para pastagens nos biomas Amazônia, Mata Atlântica e Cerrado, JANTALIA et 

al. (2006c) concluem que o desmatamento reduz os estoques de carbono do solo, de 

maneira mais intensa quanto maior for a perturbação do solo durante este processo. 

Porém, estes estoques normalmente aumentam após alguns anos do estabelecimento das 

pastagens. A intensidade deste aumento depende do manejo: no caso de pastagens bem 

manejadas, estes estoques podem continuar a aumentar e superar aqueles originalmente 

presentes sob a vegetação nativa. Já no caso das pastagens degradadas, apesar de 

existirem poucos estudos sobre o efeito do processo de degradação nos estoque de C do 

solo, a tendência é que este reservatório continue a diminuir ao longo dos anos, 

resultando em uma significativa perda de carbono do solo em relação à vegetação 

original. 
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Apesar do C do solo aumentar com o manejo da pastagem, mesmo na conversão de 

florestas nativas para pastos bem manejados, a variação líquida de carbono representa 

um fluxo substancial deste elemento para a atmosfera. O possível aumento do estoque 

do solo não compensa as grandes perdas representadas pela liberação do carbono 

durante a substituição da cobertura vegetal (CONANT et al., 2001). 

Desta forma, percebe-se que a recuperação das pastagens degradadas é importante para 

redução das emissões de GEE. Para o caso daquelas ainda utilizadas como pastos, esta 

estratégia pode resultar no aumento da produtividade e do sumidouro de carbono 

representado pelos solos. No caso das pastagens degradadas abandonadas, permite-se a 

expansão da agro-pecuária ou do reflorestamento sobre estas áreas recuperadas. Este 

objetivo é, em geral, alcançado através do emprego das melhores práticas de manejo, 

como as comentadas anteriormente. 

4.1.2 Implementação de Sistemas Silvipastoris: 

Segundo o IPCC (SMITH, 2007), a implantação dos Sistemas Agro-Florestais (sistemas 

silvipastoris, no caso de pastagens) é uma medida que promove o aumento do seqüestro 

de carbono em relação às pastagens convencionais, sendo reconhecida como estratégia 

de mitigação pelo Protocolo de Kyoto (NAIR et al., 2009). Esta prática é não somente 

uma forma de mitigação da emissão de GEE, mas é também utilizada para o aumento da 

produtividade dos sistemas (ALBRECHT & KANDJI, 2003) e para a recuperação de 

pastagens degradas (STEINFELD et al., 2006; DIAS-FILHO, 2006). 

ALBRECHT & KANDJI (2003) definem os Sistemas Agro-Florestais (SAF) como 

sistemas de uso do solo que envolve o cultivo deliberado de árvores ou outro tipo de 

vegetação lenhosa perene nos sistemas de produção agrícola e/ou pecuária, a fim de 

explorar as interações ecológicas e econômicas derivadas da interação entre os 

componentes do sistema. Segundo NAIR et al. (2009), existem várias outras definições 

de SAF, mas todas elas referem-se à prática da criação intencional de árvores junto com 

lavouras e/ou animais, cuja interação trás uma variedade de benefícios e serviços. 

O conceito de sustentabilidade dos SAF deriva da premissa de que sistemas funcional e 

estruturalmente mais complexos do que as monoculturas tradicionais apresentam maior 

eficiência de captura e utilização de recursos e promovem menores perdas durante a 

ciclagem de nutrientes (NAIR et al., 2009). 
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Um dos principais benefícios trazidos pelos sistemas silvipastoris é a melhoria da 

fertilidade do solo, causada pela melhor ciclagem de nutrientes, através da absorção 

desses elementos pelas raízes das árvores em camadas mais profundas do solo e sua 

posterior deposição na superfície, como “litter” e na decomposição das raízes (DIAS-

FILHO, 2006; ALBRECHT & KANDJI, 2003). Além disso, mudanças positivas no 

microclima local através do sombreamento, a capacidade de captação de água em 

camadas mais profundas do solo e a possibilidade de associação com bactérias fixadores 

de N atmosférico nas raízes das árvores também são benefícios que se traduzem no 

aumento da produtividade destes sistemas em comparação às pastagens convencionais 

(DIAS-FILHO, 2006). 

Os sistemas silvipastoris apresentam também maiores potenciais de seqüestro de 

carbono do que as pastagens convencionais devido à incorporação das árvores 

(OELBERMANN et al., 2004; NAIR et al., 2009). Devido às interações entre pasto, 

árvores e solo, existe potencial para aumento do reservatório de carbono do solo e acima 

deste, representado pelo maior conteúdo de matéria por área das árvores em relação às 

gramíneas (OELBERMANN et al., 2004). 

Segundo ALBRECHT & KANDJI (2003), este potencial é determinado por como o 

sistema é posto em prática, cuja estrutura e funcionamento são determinados em grande 

parte por fatores ambientais e sócio-econômicos, assim como pela idade do sistema, 

pelo tipo de manejo e pela região climática (tabela 4.1). DIAS-FILHO (2006) 

complementa que a densidade plantada, a capacidade de crescimento e a longevidade 

das árvores também determinam o total seqüestrado, bem como a capacidade dessas 

árvores de aumentar ou conservar o teor de C no solo. Afirma, assim, que árvores de 

crescimento rápido, com maior proporção de biomassa no tecido lenhoso e de maior 

longevidade apresentam maior capacidade de seqüestro de carbono. 

Tabela 4. 1 – Potencial de seqüestro de carbono em sistemas silvipastoris em diferentes ecorregiões do 

planeta. 

Local Ecorregião 
Seqüestro de carbono 

(ton C ha
-1

) 

Austrália Tropical Úmido 28 - 51 

América do Norte 
Tropical Úmido 104 - 198 

Planícies secas 90 - 175 

Norte da Ásia Tropical Úmido 15 - 18 

Fonte: Adaptado de ALBRECHT & KANDJI (2003). 
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HAILE et al. (2008), em estudo realizado na Flórida (EUA), avaliaram a diferença de 

conteúdo total de COS nos 125 cm iniciais do solo em sistema silvipastoril da gramínea 

Paspalum Notatum com a conífera Pinus elliottii, em comparação com a pastagem 

convencional em monocultura da gramínea em questão. Observaram que o sistema 

avaliado apresentou 33% mais conteúdo de COS próximo às árvores e 28% nas áreas 

entre as fileiras de árvores. Já DULORMNE et al. (2000 apud OELBERMANN et al., 

2004) observaram um aumento de 15% do COS nos 20 cm iniciais nos solos após 10 

anos de implantação de sistema silvipastoril com a espécie arbórea Gliricidia sepium 

nas Antilhas Francesas, em comparação com a pastagem em ausência da árvore. 

SHARROW & ISMAIL (2004) investigaram a diferença dos estoques de carbono em 

sistema silvipastoril de 11 anos, constituído pela gramínea Lolium perenne, pela 

leguminosa Trifolium subterraneum e pela conífera Pseudotsuga menziesii, com aquelas 

em pastagem, formada pela gramínea com a leguminosa, no Oregon (EUA). 

Observaram que os valores do COS e de N total dos dois sistemas não foram 

significativamente diferentes, mas a biomassa acumulada acima do solo do SAF foi 

cerca de dez vezes maior que o da pastagem na ausência da conífera, resultando num 

maior seqüestro de carbono de cerca de 5,8 t C ha
-1

, durante o período estudado. Estes 

autores argumentam ainda que, como as florestas jovens, os sistemas silvipastoris 

podem representar fontes de emissão de carbono para a atmosfera em anos iniciais, 

devido às perturbações no solo e na vegetação. Porém, conforme amadurecem, estes 

ecossistemas acabam se tornando sumidouros de C, principalmente devido ao acúmulo 

de tecidos lenhosos e de formação do “litter”. Eles justificam que, como as coníferas do 

sistema avaliado estavam em idade jovem, com a camada de “litter” em estágio inicial 

de formação, o potencial de seqüestro de carbono deste sistema provavelmente 

aumentará ao longo dos anos, com o amadurecimento das mesmas. 

Apesar de STEINFELD et al. (2006) afirmarem que a implantação destes sistemas de 

produção é economicamente viável nos países da América Latina, segundo DIAS-

FILHO (2006), sua adoção ainda é relativamente restrita no Brasil, principalmente no 

que diz respeito à recuperação de pastagens degradas. 
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4.2 Medidas relacionadas ao uso dos solos por lavouras de alimentos 

para o animal e rações 

Assim como no caso das pastagens, as lavouras de alimentos para o animal apresentam 

potenciais de redução de emissão por área, através de medidas que aumentem a 

produtividade do cultivo e aumentem o seqüestro de carbono, principalmente do solo 

(SMITH et al., 2007). Em adição, a gestão melhorada e planejada do uso dos 

fertilizantes sintéticos de N, largamente utilizados nestes sistemas agrícolas, permite a 

redução das perdas de nitrogênio diretas e indiretas (PAUSTIAN et al., 2004). Este 

aumento de eficiência traduz-se na redução da quantidade total aplicada, o que, por sua 

vez, significa redução da demanda energética para fabricação destes fertilizantes e 

conseqüentemente das emissões pela queima de combustíveis fósseis associadas a este 

processo. 

Tratam-se, neste subcapítulo, das medidas de mitigação relacionadas às lavouras de 

produção de alimentos animais e rações, ou seja, aquelas referentes à pecuária 

predominantemente intensiva e com confinamento, na qual os pastos não mais 

representam fonte de alimentação. São abordadas medidas de aprimoramento das 

lavouras convencionais relacionadas ao uso dos fertilizantes de nitrogênio, à 

implantação de Sistemas Agro-Florestais e à integração lavoura-pecuária. 

4.2.1 Melhoramento do manejo das áreas utilizadas: 

Práticas como redução da aragem do solo e plantio direto, o manejo das lavouras através 

da rotação de culturas, redução do tempo de duração do pousio da terra quando 

existente e uso de cultivo de cobertura são reconhecidas como formas de redução da 

emissão de GEE, principalmente através do aumento do estoque de carbono no solo 

(PAUSTIAN et al., 2000; ROBERTSON, 2004; SMITH et al., 2007). Para as lavouras 

de alimentos para o animal, a implantação/intensificação da rotação de culturas e a 

redução da aragem são técnicas importantes, que apresentam os maiores potenciais de 

seqüestro de carbono no solo, uma vez que proporcionam uma cobertura constante do 

mesmo e o retorno dos resíduos culturais gerados ao sistema. 

A rotação de culturas é baseada no princípio de que ecossistemas com maior 

biodiversidade são capazes de seqüestrar mais carbono no solo e na biota do que 
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aqueles com menor biodiversidade, mantidos constantes todos os outros fatores. Da 

mesma forma, o aumento da diversidade de organismos do solo tem impacto positivo 

sobre o total de COS armazenado. Assim, em ecossistemas manejados nos quais há 

substituição de monoculturas por rotações de culturas e aumento da complexidade da 

rotação (aumento do número de espécies rotacionadas), aumenta-se, além da 

diversidade da vegetação, a biodiversidade do solo, o que leva ao aumento do seqüestro 

de carbono em ambos os estratos (LAL, 2004). Além disso, a seleção de lavouras anuais 

em rotação numa seqüência apropriada permite o aumento do potencial de crescimento 

sob determinadas condições ambientais (FRANZLUEBBERS & DORAISWAMY, 

2007). 

WEST & POST (2002), em revisão, avaliaram o efeito do aumento da complexidade da 

rotação sobre o COS. Definem este aumento como uma das três possibilidades: 

transformação de monocultura por rotação de culturas contínua (sem pousio da terra); 

transformação de um sistema plantação-pousio para monocultura ou rotação de culturas, 

ambas contínuas; aumento do número de lavouras em rotação. Estes autores 

encontraram um valor médio de seqüestro de COS de 0,15 ± 0,11 t C ha
-1

 ano
-1

, para 

horizontes entre 11 e 34 anos. Entre os sistemas de rotação avaliados, somente a 

transformação da monocultura de milho para rotação milho-soja apresentou redução do 

reservatório de COS. Justificam este fato como sendo conseqüência da redução da 

produção e posterior retorno dos resíduos culturais à rotação milho-soja em relação à 

monocultura do milho, resíduos estes ricos em carbono e que influenciam o conteúdo 

total de carbono no solo. Ao se retirar este tipo de alteração, o valor médio de seqüestro 

de COS passa a ser 0,20 ± 0,12 t C ha
-1

 ano
-1

, que corresponde a outros valores 

encontrados pelos autores na literatura. 

WEST & POST (2002) estimam também o horizonte durante o qual ocorre o aumento 

do seqüestro de COS devido ao aumento da complexidade da rotação, entre 40 e 60 

anos. Desta forma, sugerem que a implantação deste grupo de práticas seja responsável 

por um aumento de, em média, 7% do COS total, comparado às situações de referência. 

Além disso, rotações de culturas que envolvam leguminosas resultam na redução da 

utilização dos fertilizantes sintéticos de N, uma vez que a fixação biológica de 

nitrogênio representa um input deste elemento ao sistema (SCIALABBA & MÜLLER-

LINDENLAUF, 2010). Apesar deste tipo vegetal também apresentar emissões de N2O 
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associadas, como o uso dos fertilizantes de N, reduz-se ou até se elimina as emissões de 

CO2 derivadas da queima de combustíveis fósseis para obtenção de energia para a 

fabricação de tais produtos. 

O preparo do solo através da aragem é realizado com o objetivo de maximizar a 

produção vegetal, pelo ajustamento do tipo e da freqüência de aragem. Apesar de ser 

uma técnica utilizada para melhorar as condições físicas do solo e atingir maior 

potencial de crescimento vegetal, a aragem é uma prática que perturba o solo e promove 

a oxidação da matéria orgânica do mesmo, o que representa um fluxo de carbono para a 

atmosfera (FRANZLUEBBERS & DORAISWAMY, 2007). Desta forma, técnicas que 

reduzem a aragem ou mesmo a eliminam, como a aragem conservativa e o plantio direto 

tornam-se medidas de redução destes fluxos e de acumulação de carbono nos solos 

(CERRI et al., 2004; SMITH et al., 2007). 

Segundo LAL (2003), práticas de aragem conservativa apresentam uma definição 

abrangente, como sendo qualquer método de aragem que deixe resíduos das lavouras 

anteriores suficientes para cobrir pelo menos 30% da superfície do solo após a 

semeadura. Segundo esta definição, o plantio direto corresponde à forma mais extrema 

de aragem conservativa, na qual o solo não é revolvido entre as safras. Esta definição 

corresponde àquela adotada por MARLAND et al. (2003), que acrescentam que a 

aragem convencional é a que não mais do que 15% do solo é coberto por estes resíduos. 

As técnicas de aragem reduzida são normalmente utilizadas juntamente com a rotação 

de culturas. 

Estas técnicas permitem o acúmulo gradual de matéria orgânica no solo, notadamente 

na camada superficial, entre 0-10 cm (BLANCO-CANQUI & LAL, 2008; LOPES et 

al., 2004), enquanto que o efeito do carbono nas camadas mais profundas do solo é 

pouco significante (CERRI et al., 2004). Elas reduzem a destruição dos agregados do 

solo, cuja estrutura protege a Matéria Orgânica do Solo (MOS) da decomposição por 

microorganismos, a aeração do solo, que estimula a atividade destes microorganismos, a 

mistura dos resíduos recém depositados nas camadas mais profundas do solo, onde as 

taxas de decomposição são maiores, e a erosão do solo (LOPES et al., 2004; CERRI et 

al., 2004; ROBERTSON & GRACE, 2004). O aumento de COS depende de vários 

fatores, como tipo de aragem reduzida adotada, tipo e quantidade de “palha” (resíduos) 
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aplicada, tipo de rotação de cultura adotada, clima local, entre outros (LOPES et al., 

2004; LAL & KIMBLE, 1997). 

A dinâmica temporal desta acumulação de COS relatada na literatura (LOPES et al., 

2004; MARLAND et al., 2003; WEST & POST, 2002) parece convergir para um 

padrão, desde que as condições climáticas não se alterem, com um retardamento inicial 

de 2 a 6 anos após a adoção dos sistemas de aragem reduzida, após o qual atinge-se um 

pico de acumulação que se prolonga até o 10°-15° ano. O seqüestro de carbono no solo, 

então, decresce até ficar quase nulo após 15 a 20 anos de implantação destes sistemas, 

quando o solo alcança um novo estado de equilíbrio. 

Além das alterações no COS, quando comparadas aos sistemas de aragem convencional, 

práticas de aragem reduzida também afetam as emissões de N2O, a produtividade do 

sistema, que normalmente aumentam, e as emissões por queima de combustíveis 

fósseis, que diminuem devido a menor ou não-utilização de maquinário específico para 

preparo do solo (CERRI et al., 2004; MARLAND et al., 2003). Segundo a EMBRAPA 

(PLATAFORMA PLANTIO DIRETO, 2010), a redução do consumo de combustíveis 

fósseis pode chegar a 60 a 70% em sistemas de plantio direto. 

Levantamento realizado por CERRI et al. (2004) indica o aumento do conteúdo de COS 

em regiões temperadas e tropicais 8 a 20 anos após a adoção de sistema de plantio 

direto em substituição à aragem convencional variou entre 0 e 1,15 t C ha
-1

 ano
-1

. 

Constataram, também, que, de maneira geral, as maiores taxas de acumulação 

ocorreram em regiões de clima temperado. 

WEST & POST (2002) observaram, baseados em 93 tratamentos de substituição de 

plantio convencional por direto com duração entre 10 e 23 anos, que o aumento médio 

do carbono estocado no solo foi de 0,48 ± 0,13 t C ha
-1

 ano
-1

. Destes 85% estavam 

situados nos 7 cm iniciais do solo e o restante na profundidade de 7 a 15 cm, não 

havendo diferença significativa entre os sistemas nas profundidades entre 15 e 35 cm 

(profundidade máxima avaliada). Eles afirmam que o resultado encontrado está de 

acordo com outros valores encontrados na literatura, entre 0,10 e 0,60 t C ha
-1

 ano
-1

. 

Estes autores compararam ainda a diferença entre o seqüestro de carbono no solo entre 

sistemas de plantio convencional, de aragem reduzida e de plantio direto, bem como a 

diferença entre o plantio direto em monoculturas e em rotações. Para a primeira 
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comparação, solos sob plantio direto incorporaram significativamente mais C do que 

solo sob os outros dois sistemas, que não apresentaram diferenças significativas entre si. 

Já para a segunda, as rotações apresentaram resultados significativamente maiores do 

que a monocultura, com os valores mais altos para a rotação milho-soja. 

Já WRIGHT & HONS (2005) avaliaram a alteração no estoque de C orgânico nos 15 

cm iniciais de solos 20 anos após a substituição de sistemas de aragem convencional por 

plantio direto no Texas (EUA) para lavouras em monocultura de trigo, sorgo e soja. 

Observaram um aumento de COS de 0,08 t C ha
-1

 ano
-1

 para a lavoura de trigo, 0,22 t C 

ha
-1

 ano
-1

 para o sorgo e 0,41 t C ha
-1

 ano
-1

 para a soja. 

O aumento potencial médio de seqüestro de C orgânico nos 30 cm iniciais dos solos dos 

EUA por transformação dos sistemas de aragem convencional em sistemas de plantio 

direto é estimado em 0,34 t C ha
-1

 ano
-1

 (WEST & MARLAND, 2002; 

FRANZLUEBBERS & DORAISWAMY, 2007; BAKER et al., 2007). Já para a 

Europa, este valor é estimado em 0,4 t C ha
-1

 ano
-1

 (SCIALABBA & MÜLLER-

LINDENLAUF, 2010). Para o Brasil, CERRI et al. (2004) estimaram valor potencial 

médio de 0,5 t C ha
-1

 ano
-1

, apesar de constatarem grande variação em levantamento por 

eles realizado, de 0 a 2,2 t C ha
-1

 ano
-1

. Estes valores foram encontrados em estudos de 

duração e profundidade variada, de 9 a 22 anos e dos 10 até os 40 cm iniciais dos solos, 

em diferentes regiões de climas e tipos de solos distintos. 

Com relação à alteração dos fluxos de nitrogênio nos sistemas em plantio direto, parece 

existir um consenso geral na literatura de que são muito variáveis e que ainda não se 

tem conhecimento suficiente para afirmar como e se estes se alteram (VENTEREA et 

al., 2005; ROBERTSON, 2004; MARLAND et al., 2003). Segundo MARLAND et al. 

(2003), as emissões de N2O variam conforme o tipo de aragem (reduzida ou plantio 

direto) e é uma função da taxa de aplicação de fertilizantes. SCIALABBA & MÜLLER-

LINDENLAUF (2010) adicionam que a baixa aeração característica do solo em plantio 

direto contribui para o aumento do risco de emissões de óxido nitroso. ROBERTSON 

(2004) afirmam que o plantio direto não altera, em teoria, a disponibilidade total de N 

nos solos, mas que a variação dos fluxos de N2O nestes sistemas é grande e é resultado 

das alterações nas características locais do solo, como estrutura dos agregados, teor de 

umidade dos poros e disponibilidade de C. 
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SMITH & CONEN afirmam que, de maneira geral, a literatura mostra que há um 

aumento dos fluxos de N2O para a atmosfera em sistemas de plantio direto, os quais 

podem compensar o benefício trazido pelo aumento do seqüestro de COS nestes 

sistemas em mais de 60%. MARLAND et al. (2003) mostram que há tanto estudos que 

constatam aumento dos fluxos de N para atmosfera quanto redução. Com relação ao 

nitrogênio orgânico do solo, WRIGHT & HONS (2005) observam um aumento nos 15 

cm iniciais do solo após 20 anos de transformação de sistema de aragem convencional 

para plantio direto em monoculturas de trigo, sorgo e soja de 0,02 t N ha
-1

 ano
-1

, 0,03 t 

N ha
-1

 ano
-1

 e 0,03 t N ha
-1

 ano
-1

, respectivamente. 

Cabe destacar, porém, que o sistema de plantio direto é bastante controverso no que diz 

respeito ao seqüestro de COS, quando todo o perfil do solo é examinado (CERRI et al., 

2004). Segundo BLANCO-CANQUI & LAL (2008), na maioria dos casos de plantio 

direto, parece haver uma concentração do COS nas camadas superficiais do solo, 

enquanto nas camadas inferiores há uma redução de sua concentração, a qual pode 

acabar por contrabalançar o seqüestro de carbono potencial. Assim, afirmam que a 

variação líquida de COS entre os sistemas de plantio convencional e direto pode não ser 

significativa. 

BAKER et al. (2007) argumentam que os estudos que encontram maiores taxas de 

seqüestro de COS em sistemas de plantio direto podem ter sofrido viés de amostragem, 

uma vez que quase todos avaliaram somente os 30 cm iniciais do solo. Assim, afirmam 

que, quando camadas mais profundas são avaliadas, os aparentes ganhos de carbono 

desaparecem. Estudos realizados no Canadá, Inglaterra e Brasil que examinaram todo o 

perfil do solo não encontram diferenças significativas entre plantio convencional e 

direto ou até mesmo maiores níveis de COS no primeiro sistema. Criticam, ainda, 

WEST & POST (2002), afirmando que apesar de baseado em grande número de 

tratamentos (140), nenhum passou da profundidade apontada como causa do viés, 30 

cm. 

BLANCO-CANQUI & LAL (2008) encontraram resultados semelhantes ao avaliar o 

potencial de seqüestro de COS por substituição da aragem convencional por plantio 

direto em todo o perfil do solo (0-60 cm) no leste dos EUA. Seus resultados mostram 

que os ganhos de carbono se restringem aos 10 cm iniciais do solo, enquanto que, ao se 

avaliar todas as camadas do mesmo, não foram encontradas diferenças significativas. 
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Destacam também que, em alguns sítios por eles avaliados, a mudança de sistema 

representou uma fonte de emissão de carbono, com menores níveis de COS em plantio 

direto. 

BAKER et al. (2007) chamam a atenção para o fato de que, apesar do favorecimento ao 

seqüestro de COS nos sistemas de aragem reduzida poder ser fruto de um artefato 

amostral, estes sistemas trazem outros benefícios que, por si só, justificam sua 

implantação. Entre eles, destacam a proteção do solo contra a erosão, a redução do 

consumo de combustíveis fósseis e redução dos custos de produção. Vale a pena 

lembrar que os dois primeiros benefícios destacados têm como conseqüência a redução 

de emissões de GEE. 

4.2.1.1 Gestão do uso dos fertilizantes de nitrogênio: 

As perdas decorrentes da utilização de fertilizantes minerais de N representa uma fonte 

importante de emissões de N2O devido, principalmente, à baixa eficiência na sua 

fixação na biomassa vegetal após sua aplicação, de cerca de 50%, como visto no 

capítulo anterior. Diversos estudos mostram que existe uma redução potencial destas 

emissões através de práticas que permitam o aumento desta eficiência (PAUSTIAN et 

al., 2004; ROBERTSON, 2004; LAL, 2004; MONTENY et al., 2006; SCIALABBA & 

MÜLLER-LINDENLAUF, 2010). Entre elas, destacam-se o ajustamento para 

determinação da intensidade e da época ótima de adição dos fertilizantes, a 

determinação do tipo ideal de fertilizante, a utilização de inibidores de nitrificação e a 

substituição dos fertilizantes de N de origem sintética por dejetos animais. 

A adição de nutrientes, em especial de nitrogênio, é realizada para superar deficiências 

em solos pobres que se apresentam como limitados para a produção agrícola 

(FRANZLUEBBERS & DORAISWAMY, 2007). Esta prática, nestes casos, promove o 

aumento do reservatório de COS, especialmente quando há retorno dos resíduos gerados 

ao solo (ALVAREZ, 2005). Porém, segundo SMITH et al. (2007), este aumento de 

COS pode ser compensado pelo aumento das emissões de N2O e de CO2 resultante da 

sua manufatura. 

Por outro lado, a utilização excessiva destes fertilizantes, acima dos níveis que as 

lavouras necessitam, acarreta aumento desnecessário das emissões destes gases, do 

ponto de vista agronômico (HÖGLUND-ISAKSSON et al., 2009; FRANZLUEBBERS 
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& DORAISWAMY, 2007). Assim, segundo PAUSTIAN et al. (2004), testar e 

determinar o nitrogênio dos solos e os requerimentos de N das lavouras representa uma 

estratégia de mitigação que evita a sobre ou a sub-fertilização e as emissões associadas. 

A adição da quantidade exata de N que cada lavoura necessita, chamada por alguns 

autores de “agricultura de precisão” (precision farming, em inglês) (HÖGLUND-

ISAKSSON et al., 2009; SMITH et al., 2007; LAL, 2004), objetiva a determinação dos 

níveis de N necessários para o crescimento vegetal ótimo, a fim de eliminar o 

desperdício de fertilizantes. Assim, além da redução do uso excessivo de fertilizantes de 

N e das emissões decorrentes de sua aplicação, reduzem-se também as emissões da 

queima de combustíveis fósseis resultantes de sua manufatura (SCHLESINGER, 2000) 

Além da magnitude das adições de fertilizantes de N, a agricultura de precisão também 

diz respeito ao padrão temporal das adições. Segundo HÖGLUND-ISAKSSON et al. 

(2009), a aplicação destes compostos geralmente ocorre de maneira a se adequar a 

agenda dos agricultores, e não ao crescimento vegetal. Já a aplicação de N de forma a 

coincidir com o crescimento da planta resulta no aumento da fixação deste elemento na 

biomassa vegetal e na conseqüente redução de sua disponibilidade no solo, o que reduz 

sua lixiviação e as emissões de N2O (PAUSTIAN et al., 2004). ROBERTSON (2004) 

afirma também que esta sincronia entre aplicação de N e absorção vegetal é factível na 

maioria das lavouras anuais sem redução de produtividade, porém de difícil realização e 

de pequena compensação financeira, devido aos baixos custos atuais dos fertilizantes. 

MATSON et al. (1998) avaliaram o potencial de redução das emissões de N em 

plantações de trigo no noroeste do México através da substituição das práticas locais, no 

que diz respeito à quantidade e à época de aplicação dos fertilizantes, por alternativas de 

agricultura de precisão. As locais, nas quais eram aplicados 250 kg N ha
-1

 ano
-1

 (75% 

um mês antes da semeadura, nada no momento da semeadura e 25% seis semanas 

depois da semeadura) apresentaram, segundo os autores, grandes emissões de 

nitrogênio, que corresponderam a 12,21 kg N ha
-1

, como N2O e NO, para as safras de 

94/95. A simples alteração do padrão temporal de aplicação (nada um mês antes, 33% 

durante e 67% seis semanas após a semeadura) resultou numa redução de cerca de 50% 

das perdas de N na forma gasosa. 

A alternativa por eles chamada de “melhor” correspondeu aquela em que foi mantido o 

padrão temporal 0%-33%-67%, mas foram aplicados somente 180 kg N ha
-1

 ano
-1
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(redução de 28%). A soma das emissões de N2O e NO referente à esta alternativa 

corresponderam a 0,74 kg N ha
-1

 para a safra de 95/96, ou seja uma redução de ~94% 

em relação àquelas referentes às práticas locais para a safra de 94/95. Segundo os 

autores, a produtividade desta alternativa não foi significativamente diferente daquela 

observada nas práticas locais. 

A respeito do tipo ideal de fertilizante, MONTENY et al. (2006) e HARRISON & 

WEBB (2001) afirmam que, de maneira geral, a utilização de fertilizantes de N a base 

de amônia (como uréia) resulta em menores emissões de N2O do que aqueles a base de 

nitrato (como nitrato de amônia), devido a maior susceptibilidade dos últimos à 

desnitrificação. MONTENY et al. (2006) adicionam que a de uréia no lugar do nitrato 

de amônia não resultaria em maiores custos, além de poder reduzir as emissões de N em 

4 vezes. 

Em estudo realizado no norte dos EUA, VENTEREA et al. (2005) avaliaram o efeito do 

tipo de fertilizante nas emissões de N2O e no COS em lavoura em rotação milho-soja. 

Os autores encontraram que a utilização de amônia anidra resultou em emissões de N2O 

significativamente maiores do que uréia e nitrato de amônia + uréia, por um fator maior 

que dois. Já para o COS, a primeira apresentou os menores níveis, e uma mudança no 

sentido de utilização dos outros dois resultou num aumento do reservatório de COS de 

0,1 a 0,4 t C ha
-1

 ano
-1

. 

Outro tipo de fertilizante que pode ser utilizado com o objetivo de reduzir as emissões 

de N2O são os chamados fertilizantes de liberação controlada, como os revestidos por 

materiais específicos (coated fertilizers, em inglês). Esta categoria de fertilizantes é 

fabricada com o objetivo de que a liberação de N coincida com a demanda e o 

crescimento da planta, de modo a atingir os requerimentos vegetais mantendo baixos os 

níveis de N mineral no solo e evitando a emissão de óxido nitroso (MONTENY et al. 

2006). 

SMITH et al. (1997) observaram, em estudos de laboratório, que a utilização de sulfato 

de amônia revestido com resina de poliolefina resultou em emissões de N2O 

significativamente menores do que sem revestimento. AKIYAMA et al. (2000) 

encontraram, em lavoura de cenouras no sudeste japonês, que a utilização de uma 

mistura de sulfato de amônia e uréia (proporção 1:2) não revestida resultava na emissão 
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de 16,4 N2O-N m
-2

, enquanto que uréia revestida com resina de poliolefina resultava na 

emissão de 1,9 mg N2O-N m
-2

, ou seja, uma redução de 88,4%. 

Já o uso de inibidores de nitrificação adicionados juntamente com os fertilizantes de N 

atrasam a transformação da amônia em nitrato e da uréia em amônia, de modo a 

minimizar as perdas por desnitrificação e lixiviação de NO3
-
 (MONTENY et al., 2006; 

PAUSTIAN et al., 2004). Ao manter o nitrogênio adicionado ao solo sob a forma de 

NH4
+
-N, estes compostos permitem o aumento da absorção de N pelas plantas, 

aumentando a produtividade da lavoura. Estes compostos evitam também a emissão de 

óxido nitroso, uma vez que é necessária a transformação dos compostos nitrogenados 

em nitrato (nitrificação) para a ocorrência da desnitrificação e a formação de N2O 

(PAUSTIAN et al., 2004; SMITH et al., 1997). Entre os inibidores de nitrificação mais 

estudados, destacam-se a nitrapririna, a dicianodiamida e o carbeto de cálcio 

(ROBERTSON, 2004; SMITH et al., 1997). 

AKIYAMA et al. (2000) testaram, além das emissões de fertilizante revestido, a 

diferença de emissões de N2O entre a mistura de sulfato de amônia e uréia (proporção 

1:2) sem e com o inibidor 2-amino-4-cloro-6-metil pirimidina, a 0,42%. Observaram 

que as emissões com este composto foram 22% menores que as sem, 12,7 e 16,4 N2O-N 

m
-2

, respectivamente. Constataram que esta redução foi um pouco abaixo daquelas por 

eles encontrados em levantamento, de 45 a 75%, para diferentes combinações de tipos 

de fertilizantes, inibidores, lavouras, tipos de solos, climas, etc. Já SMITH et al. (1997), 

também em levantamento em condições diversas, encontraram valores similares, com 

variação maior, entre 36 e 80%. 

Contudo, ROBERTSON et al. (2004) criticam a utilização dos inibidores de 

nitrificação, argumentando que seu custo é alto e não apresentam resultados constantes, 

funcionando de maneira inconsistente. HÖGLUND-ISAKSSON et al. (2009) afirmam 

que a eficiência destes compostos é na verdade menor do que aquela aparentemente 

mostrada na literatura, uma vez que seu efeito é limitado no tempo, a apenas alguns 

meses. 

A utilização dos dejetos animais como forma de fertilizantes de N no lugar daqueles de 

origem sintética trata-se de uma estratégia de mitigação no sentido de reduzir a queima 

dos combustíveis fósseis realizada durante a fabricação destes últimos 
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(SCHELSINGER, 2000; ROBERTSON, 2004). Esta prática somente pode ser realizada 

nos sistemas onde há algum tipo de coleta dos dejetos animais, não sendo, portanto, 

possível nos sistemas extensivos de pastoreio. As possíveis reduções de emissões por 

tonelada de amônia substituída variam conforme o combustível utilizado e a qualidade 

das fábricas. Segundo o IPCC (JUBB et al., 2007), nas usinas modernas a gás natural 

são em torno de 1,666 a 1,694 t CO2 por ton de amônia produzida com uma média de 

2,104 t CO2 quando contabilizadas usinas modernas e antigas, enquanto nas modernas a 

óleo combustível são 2,772 t CO2 e uma média de 3,273 t CO2 para modernas e antigas. 

Um efeito adicional derivado desta substituição, observado em levantamento realizado 

por LAL (2004), é que, de maneira geral, a aplicação de fertilizantes de origem 

orgânica, nas mesmas quantidades que os sintéticos, resulta num aumento dos estoques 

de COS. Em contrapartida, SCIALABBA & MÜLLER-LINDENLAUF (2010), 

igualmente em levantamento, constataram que esta substituição por dejetos animais 

pode resultar em maiores emissões de N2O após a aplicação do que com o uso dos 

fertilizantes sintéticos, podendo também se manter inalteradas. ROTZ (2004) afirma 

que a injeção superficial dos dejetos nas lavouras pode reduzir as perdas de N para a 

atmosfera por pelo menos 50%, enquanto a injeção em maiores profundidades pode 

eliminar tais fluxos. 

4.2.2 Implementação de Sistemas Agro-Florestais: 

Os SAF implantados na produção agrícola apresentam os mesmos conceitos e 

definições e seguem a mesma dinâmica exposta no item que trata dos sistemas 

silvopastoris. FOLEY et al. (2005) afirmam que a implantação destes sistemas é capaz 

de fornecer uma gama de serviços ambientais em relação à agricultura convencional 

(figura 4.1), entre eles o seqüestro de C. 
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Figura 4. 1 – Quadro conceitual com comparação da qualidade dos serviços ambientais fornecidos em três 

tipos de sistemas: ecossistemas naturais (esquerda), agricultura intensiva (centro) e Sistemas Agro-

Florestais (direita). Os eixos não são graduados e nem representados em unidade comum. 

Fonte: Adaptado de FLOEY et al. (2005). 

 

Na literatura, os SAF são reconhecidos como sistemas que aumentam o reservatório de 

C terrestre em relação à agricultura intensiva, uma vez que, com a incorporação das 

árvores, obtém-se um aumento do seqüestro de C na biomassa acima do solo, abaixo do 

solo e das formas orgânica e inorgânica presente nos solos (NAIR et al., 2009; 

FRANZLUEBBERS & DORAISWAMY, 2007). Também é observado que este 

aumento da captura de C é acompanhado pela manutenção, em níveis sustentáveis, da 

produtividade das lavouras ou até pelo aumento da mesma (OELBERMANN et al., 

2004; ALBRECHT & KANDJI, 2003). 

OELBERMANN et al. (2004) destacam ainda que o incremento de C estocado nos SAF 

não ocorrem somente devido ao aumento da biomassa representada pelo tronco, galhos, 

folhas e raízes das árvores incorporadas, mas também pelo enriquecimento da dinâmica 

da ciclagem de C local. Segundo estes autores, os galhos quebrados e podados e a 

formação e acumulação de serrapilheira, comum a estes sistemas, representam uma 

fonte de nutrientes, mantém os níveis de COS e tamponam a umidade e a temperatura 

do solo. Desta forma, os SAF permitem um maior acoplamento entre os nutrientes e o 

COS, favorecendo ambos, quando comparados aos sistemas convencionais intensivos. 
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NAIR et al. (2009) afirmam que, em termos de conteúdo de COS, os sistemas de uso do 

solo podem ser organizados da seguinte maneira: Florestas > Sistemas Agro-Florestais 

> Silvicultura convencional > Lavoura convencional. MUTUO et al. (2005), avaliando 

estudos realizados no Brasil, em Camarões e na Indonésia, relataram padrão 

semelhante, não somente para o COS, mas também para o carbono contido na biomassa 

acima do solo (Figura 4.2). 

 

Figura 4. 2 – Estoques de carbono da biomassa acima do solo e no solo em florestas, Sistemas Agro-

Florestais e Lavouras/Pastagens convencionais no Brasil e Camarões (em cinza) e na Indonésia (em 

preto). Os estoques de carbono do solo estão representados como números negativos. na = valores não 

encontrados.  

Fonte: Adaptado de MUTUO et al. (2005). 

 

Existem várias tipos de sistemas agrícolas classificados como práticas agroflorestais 

(ALBRECHT & KANDJI, 2003). NAIR et al. (2008 apud NAIR et al., 2009) destacam 

os principais tipos de SAF utilizados em regiões temperadas e tropicais (tabela 4.2). 
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Tabela 4. 2 – Descrição dos principais tipos de práticas classificadas como Sistemas Agro-Florestais, para 

as regiões temperadas e tropicais. 

Região Prática Agroflorestal Descrição 

Tropical 

Quintais Uso de diversas combinações de árvores e culturas 
para agricultura familiar. 

Pousio melhorado Plantio de vegetação lenhosa nos períodos de pousio 
da terra para recuperação do solo. 

Plantio de árvores 
multi-propósito 

Plantio de árvores com ou sem ordenamento para 
obtenção de frutos, lenha, combustível, etc. 

Culturas perenes de 
sombra 

Plantio de culturas tolerantes à sombra sob ou entre o 
dossel de árvores. 

Temperada 

Agricultura florestal 
Plantação de culturas de determinados usos, como 

medicinal, culinário, ornamental, etc., em área 
florestada. 

Faixas ciliares de 
proteção 

Plantio de faixas de vegetação perene entre a lavoura 
e corpos hidrológicos. 

Tropical e 
temperada 

Plantio em aléias Plantio de faixas alternadas de culturas agrícolas e 
vegetação lenhosa. 

Plantio de vegetação 
de barreira 

Plantio de faixas de vegetação lenhosa em torno das 
culturas agrícolas para proteção destas e do solo 

contra o vento, o mar, alagamentos, etc. 
Fonte: Adaptado de NAIR et al. (2009). 

 

A dimensão do aumento de estoque de carbono proveniente da implantação de um SAF 

depende de diversos fatores, como clima local, solo, tipo de manejo, idade e densidade 

das árvores, espécies utilizadas, entre outros (NAIR et al., 2009; FRANZLUEBBERS & 

DORAISWAMY, 2007; OELBERMANN et al., 2004). Em levantamento realizado por 

ALBRECHT & KANDJI (2003), os autores estimaram o potencial de aumento do 

estoque de carbono resultante da adoção destes sistemas em diferentes regiões do 

planeta (tabela 4.3). 

Tabela 4. 3 – Potencial de seqüestro de carbono em Sistemas Agro-Florestais em diferentes ecorregiões 

do planeta. 

Local Ecorregião 
Seqüestro de carbono 

(t C ha
-1

) 

África Tropical Úmido 29 - 53 

América do Sul 
Tropical Úmido 39 - 102 

Planícies secas 39 - 195 

Sudeste da Ásia 
Tropical Úmido 12 - 228 

Planícies secas 68 - 81 

Fonte: Adaptado de ALBRECHT & KANDJI (2003). 

 

OELBERMANN et al. (2004) afirmam, baseados em estudo realizado na Costa Rica 

num sistema de 10 anos com plantio em aléias de Erythrina poeppigiana, que houve um 

aumento do carbono estocado da ordem de 1,3 t C ha
-1

 ano
-1

, correspondendo a 
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incrementos de 0,4 t C ha
-1

 ano
-1

 localizado nas raízes, 0,3 nos tecidos lenhosos e 0,6 de 

COS. MUTUO et al. (2005) concluem, baseados em levantamento por eles realizado, 

que o potencial de seqüestro de carbono em regiões tropicais úmidas pode ser superior a 

2,4 e 1,7 t C ha
-1

 ano
-1

 na vegetação e nos 20 cm iniciais do solo, respectivamente. Já 

NAIR et al. (2009) encontraram, também baseados em levantamento, que este potencial 

varia entre 0,29 e 15,21 t C ha
-1

 ano
-1

 para a vegetação acima e abaixo do solo e entre 

0,1 e 15,48 t C ha
-1

 ano
-1

 para o carbono entre os 10 e 200 cm iniciais do solo, em 

diversos tipos de SAF entre 4 e 35 anos. 

FRANZLUEBBERS & DORAISWAMY (2007) observaram, na literatura, valores de 

3,8 t C ha
-1

 ano
-1

 de acumulação média na vegetação para diversas espécies na Austrália 

e 10,7 t C ha
-1

 ano
-1

 para SAF de 6 anos de Leucaena leucocephala nas Filipinas 

centrais. Relatam, também, aumento de 0,2 t C ha
-1

 ano
-1

 nas camadas superficiais do 

solo sob plantio em aléias com L. leucocephala e Gliricidia sepium na Nigéria e entre 

6,2 e 11,7 t C ha
-1

 ano
-1

 nos 200 cm iniciais do solo sob plantio em aléias com G. 

sepium no Malawi. 

ALBRECHT & KANDJI (2003) chamam atenção para o fato de que os reservatórios 

criados e aumentados nos SAF somente se configurarão como seqüestro de C 

dependendo do destino a eles dado. Com a colheita, parte do carbono absorvido é 

novamente liberado para a atmosfera, e somente haverá seqüestro se o balanço do C 

contido no sistema apresentar um aumento líquido. Assim, afirmam que o aumento real 

deste estoque só é viável em SAF onde a biomassa lenhosa é perene, os quais permitem 

o crescimento completo das árvores e esta parcela da biomassa é parte importante do 

total. 

4.2.3 Integração Lavoura-Pecuária: 

Utilizada inicialmente para suprir o rebanho de forragem nos períodos críticos e 

recuperar pastagens degradadas (SALTON, 2005), a integração da lavoura com a 

pecuária (ILP) é baseada na mesma lógica que rege a dinâmica por trás da rotação de 

culturas e dos sistemas agro-florestais. Isto ocorre na medida em que a diversificação 

dos cultivos apresentam vantagens em relação às monoculturas convencionais, tanto 

para pastos quanto para lavouras. Trata-se, portanto, de um conjunto de medidas que 

associa as duas categorias vistas até aqui, pastagens e lavouras (inclusive as de 
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alimentação animal, como milho e soja), normalmente desenvolvidas em plantio direto, 

para melhor aproveitamento dos resíduos agrícolas gerados. Logo, é uma medida 

realizada predominantemente com animais criados em pastos, especialmente o gado 

bovino de corte. É uma prática bastante pesquisada no Brasil por diversas instituições 

agrícolas, constando, inclusive, nas Ações de Mitigação Nacionalmente Adequadas 

(NAMAs) brasileiras, as quais prevêm através desta medida uma redução de emissões 

entre 18 e 22 Mton CO2eq. 

A ILP é definida como a diversificação, rotação, consorciação e/ou sucessão harmônica 

das atividades de agricultura e pecuária dentro da propriedade rural, de forma a 

constituir um mesmo sistema no qual há benefício para ambas (BARBOSA et al., 2004; 

CERRI et al., 2010). Entre as sinergias criadas a partir desta integração, destacam-se a 

possibilidade de exploração econômica da terra durante o ano todo, a restauração da 

matéria orgânica e aumento da fertilidade do solo, o aumento da produtividade do 

sistema, a correção das deficiências químicas e aumento das qualidades físico-químicas 

do solo, a quebra dos ciclos das pragas, a redução de custos, entre outras (ABCC, 2008; 

FRANZLUEBBERS, 2007; SALTON, 2005). 

Os benefícios derivados da ILP são resultantes das melhores condições do solo deixadas 

pela pastagem para a lavoura, em função do sistema radicular mais desenvolvido e da 

forragem deixada pelas primeiras. Este material orgânico é degradado ao longo do 

tempo, através do processo de mineralização, aumentando os níveis de matéria orgânica 

(carbono) e, conseqüentemente, a fertilidade do solo para a fase de lavoura. Já a lavoura, 

principalmente a de leguminosas, é capaz de fixar nitrogênio da atmosfera e aumentar 

seus níveis nos solos, beneficiando as pastagens subsequentes (MACHADO et al. 1998; 

ALVARENGA & NETO, 2008; SUFEN & SILVA, 2008). 

Segundo CERRI et al. (2010), esta dinâmica resulta no aumento dos estoques e no 

fortalecimento da ciclagem de nutrientes no sistema planta-animal-solo (figura 4.3), o 

que trás benefícios para as culturas envolvidas e para as pastagens, aumentando a 

produtividade de ambas. Com isso, há um aumento da eficiência das propriedades 

agrícolas (do uso do solo) do ponto de vista produtivo, que se traduz em menor 

demanda por defensivos agrícolas, por fertilizantes e por mão-de-obra, redução dos 

custos de produção, além de evitar a incorporação de novas áreas florestadas, reduzindo 

as taxas de desmatamento (CERRI et al., 2010; ABCC, 2008; BARBOSA et al., 2004). 
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Figura 4. 3 – Modelo conceitual de um sistema de integração lavoura-pecuária, onde ocorre aumento dos 

estoques de carbono (©) devido à incorporação do subsistema animal ao vegetal, em relação às 

monoculturas, e fortalecimento da ciclagem deste elemento. MOS = Matéria orgânica do solo. 

Fonte: SALTON (2005). 

 

Assim, em relação à agropecuária convencional, a ILP promove o aumento dos níveis 

de COS, de N do solo e a redução do uso de combustíveis fósseis para fabricação de 

defensivos agrícolas e fertilizantes. Segundo FRANZLUEBBERS & DORAISWAMY 

(2007), a ILP apresenta oportunidades adicionais de sequestro de C devido à utilização 

dos materiais vegetais ligno-celulósicos pelos animais e pela deposição direta dos 

dejetos animais nos solos, que auxiliam a ciclagem dos nutrientes no sistema ao invés 

de representarem uma fonte de saída para a atmosfera. 

Afirmam ainda, bem como CERRI et al. (2010), que em sistemas de aragem reduzida há 

um potencial ainda maior de aumento do estoque de C do solo acumulado durante a fase 

de pastagem, apesar de GARCÍA-PRÉCHAC et al. (2004) concluírem que os benefícios 

de conservação do solo derivados da ILP independem dos seus níveis de aragem. 

Segundo CERRI et al. (2010), a implementação dos sistemas de ILP em plantio direto 

pode resultar em taxas de acumulação de C do solo de duas a quatro vezes maiores do 

que aquelas observadas na conversão de monoculturas de aragem convencional para 

plantio direto. Já nas lavouras em monocultura, especialmente naquelas em aragem 

convencional, os níveis de C do solo declinam ao longo do tempo 

(FRANZLUEBBERS, 2007). 
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A respeito do efeito da ILP na produtividade das lavouras, FRANZLUEBBERS (2007) 

afirmam que há um aumento de produtividade em relação às monoculturas 

convencionais, ainda maior quando associadas a melhores práticas de manejo e em 

plantio direto do que quando em aragem convencional. 

Segundo pesquisador do Instituto Agronômico do Paraná (SUEFEN & SILVA, 2008), a 

ILP bovina com lavoura de soja no período do verão permitira a produção de soja em ¾ 

da área nesta estação e de forragem para alimentação animal no inverno. Permitiria 

ainda o aumento da média brasileira de lotação das pastagens de 1 cabeça/ha para 1,5 

cabeças/ha, um incremento de 50%. ALVARENGA & NETO (2008) obtiveram, em 3 

anos de ILP bovina experimental com rotação de soja e milho em Minas Gerais, uma 

produção anual média de 207 sacas de soja, 728,7 sacas de milho e 251 toneladas de 

silagem para alimentação animal. A área total destinada ao estudo foi de 24 ha, onde 

mantiveram 40 animais (ou seja, 1,66 cabeças/ha) e obtiveram uma produtividade anual 

de carne de 9,4 arrobas/ha, mais de três vezes a média nacional de 3 arrobas/ha.ano. 

Já a cooperativa COAMO (2009) observou, em sistema de ILP bovina com lavouras de 

soja e de milho no Paraná, um aumento de produtividade de 7,3% (4,74 sacas/ha) e 

25,1% (38,57 sacas/ha), respectivamente, em relação às monoculturas plantadas na 

região. Adicionalmente, afirma que a lotação dos pastos neste sistema aumentou em seis 

vezes, da média do estado do Paraná, de cerca de 1,5 cabeças/ha,  para 9 cabeças/ha. 

GARCÍA-PRÉCHAC et al. (2004), em revisão sobre os benefícios da ILP bovina no 

Uruguai, observaram que a implementação destes sistemas resultou em aumentos de 

produtividade entre 18 e 26% nas lavouras de grãos em relação às monoculturas. 

Constataram também uma redução das perdas por erosão dos sistemas de ILP em 

relação às monoculturas: 19 ton de solo/ha perdido em monoculturas com aragem 

convencional, 7 ton/ha em ILP com aragem convencional, 3 ton/ha em monoculturas 

com plantio direto e menos de 2 ton/ha em ILP com plantio direto. Estes autores 

afirmam também que através da ILP é possível se reduzir o consumo de combustíveis 

dentro das unidades produtivas e de agro-químicos em aproximadamente 50%. 

4.3 Medidas relacionadas ao metabolismo animal 

É possível reduzir as emissões conseqüentes do processo metabólico animal, divididas 

pelo IPCC nas categorias “fermentação entérica” e “dejetos animais”, através de 
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medidas que controlem as condições nas quais são gerados os GEE. A primeira 

categoria é passível de abatimento por meio de medidas que aumentem a qualidade e 

teor de nitrogênio na dieta do animal, bem como de aditivos que inibam a atividade 

metanogênica e mesmo eliminem os microrganismos existentes em seu trato digestivo 

(SMITH et al., 2007). Já na segunda, há potencial de redução através de formas de 

estocagem e tratamento dos dejetos que minimizem a formação e as perdas de CH4 e 

N2O para a atmosfera, além da captura e utilização energética do metano (PAUSTIAN 

et al., 2004). Pode-se, ainda, manipular a própria atividade metabólica animal, uma vez 

que esta apresenta uma base genética, através da seleção de variedades que apresentem 

maior eficiência de conversão alimentar e reduzidas emissões de CH4 ruminal por 

unidade de produto (SMITH et al., 2007). 

Assim, são tratados nos próximos subcapítulos os potenciais de mitigação das emissões 

diretamente relacionadas ao animal, decorrentes de sua atividade metabólica para 

geração de carne e leite. São abordadas, separadamente, medidas relacionadas a práticas 

de aprimoramento da qualidade de alimentação do animal, utilização de agentes 

metabólicos e alimentares específicos, melhoramento das formas de estocagem e/ou 

tratamento dos resíduos produzidos pelo animal, e, por fim, das possibilidades de 

seleção de variedades genéticas animais mais eficientes. 

4.3.1 Melhoramento do tipo de alimentação animal: 

Práticas que permitem a redução da perda da energia, como metano através da 

fermentação entérica, consumida nos alimentos e, portanto, aumentam a eficiência 

alimentar animal são referidas como medidas de melhoramento da alimentação animal. 

Elas são possíveis porque, nos ruminantes, o principal fator determinante da produção 

de metano é o influxo de matéria seca (DMI, do inglês Dry Matter Intake), 

positivamente proporcional à produção deste gás, mas a taxas decrescentes (BUDLLE 

et al., 2010). Com elas, apesar do aumento das emissões de CH4 por animal, há também 

um aumento de sua produtividade, que leva a uma redução das emissões por unidade de 

produto (CERRI et al., 2010). Estas medidas podem tratar dos pastos ou por meio de 

suplementações diárias. 

Para os animais criados extensivamente, em pastagens, a melhoria da dieta animal se 

concentra na manipulação do próprio pasto, uma vez que estratégias de mitigação que 
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necessitem de intervenção diária apresentam limitações econômicas, além de não serem 

factíveis (LASCANO & CÁRDENAS, 2010; BUDLLE et al., 2010). A literatura 

destaca duas principais estratégias: aumento da qualidade e adição de leguminosas aos 

pastos (MARTIN et al., 2010; WITTENBERG, 2008; ALCOCK & HEGARTY, 2003; 

CLEMENS & AHLGRIMM, 2001), esta última tratada anteriormente, em termos de 

uso do espaço. 

Em estudo avaliando os benefícios da semeadura e manejo adequado de pastagens, 

ALCOCK & HEGARTY (2003) observaram uma pequena redução das emissões de 

CH4 por fermentação entérica por kg de produto gerado em ovelhas, apesar das 

emissões totais aumentarem conforme o tamanho dos rebanhos. IQBAL et al. (2008), 

avaliando estudo de modelagem de diversas estratégias de redução da emissão de 

metano ruminal, concluíram que a alimentação com forrageiras de maior digestibilidade 

(essencialmente, plantas mais jovens) resultou numa redução de 15 a 21%. MARTIN et 

al. (2010) explicam este efeito como sendo resultado da maior concentração de açúcares 

solúveis e de ácido linolênico nas forragens mais frescas e jovens, mas chamam atenção 

para a baixa correlação entre qualidade de forragens e emissões de metano ruminal. 

Com relação à adição de leguminosas nos pastos, MCCAUGHEY et al. (1999 apud 

MARTIN et al., 2010) observaram, ao comparar os efeitos de pastos de gramíneas 

somente e cultivadas com alfafa em vacas de corte lactantes, uma redução de 10% das 

emissões de CH4 por unidade de produto no segundo caso. Constataram, também, um 

aumento de 17,5% no DMI, de 11% na taxa de engorda dos bezerros e uma redução de 

2,4% na energia consumida perdida como metano (MCCAUGHEY et al., 1999 apud 

WITTENBERG, 2008). 

Já para os animais criados de forma mais intensiva, confinada, onde intervenções diárias 

se fazem possíveis, a manipulação da composição dos alimentos a eles fornecidos e a 

suplementação alimentar são as estratégias predominantes. As principais medidas 

destacadas na literatura são a redução da quantidade de forragem e fibras dadas, com 

concomitante aumento de proteínas ou fibras de maior digestibilidade, e a 

suplementação com certos carboidratos (gorduras e amido) e óleos (LASCANO & 

CÁRDENAS, 2010; BUDLLE et al., 2010; O’MARA et al., 2008; CLEMENS & 

AHLGRIMM, 2001). 
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Diversos estudos na literatura reconhecem que as emissões de CH4 ruminal são 

negativamente relacionadas ao teor de concentrados de alta energia (grãos e soja) na 

dieta animal e positivamente ao teor de forragem (O’MARA et al., 2008; IQBAL et al., 

2008; MARTIN et al., 2010; SHIBATA & TERADA, 2010). Este padrão ocorre, pois 

este gás é derivado da digestão das fibras contidas nas forragens no rúmen, conforme 

visto anteriormente. Já com alimentos ricos em compostos de alto valor energético 

(como proteínas e carboidratos), há uma tendência de redução da população de 

protozoários no rúmen, do pH ruminal, e da razão acetato : propionato (este último 

deixa menos H2 disponível para formação de CH4),  que leva a uma redução da 

produção de metano por unidade de alimento consumida (LASCANO & CÁRDENAS, 

2010; LOVETT et al., 2003). 

Estes tipos de medidas, porém, dependem da proporção inicial de concentrados 

fornecidos, além de enfrentarem limitações no que diz respeito à dieta animal, uma vez 

que precisam de quantidades definidas específicas de nutrientes (O’MARA et al., 2008; 

KREUZER & HINDRICHSEN, 2006; CLEMENS & AHLGRIMM, 2001). Além disso, 

grandes quantidades de concentrados podem levar à acidificação do rúmen e a 

inflamações secundárias, causando doenças como acidose metabólica e outras, e são 

também proibitivas em sistemas com poucos recursos, dado o alto custo dos 

concentrados (SCIALABBA & MÜLLER-LINDENLAUF, 2010; IQBAL et al., 2008). 

MARTIN et al. (2010), em revisão, observaram uma relação curvilínea entre a 

proporção de concentrado na dieta animal e a produção de CH4 ruminal. Constataram 

que as perdas por emissão de metano são relativamente constantes em dietas contendo 

até 30 a 40% de concentrados, e correspondem de 6 a 7% da energia consumida, 

diminuindo rapidamente até 2 a 3 % da energia consumida em dietas contendo de 80 a 

90%. KREUZER & HINDRICHSEN (2006), também baseados em revisão, 

argumentam que este aumento da proporção de concentrados na dieta animal resulta no 

aumento das emissões de metano dos dejetos, mas com uma redução líquida quando 

comparada aos efeitos desta medida sobre a fermentação entérica. Este aumento seria 

resultado da maior disponibilidade de compostos de fácil digestão, como amido, 

proteína e até mesmo fibras mais palatáveis, enquanto nas forragens haveria maior 

proporção de fibras lignificadas, de menor digestibilidade. 
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As emissões de N2O dos dejetos também podem ser mitigadas através de medidas de 

controle de alimentação. VAN GROENIGEN et al. (2006) observaram que o aumento 

da concentração de ácido hipúrico na urina (realizável através de controle da dieta) de 3 

para 9% resultou numa redução média de emissões de óxido nitroso da ordem de 40%. 

Os autores atribuem este resultado a um efeito inibitório de um subproduto do ácido 

hipúrico, o ácido benzoico, sobre o processo de desnitrificação. 

CLEMENS & AHLGRIMM (2001) argumentam que um menor fornecimento de 

proteínas no final do período de engorda na criação de suínos reduziria as emissões de 

N2O sem redução da produção, pois haveria um “sobre-fornecimento” neste período, o 

qual não seria utilizado pelos animais e acabaria eliminado nos dejetos. Argumentam 

também que o ganho de peso é determinado por aminoácidos que limitariam a engorda 

antes que outros (“first-limiting amino acids”). Assim, a deficiência destes aminoácidos 

limitantes não seria suprida pelo aumento do fornecimento dos outros ainda não 

limitantes, que, não utilizados seriam, eliminados nos dejetos. São exemplos a lisina 

para suínos e treonina e triptofano para aves. 

A suplementação da alimentação animal com ácidos graxos, como óleos vegetais e 

animais, também é reconhecida na literatura como uma estratégia para redução da 

produção de metano ruminal, através do aumento da densidade energética da dieta e 

inibição da metanogênese (LASCANO & CÁRDENAS, 2010; BUDDLE et al., 2010; 

O’MARA et al., 2008). Este efeito se processa através da conjugação de três 

mecanismos, o efeito inibitório dos óleos sobre as populações de ciliados residentes no 

rúmen, a hidrogenação dos ácidos graxos que competem por substrato com a 

metanogênese, e a conseqüente redução da digestibilidade das fibras (SHIBATA & 

TERADA, 2010; BUDLLE et al., 2010; JORDAN et al., 2006). Além disso, estes 

compostos não são fermentados, o que leva a uma redução das emissões por este 

processo (MARTIN et al., 2010). 

Esta dinâmica é explicada por LOVETT et al. (2003), como sendo resultado da redução 

do suprimento de hidrogênio no rúmen, devido à redução da capacidade de fermentação 

da matéria orgânica por redução dos números de protozoários, associado a uma redução 

da razão acetato : propionato. Como o óleo serve de aceptor alternativo de H2 durante a 

bio-hidrogenação dos ácidos graxos insaturados, o estoque deste elemento disponível 

para a redução do CO2 a CH4 seria reduzido ainda mais. 
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Em contrapartida, como conseqüência negativa desta cadeia de processos, observa-se a 

redução da digestibilidade das fibras e de outros materiais orgânica, associada à inibição 

da fermentação, trazendo prejuízos à performance animal (SHIBATA & TERADA, 

2010; BUDLLE et al., 2010). Segundo O’MARA et al. (2008), se os níveis de lipídeos 

alimentares fornecidos aos animais forem de até 60 a 70 g por kg de alimento, os efeitos 

sobre o desempenho animal são desprezíveis. Além disso, a redução de emissões de 

metano pode não se manter no longo prazo (LASCANO & CÁRDENAS, 2010; 

MCGINN et al., 2004). 

MARTIN et al. (2010) observaram, em revisão, que a adição de uma unidade de lipídeo 

na dieta de bovinos e ovinos resulta na redução das emissões de CH4 ruminal de 2,2 a 

7,3%, dependendo do tipo de ácido graxo componente (maiores reduções nos de cadeia 

média). JORDAN et al. (2006) observaram reduções de 13,6%, 20,3% e 39,1% em 

dietas com suplementação de 125, 250 e 375g de óleo de coco por dia em bezerras de 

corte, com prejuízo do desempenho animal na dieta de 375g. Já LOVETT et al. (2003) 

constataram redução de 33,9% com suplementação de 350g óleo de coco por dia em 

bezerras de corte, sem redução da performance animal. MCGINN et al. (2004) e 

BEAUCHEMIN & MCGINN (2006) detectaram reduções de 22 e 32% com 

suplementação de 400g/dia e 4,6% do DMI de óleo de girassol e de canola, 

respectivamente, em gado bovino de corte, com redução do desempenho animal. 

4.3.2 Agentes metabólicos específicos: 

Outra linha de ações de mitigação das emissões por fermentação entérica diz respeito à 

utilização, como suplemento alimentar, de compostos específicos que agem sobre o 

metabolismo animal (SMITH et al., 2007). São vários os tipos de compostos utilizados, 

muitos dos quais têm sua eficácia ainda incerta, de maneira que neste trabalho são 

abordados somente aqueles de consenso na literatura, compostos vegetais secundários 

(taninos e saponinos), ácidos orgânicos (fumarato e maleato), probióticos (leveduras), 

compostos halogenados, ionóforos (monensina) e imunização por vacinas “anti-metano” 

(LASCANO & CÁRDENAS, 2010; MARTIN et al., 2010). 

Taninos e saponinos são compostos secundários encontrados em maiores quantidades 

em certos frutos e legumes que, quando consumidos pelos ruminantes, atuam reduzindo 

a quantidade de metano produzida no rúmen. Apesar do modo de ação exato destes 
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compostos não estar claro na literatura, atribuem-se a eles dois possíveis efeitos: diretos, 

sobre os microorganismos existentes no rúmen (defaunação) e indiretos, de redução da 

disponibilidade de H2 e formação de CH4, devido à redução da digestibilidade e 

degradação de fibras (MARTIN et al., 2010; NEWBOLD & RODE, 2006; 

TAVENDALE et al., 2005). Porém, na literatura, os efeitos diretos parecem ser 

predominantes nos saponinos e os indiretos nos taninos (LASCANO & CÁRDENAS, 

2010; MARTIN et al., 2010; KREUZER & HINDRICHSEN, 2006). 

MARTIN et al. (2010) concluem, porém, que a ação anti-microbiana dos saponinos 

pode ser transiente, o que enfatiza a importância dos efeitos indiretos destes compostos. 

Os efeitos dos taninos e saponinos dependem de seu tipo e concentração, que variam em 

plantas de diferentes espécies e idades, apesar de sua eficácia na ter sido comprovada in 

vivo (LASCANO & CÁRDENAS, 2010; BUDDLE et al., 2010). 

Os efeitos destes compostos secundários descritos na literatura são variáveis, por vezes 

não apresentando efeitos significativos sobre as emissões de metano (ANIMUT et al., 

2008; BUDDLE et al., 2010). Segundo revisões conduzidas por LASCANO & 

CÁRDENAS (2010) e MARTIN et al. (2010), as reduções de emissões de metano 

ruminal promovida pelos saponinos gira em torno de 20 a 28%, podendo chegar a 40% 

dependendo da quantidade ministrada ao animal, mas com prejuízos à digestibilidade 

das fibras. Para os taninos, segundo estes mesmos autores, em estudos com bovinos, 

caprinos, ovinos e alpacas estas reduções foram de 13 a 30%, além de promover um 

aumento das taxas de engorda em cordeiros e cervos, de produção de leite em bovinos e 

ovinos, e de reprodução nestes últimos. 

Ácidos orgânicos pertencem a outra família de compostos associada à redução da 

fermentação ruminal, especialmente os ácidos dicarboxílicos fumarato, o mais estudado, 

e maleato, em seguida (SHIBATA & TERADA, 2010; LASCANO & CÁRDENAS, 

2010). Estes ácidos são precursores do ácido graxo volátil (AGV) propionato, uma vez 

que estimulam a utilização do H2 para a redução do fumarato em succinato, e 

posteriormente para propionato, em detrimento da formação de CH4 ruminal (IQBAL et 

al., 2008). Assim, como o propionato é um aceptor alternativo de hidrogênio ao acetato, 

AGV intermediário durante a formação de CH4 ruminal, ao reduzir a proporção deste 

último reduz-se, portanto, a formação do gás citado e se pode aumentar a eficiência 

animal (LASCANO & CÁRDENAS, 2010; KREUZER & HINDRICHSEN, 2006). 
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Contudo, o efeito destes compostos é somente consolidada in vitro, sendo os resultados 

in vivo bastante variáveis (MARTIN et al., 2010; IQBAL et al., 2008; O’MARA et al., 

2008). Em revisão, MARTIN et al. (2010) encontraram reduções de emissão de metano 

variando de zero até 75%. De fato, MCGINN et al. (2004) e BEAUCHEMIN & 

MCGINN (2006) não encontraram reduções mensuráveis para a suplementação com 

fumarato a 80 e 175 g/dia, respectivamente, apesar destes últimos detectarem uma 

redução significativa da proporção acetato : propionato. Segundo IQBAL et al. (2008), a 

eficiência destes ácidos orgânicos é reduzida quando concentrados são fornecidos ao 

animal, o que pode explicar os resultados nulos encontrados na literatura. 

Em contrapartida, o alto custo destes compostos e as grandes quantidades necessárias 

para causar impacto significativo sobre as emissões diárias de CH4 tornam esta 

alternativa economicamente pouco viável e improvável (IQBAL et al., 2008; O’MARA 

et al., 2008). LASCANO & CÁRDENAS (2010) complementam que, como tais ácidos 

orgânicos são encontrados em quantidades relativamente altas em tecidos foliares de 

certas plantas, seria possível desenvolver forragens ricas nestes compostos a custos 

menores. 

Alguns probióticos também são empregados para redução de metano entérico e aumento 

da produtividade animal, entre os quais os mais utilizados são as leveduras vivas 

(MARTIN et al., 2010; IQBAL et al., 2008). Assume-se, na literatura, que o efeito 

destas culturas celulares seja derivado de quatro processos: redução da razão acetato : 

propionato, redução da população de protozoários no rúmen, promoção da 

acetogênese
10

, e aumento da síntese microbiana e conseqüente produtividade animal 

(IQBAL et al., 2008; NEWBOLD & RODE, 2006). 

Há grande variedade de leveduras, com linhagens de grande diversidade funcional e 

metabólica (NEWBOLD & RODE, 2006). Desta forma, as alterações das emissões de 

                                                
10 A acetogênese é uma reação química cujo produto é ácido acético, a partir da redução de CO2 com H2 

no rúmen. É realizada por bactérias específicas existentes no trato digestivo de muitos mamíferos, as 

quais nos ruminantes competem, menos eficientemente, com as bactérias metanogênicas pelo hidrogênio 

disponível. Assim, além desta reação utilizar o substrato também utilizado para a metanogênese, 

resultando em menor formação deste gás, ela também é responsável pela síntese de uma importante fonte 

energética para os ruminantes (ac. acético), o que melhora o desempenho animal (LASCANO & 

CÁRDENAS, 2010; MARTIN et al., 2010). 
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metano a elas associadas são variadas na literatura, especialmente in vivo, podendo 

aumentar, diminuir ou não se alterar (MARTIN et al., 2010; LASCANO & 

CÁRDENAS, 2010). Em estudo realizado por MCGINN et al. (2004), os autores não 

encontraram reduções significativas das emissões totais de CH4 em bezerro alimentados 

com a linhagem Procreatina-7,  apesar de detectarem redução de 3% nas perdas de 

energia consumida como metano, também não significativa. NEWBOLD & RODE 

(2006) argumentam que os resultados baixos e nulos podem ser fruto de artefato 

amostral, uma vez que é necessário de 24 a 48 horas para a completa ocorrência dos 

efeitos das leveduras. 

Certa família de antibióticos, os ionóforos, também é utilizada para aumentar a 

performance animal e reduzir a produção de metano. Entre eles, o estudado mais 

extensivamente é a monensina, mas ainda outros são empregados, como a lasalocida, a 

salinomicina e a nigericina (LASCANO & CÁRDENAS, 2010; MARTIN et al., 2010; 

SHIBATA & TERADA, 2010; O’MARA et al., 2008). Sua utilização, contudo, não é 

permitida em alguns países, e foram banidos da união Européia em 2006 (MARTIN et 

al., 2010; IQBAL et al., 2008). Estes compostos se ligam às membranas celulares 

bacterianas e alteram o fluxo de íons, como sódio, potássio e cálcio, causando sua saída 

e a entrada de hidrogênio na célula. As bactérias precisam, então, gastar energia com o 

transporte do H2 para fora da célula, o que leva a um crescimento reduzido ou morte 

destes organismos. Estes antibióticos afetam as chamadas bactérias gram positivas 

residentes no rúmen, causando sua substituição pelas gram negativas. (FLEMING & 

SOOS, 2009; WITTENBERG, 2008; IQBAL et al., 2008; O’MARA et al., 2008). 

Esta dinâmica se traduz em aumento da eficiência de conversão alimentar, redução da 

razão acetato:propionato, além da redução do número de protozoários ciliados no rúmen 

(MARTIN et al., 2010; IQBAL et al., 2008; WITTENBERG, 2008). Apesar de outro 

resultado ser a redução do DMI (O’MARA et al., 2008), o resultado líquido é a 

manutenção ou o aumento da produtividade animal, devido a um maior efeito do 

aumento da eficiência de conversão alimentar (LASCANO & CÁRDENAS, 2010). As 

reduções de emissões de metano, porém, se mantém somente no curto prazo, devido à 

adaptação dos micro-organismos a estes antibióticos, e os ionóforos podem se acumular 

nos produtos animais, afetando o consumidor final (LASCANO & CÁRDENAS, 2010). 
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O nível de reduções de emissões de CH4 depende do tipo de dieta fornecida ao animal, 

bem como da dosagem a do tipo de ionóforo utilizado (SHIBATA & TERADA, 2010; 

O’MARA et al., 2008).VAN NEVEL & DEMEYER (1996), em revisão, observaram 

grande amplitude de resultados destes compostos in vitro, com reduções de 0 a 76%. 

MARTIN et al. (2010) encontraram na literatura reduções entre 0 e 30%, com a duração 

dos efeitos também variável, do curto até o longo prazo. MCGINN et al. (2004) não 

encontrou reduções significativas em gado bovino de corte tratado com monensina a 33 

mg/kg de matéria seca, apesar de detectarem redução de 9% nas perdas de energia 

consumida como metano. O’MARA et al. (2008) argumentam que, apesar do efeito dos 

ionóforos poder ser temporalmente limitado, a redução do DMI não o é e, devido a sua 

forte relação com a produção de metano, leva a uma redução de emissões de até 5%. 

Outra medida apontada como agente de redução da produção de metano e de aumento 

da produtividade é a imunização animal, através de vacinas anti-metano. A vacinação 

desencadearia uma resposta imunológica substancial na saliva animal, que resultaria no 

envio de grande carga de anticorpos para o rúmen, os quais neutralizariam as bactérias e 

protozoários aí presentes e/ou impediriam a formação do CH4 (LASCANO & 

CÁRDENAS, 2010; BUDDLE et al., 2010). 

Seu efeito de redução de emissões de metano pode ser nulo, e varia conforme o tipo de 

vacina, uma vez que há grande variedade de organismos produtores de metano no 

rúmen de diversos animais. Além disso, pode ter efeito somente no curto prazo, já que 

os micro-organismos podem adquirir resistência ou outros micro-organismos podem vir 

a ocupar o nicho daqueles que são alvo dos anticorpos (LASCANO & CÁRDENAS, 

2010; MARTIN et al., 2010; IQBAL et al., 2008). 

WRIGHT et al. (2004) observaram uma redução significativa de 7,7% de CH4 em 

ovinos vacinados com uma mistura contra 3 variedades selecionadas de bactérias, mas 

encontrou redução não significativa de 6% com uma mistura contra 7 variedades, ambas 

sem prejuízo do desempenho animal. IQBAL et al. (2008) afirma que a redução 

potencial da imunização animal pode chegar até 70% do total de metano produzido, 

dependendo do tipo de manejo, de animal e das condições ambientais. 

Alguns compostos halogenados são conhecidos por serem potentes inibidores 

metabólicos da metanogênese, entre eles os mais conhecidos são o bromoclorometano e 
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o clorofórmio. Apesar disso, seu efeito é de curto prazo, devido à adaptação das 

bactérias metanogênicas a estes compostos (VAN NEVEL & DEMEYER, 1996). São, 

também, compostos instáveis, potencialmente tóxicos à saúde humana e animal, além 

de prejudicarem a digestão de fibras e o desempenho animal (LASCANO & 

CÁRDENAS, 2010; IQBAL et al., 2008). São pouco expressivos na literatura, sendo 

seu potencial de redução de emissões de metano ainda não estabelecido com clareza 

razoável. 

4.3.3 Melhoramento do manejo dos dejetos produzidos pelos animais: 

Os dejetos animais também são fontes de emissão de gases de efeito estufa associadas 

ao metabolismo animal e, portanto, a escolha de formas de manejo eficientes permite a 

redução destas emissões. O metano e o óxido nitroso emitidos são resultados da 

atividade biológica de micro-organismos em compostos orgânicos, existentes nos 

dejetos, como substrato, de maneira semelhante à fermentação entérica no rúmen e os 

ciclos de nitrificação/desnitrificação nos solos. Assim, as práticas de mitigação se 

baseiam no controle das variáveis ambientais que determinam a ação destes organismos, 

apesar de também ser possível alterar seu substrato de ação, através de manipulação da 

dieta (SMITH et al., 2007). As primeiras são factíveis somente no confinamento, uma 

vez que há coleta e estocagem dos dejetos (CLEMENS & AHLGRIMM, 2001), e as 

últimas também o são em sistemas extensivos, nas pastagens. 

De maneira geral, conforme visto, dietas com maiores teores de proteínas resultam em 

maiores emissões de N2O dos dejetos, enquanto que naquelas ricas em forragens, a 

produção de CH4 é maior (KREUZER & HINDRICHSEN, 2006). Nos pastos, os 

resultados da semeadura de leguminosas corresponderia ao primeiro caso. Já o 

fornecimento de tipos específicos de proteínas pode reduzir as emissões de óxido 

nitroso associadas, conforme mencionado (VAN GROENIGEN et al., 2006, CLEMENS 

& AHLGRIMM, 2001). Além disso, aditivos alimentares também podem apresentar 

efeito sobre os dejetos. A respeito da monensina, por exemplo, FLEMING & SOOS 

(2009) constataram uma redução da produção de metano durante os primeiros 6 meses 

após a suplementação, com posterior retorno aos níveis iniciais devido à adaptação dos 

micro-organismos metanogênicos. TEDESCHI et al. (2003) observaram que este aditivo 

aumentou a taxa de utilização de proteínas em 3,5% em bovinos, e concluíram que isto 

levaria a uma redução do conteúdo de N na urina 



120 

 

Como a atividade microbiana que ocorre nos dejetos é afetada por fatores ambientais, 

como disponibilidade de nutrientes, temperatura, pH, teor de O2, entre outros, o controle 

destas variáveis representa possibilidades de mitigação da emissão de GEE (CLEMENS 

& AHLGRIMM, 2001). A principal questão a se destacar a este respeito é que a escolha 

do tipo de manejo por si só já determina certo padrão de emissões: conforme visto, nos 

dejetos na forma líquida predomina o CH4, enquanto que nos em forma sólida 

predomina o N2O (STEINFELD et al., 2006). Tal padrão existe, pois o metano é 

produto de processos anaeróbicos, condição predominante no primeiro caso, enquanto o 

óxido nitroso é formado por uma sequência de reações de nitrificação e desnitrificação 

nas quais o oxigênio precisa estar presente (MONTENY et al., 2006; PAUSTIAN et al., 

2004; MONTENY et al., 2001). ROBERTSON (2004) complementa, afirmando que, 

em anaerobiose, o nitrato residual existente é reduzido a N2, enquanto a formação de 

novas moléculas de nitrato é inibida pela ausência de oxigênio. Vale a pena chamar 

atenção para o fato de que o tipo de manejo de dejetos predominante para a pecuária 

intensiva no mundo é o líquido, enquanto que no Brasil é o sólido (CERRI et al., 2010). 

Existem poucas opções para o caso da estocagem sólida dos dejetos. A cobertura e a 

compactação resultam na redução das emissões de N2O, enquanto que a aeração leva a 

menores emissões de CH4 (CHADWICK, 2005; PAUSTIAN et al., 2004). Contudo, 

devido à redução da disponibilidade de O2 nas duas primeiras e o aumento na última, 

pode-se esperar o aumento da produção de metano e óxido nitroso, respectivamente, 

levando a uma simples substituição da emissão de um poluente por outro (MONTENY 

et al., 2006).  

Para a redução da produção de metano durante a estocagem líquida destaca-se o 

resfriamento dos tanques, uso de coberturas sólidas, separação mecânica das frações 

sólida e líquida, a aeração e aplicação imediata em campos/lavouras. Como este gás é 

resultado de atividade biológica, temperaturas baixas, inferiores a 10°C, inibem o 

metabolismo dos micro-organismos responsáveis pela sua síntese (CLEMENS & 

AHLGRIMM, 2001; MONTENY et al., 2006). CLEMENS et al. (2006) observaram 

que em temperaturas abaixo de 4°C a produção de CH4 em dejetos de bovinos passa a 

ser desprezível. 

Segundo CLEMENS & AHLGRIMM (2001), o uso de coberturas sólidas, como palha, 

nos dejetos na forma líquida altera seu potencial redox no sentido de permitir a 
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colonização da superfície dos tanques por micro-organismos aeróbios. Ao utilizar 

oxigênio, eles oxidam a amônia, estimulando a produção de óxido nitroso e reduzindo a 

de metano. Contudo os autores observam que as emissões de CH4 podem, na verdade, 

aumentar devido à entrada de C no sistema e à manutenção da anaerobiose nas camadas 

abaixo da superfície. 

A separação mecânica resulta em duas frações, uma líquida com carga orgânica 

reduzida e outra sólida composta basicamente de MO, às quais se podem dar tratamento 

diferenciado. Desta forma, a parte líquida pode ser tratada anaerobicamente, com 

emissões reduzidas de CH4 devido à remoção da MO, e a sólida pode ser estocada, de 

maneira que a presença de O2 evita a formação deste gás. Apesar de existir consumo de 

energia para a separação, este é baixo. Já a aeração introduz oxigênio nos sistemas de 

estocagem líquida e leva a proliferação de micro-organismos anaeróbicos, que irão 

transformar a MO em CO2 e água ao invés de metano. Em contrapartida, observa-se o 

aumento das emissões de N2O (AMON et al., 2006). 

A aplicação imediata e constante dos dejetos produzidos, em lavouras ou pastagens, 

mantém a MO neles contida em aerobiose, uma vez que há seu espalhamento sobre o 

solo, evitando a formação de metano e estimulando o acúmulo de C no solo. Além 

disso, o nitrogênio presente é passível de utilização pelas plantas, o que além de resultar 

em menor formação de N2O in situ, leva a uma menor necessidade de aplicação de 

fertilizantes sintéticos. A estocagem para transportes a longas distâncias ou nas 

entressafras diminui o potencial de redução de emissões desta medida (ROBERTSON, 

2004). 

Em contraposição às medidas de redução da produção de metano, a digestão anaeróbica 

potencializa a transformação da MO em CH4, representando estratégia de mitigação ao 

estar associada à captura e queima deste biogás gerado (ROBERTSON, 2004; 

CLEMENS & AHLGRIMM, 2001). Esta medida é considerada a mais eficiente para a 

redução das emissões atmosféricas deste GEE, uma vez que reduz o C contido nos 

dejetos em 50% e o metano praticamente a zero, ao ser utilizado como fonte renovável 

de energia elétrica ou térmica (1 kg CH4 = 55,56 MJ) (SCIALABBA & MÜLLER-

LINDENLAUF, 2010; AMON et al., 2006; MONTENY et al., 2001). As emissões de 

N2O também são reduzidas durante a digestão, pois não há ocorrência de volatilização 
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de amônia em sistemas fechados, apesar de poder ocorrer conforme o destino final dos 

subprodutos restantes (CLEMENS & AHLGRIMM, 2001). 

Além do biogás, uma fração líquida com carga orgânica menor do que os dejetos 

originais, rica em nitrogênio, chamada de biofertilizante, é resultante da digestão 

anaeróbica, que pode ser aplicada em pastagens e/ou lavouras (PAUSTIAN et al., 

2004). Com a aplicação, há risco de emissão de N2O, como todo fertilizante de N, 

maiores com a utilização de práticas pouco adequadas. Esta fração contribui para a 

acumulação de COS, além de não apresentar emissões de CH4, devido à predominância 

das condições aeróbicas após a aplicação (ROBERTSON, 2004; CLEMENS & 

AHLGRIMM, 2001). Além disso, esta medida reduz o consumo de fertilizantes 

sintéticos, que por sua vez resulta em menores emissões derivadas do consumo de 

combustíveis fósseis para sua fabricação (AMON et al., 2006; PAUSTAN et al., 2004). 

CERRI et al. (2010) destacam que a digestão anaeróbica dos dejetos animais será de 

extrema importância para o sucesso de qualquer processo de intensificação ou 

confinamento do gado bovino no Brasil. 

AMON et al. (2006) compararam as emissões de metano, óxido nitroso e amônia dos 

dejetos de gado bovino de leite não tratados (controle) com 4 tipos diferentes de 

tratamento com posterior aplicação em pastagem: separação mecânica, digestão 

anaeróbica com posterior estocagem, cobertura com palha e aeração. Com relação ao 

CH4, o tratamento que apresentou as maiores reduções acumuladas em relação ao 

controle (4,047 kg CH4/m
3
 dejeto) foi a digestão, 66,8%, seguido pela aeração e 

separação, com reduções de 57,0% e 41,6%, respectivamente. A cobertura com palha 

apresentou um amento de 21,7%. Para o N2O, a digestão e a separação não 

apresentaram grandes diferenças em relação ao controle (24,0 - 31,2 g N2O/m
3
 dejeto). 

Já a aeração e a cobertura apresentaram aumentos de 118,8% e 125,8%, 

respectivamente. As emissões de NH3 da digestão e do controle foram semelhantes 

(226,8 - 229,9 g NH3/m
3
 dejeto), enquanto as da cobertura, separação e aeração foram 

41,3%, 77,7% e 86,3% superiores, respectivamente. Em termos de CO2eq, os 

tratamento que apresentaram reduções acumuladas foram a digestão, a aeração e a 

separação, de 59,0%, 42,3% e 36,7%, respectivamente, enquanto a cobertura com palha 

apresentou um amento de 29,6%. 
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CLEMENS et al. (2006) realizaram estudo semelhante ao de AMON et al. (2006), cujos 

tratamentos foram cobertura com palha (1) e digestão anaeróbica seguida de três tipos 

de estocagem, simples (2), cobertura com palha (3) e cobertura com palha e madeira (4). 

As emissões de CH4 durante a estocagem seguiram o mesmo padrão, maiores para os 

dejetos sem tratamento, seguidas pelos tratamentos 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Para o 

N2O, a maior fonte no inverno foi o sem tratamento, seguido pelos tratamentos 4, 2, 3 e 

1, enquanto no verão o padrão foi 3 > 2 > 4 > 1, sendo o sem tratamento a menor fonte. 

As emissões de NH3 foram, no inverno, as maiores para os dejetos sem tratamento, 

seguidas por 2, 1, 3 e 4, e no verão 2 > 3 > sem tratamento > 1 > 4.  Os dejetos sem 

tratamentos foram as maiores fontes de GEE, com emissões acumuladas durante o 

inverno e o verão de 107,6 kg CO2eq/m
3
 dejeto, seguido pelos tratamentos 1 (95,9 kg 

CO2eq/m
3
), 3 (63,3 kg CO2eq/m

3
), 2 (61,5 kg CO2eq/m

3
) e 4 (54,8 kg CO2eq/m

3
). Os 

autores comparam também as emissões após a aplicação dos dejetos não tratados e dos 

digeridos anaerobicamente com a dos fertilizantes sintéticos. Não constataram grandes 

diferenças entre as emissões de N2O dos dois primeiros, mas uma redução de 27,1% a 

30,6% quando comparados aos fertilizantes sintéticos. 

4.3.4 Seleção de variedades genéticas animais: 

Existem grandes variações individuais das emissões de metano entre espécies e raças 

criadas na pecuária, mesmo em animais com desmpenho e dieta semelhantes. Apesar 

das causas exatas destas variações ainda não estarem determinadas, acredita-se que 

sejam resultados de diferenças comportamentais, anatômicas e fisiológicas, de modo 

que expressam distintas formas de seleção de alimento, taxas de atividade microbiana, 

condições de fermentação e cinéticas do trato digestivo (MARTIN et al., 2010; IQBAL 

et al., 2010; WITTENBERG, 2008; BUDDLE et al., 2010). Como estas características 

são determinadas por fatores genéticos, a seleção das variedades de interesse é uma 

estratégia para redução das emissões de CH4. Para a realização ideal de tal estratégia, 

porém, é necessário estabelecer o quanto a característica em questão é determinada pela 

variação genética (seu componente genético) bem como sua herdabilidade, que podem 

ser variáveis (MARTIN et al., 2010). 

WALL et al. (2010) afirmam que o melhoramento genético animal é uma medida custo-

eficiente que produz alterações permanentes e cumulativas no desempenho animal, 

reduzindo as emissões por kg de produto, podendo ser dividida em três linhas de ação 
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distintas. A primeira delas, a mais estudada até o presente, segundo MARTIN et al. 

(2010), corresponde à seleção pelo aumento da produtividade e da eficiência do animal. 

A segunda corresponde à seleção por redução de desperdício do rebanho. A terceira, 

ainda pouco estudada, corresponde à seleção de variedades que apresentam menores 

emissões absolutas.  

O aumento da produtividade e da eficiência animal é feito através da seleção de 

indivíduos que apresentam uma taxa mais elevada, chamada de mérito genético, 

calculada como a razão entre o desempenho de um determinado animal e a média do 

grupo ao qual pertence (IQBAL et al., 2008). WALL et al. (2010) afirmam que, de 

maneira geral, é possível se obter uma taxa de resposta anual de 1 a 3% da média, e que 

este tipo de seleção reduz as emissões de dois modos: o aumento da produtividade 

individual aumenta a eficiência da conversão de alimentos em produtos animais, 

reduzindo a fermentação entérica e a demanda por alimentos; e no rebanho, menos 

animais que emitem metano são necessários para alcançar determinado nível de 

produção. 

Este aumento também pode ser realizado através da seleção de indivíduos que 

necessitam de menor quantidade de alimentos que seus equivalentes em termos de 

desempenho e produtividade. Estes animais apresentam taxas de absorção residual de 

alimento (RFI, do inglês Residual Feed Intake) menores e utilizam os alimentos com 

maior eficiência (IQBAL et al., 2010). HEAGARTY et al. (2007), em estudo de 

comparação de novilhos de corte selecionados para alta e baixa RFI com a mesma 

alimentação, constataram uma redução de 25,2% nas emissões de metano ruminal 

destes últimos. Porém, BUDDLE et al. (2010) observam que a medição desta variável 

apresenta um custo elevado e não é factível em sistemas de criação extensiva. 

Além da maior eficiência de conversão de alimentos, atribui-se a redução das emissões 

de CH4 por unidade de produto nas variedades mais produtivas à ocorrência de maior 

proporção de concentrados em suas dietas. Isto ocorre uma vez que nenhuma ligação 

entre o aumento da produção de produtos animais e a redução direta das emissões de 

metano foi constatada na literatura (MARTIN et al., 2010; BUDDLE et al., 2010). 

MARTIN et al. (2010) adicionam ainda que, apesar das emissões por unidade de 

produto diminuírem, as emissões diárias por animal aumentam, e há risco de ocorrência 
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de efeitos indesejados como consequência da seleção, como a redução da fertilidade e 

da longevidade em gado leiteiro selecionado para maior produtividade. 

Segundo WALL et al. (2010), a redução do desperdício no rebanho ocorre por meio da 

seleção de indivíduos que apresentam melhores características de “aptidão” (fitness) no 

sentido evolutivo, como longevidade, vitalidade e fertilidade, uma vez que apresentam 

um componente genético. Com animais de vidas mais longas e de saúde aprimorada, 

não há necessidade de substitutos para a manutenção do rebanho em determinado nível, 

devido ao menor número de mortes. A seleção por animais mais saudáveis também 

ajuda a reduzir custos e ineficiências durante o tratamento, além de manter a 

produtividade do animal, reduzida em períodos de enfermidade. Com animais mais 

férteis, reduz-se os intervalos de prenhez e parto, reduzindo-se também os períodos em 

que o animal está improdutivo. Os autores estimam que o aumento da longevidade 

média dos rebanhos do gado leiteiro Holstein-Friesian do Reino Unido em 16,7% 

resultaria não somente em uma redução das emissões de CH4, mas também de N2O, de 

4,4% e 3,6%, respectivamente. 

A seleção de variedades que apresentam menores emissões absolutas é possível, uma 

vez que existem variações individuais das emissões diretas de metano por fermentação 

entérica e nos dejetos. Esta estratégia é baseada na mensuração de todas as fontes deste 

gás, o que é de difícil realização, representando uma barreira para sua implantação. 

Além disso, devido a sua acurácia, as técnicas atuais de medição de CH4 ainda podem 

subestimar o potencial de abatimento desta seleção, de maneira que o desenvolvimento 

de novas técnicas será interessante para a sua realização. 

PEDREIRA et al. (2009), em estudo avaliando duas variedades de gado leiteiro, 

observaram que as emissões diárias per capita de metano ruminal da variedade mestiça 

¾ Holstein x ¼ Zebu foram, em média, 11,7% menores que a da Holstein pura. 

Concluíram, porém, que esta última apresentou emissões por kg de matéria seca 13,2% 

inferiores às da mestiça, e que as emissões da raça pura estariam diluídas em uma 

produção de leite 110% superior, em média. 

Uma forma de seleção curiosa, já com algum grau de desenvolvimento para gado 

bovino de corte, é a miniaturização dos animais. Existem atualmente 26 espécies de 

“mini-vacas” (teacup cattle, em inglês), cujas mais altas medem pouco mais de 1 metro 
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de altura, das quais 18 foram criadas pelo pesquisador norte-americano Richard 

Gradwohl (IMCBS, 2010). Segundo ele, a geração per capita de metano ruminal das 

mini-vacas corresponde a 10% daquela do animal de tamanho convencional, e 

necessitam, cada uma, somente de 1/5 da área ocupada por eles. Além disso, enquanto 

somente cerca de 48% (216 kg) dos 450 kg do animal convencional corresponde à carne 

comestível (remoção de ossos, cabeça, víscera, etc), nas mini-vacas esta parcela é de 

mais de 59% (160 dos 270 kg) por animal (GRADWOHL, 2010). Em termos de 

produtividade do sistema, com a utilização das mini-vacas é possível manter a produção 

de carne inalterada e reduzir as emissões de metano por fermentação entérica e a área 

total ocupada em 86,5% e 73%, respectivamente. 

4.4 Outras medidas relacionadas à cadeia produtiva da pecuária 

Como visto nos capítulos anteriores, existem outras fontes de emissão de GEE que 

podem ser atribuídas à pecuária. Elas são derivadas da queima de combustíveis fósseis 

para o transporte e processamento dos produtos animais, pelas fontes móveis e 

estacionárias. Além do próprio avanço tecnológico e otimização dos motores (KAHN 

RIBEIRO et al., 2007), é possível perceber, através da análise dos fatores de emissão 

padrão fornecidos pelo IPCC (GÓMEZ et al., 2006; WALDRON et al, 2006), que 

também há potencial de abatimento pela simples alteração do combustível utilizado 

(tabelas 4.4 e 4.5). 

Tabela 4. 4 – Fatores de emissão padrão médios de gás carbônico, metano e óxido nitroso para as fontes 

móveis do setor agro-pecuário, por tipo de combustível. 

Tipo de transporte Tipo de combustível 
CO2 CH4 N2O 

(kg/TJ) 

Rodoviário 

Gasolina 69.300 3,8 - 33 3,2 - 8 

Óleo diesel 74.100 3,9 3,9 

Gás natural 56.100 92 3 

GLP* 63.100 62 0,2 

Off-road e maquinário 
agrícola 

Gasolina 69.300 80 - 140 0,4 - 2 

Óleo diesel 74.100 4,15 28,6 

Ferroviário 
Carvão sub-betuminoso 96.100 2 1,5 

Óleo diesel 74.100 4,15 28,6 

Hidroviário 

Gasolina 69.300 

7** 2** 

Óleo diesel 74.100 

Querosene 71.900 

Gás natural 56.100 

GLP* 63.100 
* - Gás liqüefeito de petróleo. ** - Valores derivados de motores a diesel. 

Fonte: WALDRON et al. (2006). 
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Tabela 4. 5 – Fatores de emissão padrão médios de gás carbônico, metano e óxido nitroso para as fontes 

estacionárias do setor agro-pecuário, por tipo de combustível. 

Tipo de combustível 
CO2 CH4 N2O 

(kg/TJ) 

Óleo combustível 73300 

10 0,6 

Gasolina* 69300 

Querosene 71900 

Óleo diesel 74100 

Coque de petróleo 97500 

Biodiesel 70800 

Carvão sub-betuminoso 96100 300 1,5 

Gás natural 56100 
5 0,1 

GLP** 63100 
* - Exclui gasolina de aviação. 

** - Gás liqüefeito de petróleo. 

Fonte: GÓMEZ et al. (2006). 

 

Através da análise das tabelas 4.4 e 4.5, pode-se afirmar que o gás natural é o 

combustível fóssil que representa a melhor alternativa em termos de emissões totais, 

para ambas as fontes. No caso dos transportes off-road e maquinário agrícola, a 

substituição do óleo diesel pela gasolina apresenta potencial de redução de emissões 

principalmente por causa da menor formação de gás carbônico e óxido nitroso durante a 

combustão deste último. Já no caso do transporte ferroviário, o óleo diesel representa 

melhor opção do que o carvão sub-betuminoso, também por geração inferior de CO2 e 

N2O. A discussão relativa à disponibilidade para suprimento da demanda criada pela 

substituição destes combustíveis, apesar de interessante, não está no escopo deste 

estudo. 

Outra opção para redução das emissões por queima dos combustíveis fósseis é a 

utilização dos biocombustíveis, como biodiesel e etanol. A maioria dos guias 

metodológicos existentes na literatura assume que a queima de material de origem 

vegetal é carbono neutra (JOHNSON, 2009), uma vez que o CO2 emitido durante sua 

combustão fora inicialmente fixado da atmosfera por meio da fotossíntese (DE VRIES 

et al., 2010). Contudo, as etapas da cadeia produtiva destes compostos apresentam 

emissões associadas, principalmente ao uso de energia fóssil e de fertilizantes agrícolas, 

estes últimos fontes de N2O (DE VRIES et al., 2010). 

DE VRIES et al. (2010) compararam as emissões destas duas fontes em 9 

biocombustíveis, etanol de milho, trigo, beterraba, mandioca, sorgo e cana-de-açúcar e 
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biodiesel de colza, soja e palma, com gasolina e diesel convencionais, desconsiderando 

as emissões por mudança de uso do solo associadas. Concluíram que todas, exceto o 

etanol de milho, apresentam emissões menores àquelas referentes ao uso dos dois 

combustíveis fósseis avaliados. 

Contudo, quando o desmatamento proveniente da mudança de uso do solo causado pela 

expansão destes cultivos é considerado, resulta em um fluxo de C para a atmosfera de 

17 a 420 vezes maior do que o abatimento proporcionado pela substituição dos 

combustíveis fósseis (FARGIONE et al., 2008). Desta forma, é necessária uma 

avaliação cuidadosa da cadeia produtiva dos biocombustíveis antes de adotá-los e 

calcular seu potencial de mitigação. 

A própria redução das atividades consumidoras de combustíveis fósseis representa outra 

possibilidade de abatimento. A redução dos fluxos de transporte dos produtos de origem 

animal, por exemplo, que poderia ser alcançada com um zoneamento mais eficiente. A 

redução das distâncias entre os centros produtores e os centros de consumo, sensu 

GALLOPIN et al. (1997), cenário Novo Paradigma de Sustentabilidade, corresponde a 

esta estratégia. Esta mudança trás a ela atrelada o fortalecimento dos mercados locais, 

com a atividade agropecuária relacionada a esses mercados e adaptada às condições 

locais. 

Os próprios autores (GALLOPIN et al., 1997) afirmam que esta integração parece 

improvável, apesar de possível, uma vez que representaria uma descontinuidade da 

trajetória histórica da globalização, na qual se pode observar o estabelecimento de 

grandes centros produtores e de grandes centros consumidores. Além disso, devido à 

própria ocupação crescente do espaço em torno dos centros urbanos (consumidores), 

alavancado pelo crescimento populacional, as atividades agrícolas (produtoras) são cada 

vez mais empurradas para longe. O desenvolvimento do gado bovino de corte na 

Amazônia e Centro-Oeste brasileiros é um bom exemplo, centros de produção de carne 

para abastecimento do Sudeste e para exportação. 

Por fim, uma forma de mitigação mais ampla das emissões associadas ao setor da 

pecuária, com efeitos sobre todas as etapas do processo produtivo, corresponde à 

alteração dos padrões de consumo. Dar preferência a determinados produtos menos 

carbono intensivos ou reduzir, de maneira geral, o consumo de produtos de origem 
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animal são estratégias que se refletem desde o desmatamento pela busca de novas áreas 

até a queima de combustíveis para o transporte, menores conforme cai a demanda. Para 

o primeiro caso, por exemplo, a tabela 2.12 mostra que, em termos de uso de energia 

fóssil, produtos como queijo e manteiga são preferíveis a ovos e carne bovina. 

GOODLAND & ANHANG (2009) vão além, e afirmam que uma estratégia mais 

eficiente seria a substituição dos produtos de origem animal pelos de origem vegetal, ao 

invés de substituir um animal por outro com menor “pegada de carbono”. Para isso, 

defendem o consumo do que chamam de “análogos de carne e de laticínios” e de 

legumes e cereais ricos em proteína, como soja, glúten de trigo e leite e derivados feitos 

de soja e arroz. Os autores defendem esta mudança nos padrões de consumo afirmando 

que tais análogos seriam menos carbono intensivos do que a pecuária convencional, sem 

as emissões por fermentação entérica e com redução daquelas por mudança do uso do 

solo para cultivos de alimentos animais e de pastagens. A redução da mudança do uso 

do solo seria devido ao fato de ser necessário um número de lavouras muito menor para 

produzir a mesma quantidade de calorias na forma de análogos do que de produtos 

animais
11

. Esta transição ajudaria, também, a combater as crises alimentar e da água, 

além de criar empregos e combater formas ilegais de trabalho no mundo, como o 

trabalho escravo associado à pecuária na Amazônia. 

 

As opções de mitigação por fontes de emissão de GEE, bem como as atividades 

identificadas, tratadas neste capítulo estão resumidas na tabela 4.6. Após serem 

apresentadas as opções de mitigação relacionadas à pecuária, são avaliadas, no capítulo 

seguinte, potenciais de mitigação e remoção de GEE pelo manejo do gado bovino de 

corte brasileiro. As opções escolhidas para utilização também são mostradas na tabela 

4.6. 

                                                
11 A própria teoria ecológica já nos mostra isso há muito tempo: estima-se que de um nível trófico para o 

seguinte somente 10% da energia disponível seja passada adiante. Assim, para cada 1 cal produzida pelos 

vegetais através da fotossíntese, apenas 0,1 cal seriam assimiladas pelos animais criados na pecuária. 

Utilizando diretamente os vegetais para consumo, seriam utilizados os 0,9 perdidos, representando um 

aumento de eficiência energética da ordem de 10 vezes. 
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Tabela 4. 6 – Resumo das opções de mitigação das emissões de GEE associadas à pecuária, tratadas no 

capítulo, e indicação daquelas utilizadas no próximo capítulo. 

Fonte Atividade 
Abordadas no 

capítulo 5 

Uso do solo por pastagens 
Manejo de pastos ✓ 

Sistemas Silvipastoris   

Uso do solo por lavouras de 

alimentos animais 

Manejo das lavouras   

Sistemas Agro-Florestais   

Integração Lavoura-Pecuária   

Metabolismo animal 

Melhoramento da alimentação ✓ 

Agentes metabólicos   

Manejo dos dejetos ✓ 

Seleção genética   

Outros - ✓ 

Fonte: Elaboração própria. 
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CAPÍTULO 5: MITIGAÇÃO E REMOÇÃO DE GEE PELA 

INTENSIFICAÇÃO DO REBANHO BOVINO DE CORTE 

BRASILEIRO 

Uma vez analisadas as fontes de emissões de GEE da pecuária e as formas de mitigação 

destes impactos sobre o clima, de maneira abrangente e com enfoque global, volta-se a 

atenção, neste capítulo, para o caso do Brasil. O já mencionado grande rebanho bovino 

de corte brasileiro, predominantemente criado em sistemas extensivos de baixa lotação, 

e a significativa extensão das áreas de pastagens no país evidenciam que medidas de 

aumento da eficiência destes pastos e a intensificação do contingente animal são 

condições chave para a mitigação e redução das emissões de GEE. A redução da taxa de 

conversão de vegetação original em pastagens é ferramenta fundamental para o combate 

a mudança do clima no país, visto o peso do desmatamento nas comunicações nacionais 

brasileiras.  

Assim, um melhor manejo dos pastos, ou mesmo o confinamento, se fazem essenciais 

para evitar o círculo vicioso de abertura de novas áreas, perda de qualidade, degradação 

e posterior abandono das pastagens, com busca de novas terras, ocupadas por vegetação 

nativa. Adicionalmente, quando os animais passam a ser criados em sistemas cada vez 

mais intensivos, os dejetos produzidos passam a representar fonte adicional de emissões 

e de degradação ambiental. Assim, em sistemas que permitam a coleta e o tratamento 

destes dejetos, como no confinamento animal, há potencial adicional para abatimento de 

emissões. 

Desta forma, neste capítulo serão construídos cenários de aumento da taxa de lotação 

das pastagens no país para estimativa do impacto das medidas propostas sobre a redução 

das emissões de GEE. Para tal, estes cenários serão comparados com um cenário de 

referência e a variação de carbono na vegetação será calculada, por estado brasileiro, 

com a utilização de fatores de densidade de carbono específicos de cada bioma. O 

horizonte de análise será de 10 anos, até o ano de 2021, período considerado adequado 

em termos de políticas públicas e de resultados práticos. Além disso, como as incertezas 

crescem a taxas exponenciais com o aumento do horizonte de análise, a adoção de 

períodos maiores poderia deixar de representar a realidade e foi descartada. 
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Os resultados encontrados determinarão os estados no quais há maior potencial de 

abatimento de emissões e servirão para definir regiões prioritárias de ação e de 

investimentos. Espera-se que os resultados contribuam para a criação de políticas 

públicas não somente na esfera das mudanças globais, mas também para a conservação 

dos biomas brasileiros e para o planejamento nacional, visto que as áreas liberadas 

podem ser utilizadas para diferentes fins, como regeneração da vegetação nativa e 

expansão das áreas cultivadas. 

5.1 Cenário de referência 

Foi utilizado um cenário de referência já existente na literatura, contido em documento 

recente publicado pelo Banco Mundial (DE GOUVELLO et al., 2010), para o rebanho 

bovino e a extensão das áreas de pastagens. Este cenário é criado e desenvolvido em 

relatório técnico (NASSAR et al., 2010), através de modelagem do uso da terra no 

Brasil realizada pelo Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais 

(ICONE), que é parte integrante da publicação referida anteriormente. 

5.1.1 Descrição do cenário utilizado: 

O modelo de uso da terra desenvolvido pelo ICONE, denominado BLUM (Brazilian 

Land Use Model), simula e projeta simultaneamente oferta e demanda de produtos 

agropecuários, e sua alocação e competição por terra, situando no espaço uma produção 

pré-definida. É, portanto, um modelo econômico de uso do solo, baseado em fator 

determinante da disposição das atividades agropecuárias, o equilíbrio de mercado. Sua 

estrutura básica é semelhante ao modelo utilizado em FAPRI (2007 apud NASSAR et 

al., 2010), mas adaptado às peculiaridades nacionais. 

O modelo BLUM estima a evolução do uso da terra para um horizonte de 22 anos, a 

partir de 2009, ano no qual foi aplicado, até 2030. Avalia 12 categorias de produtos 

agropecuários, considerados pelos responsáveis pelo desenvolvimento do modelo os 

mais relevantes: soja, milho, algodão, arroz, feijão, cana-de-açúcar, florestas de 

produção, pecuária bovina de corte e de leite, frangos, ovos e suínos. As projeções 

foram realizadas inicialmente para macrorregiões agrupadas pela divisão política e pela 

ocupação pelos biomas brasileiros, sendo posteriormente desagregada para adequação 

às microrregiões do IBGE. 
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Para a projeção da alocação das atividades nas áreas agricultáveis, o ICONE 

desenvolveu um critério de priorização dos diferentes usos, que variava conforme a 

região, considerando as culturas com maiores áreas plantadas nos 10 anos anteriores ao 

da aplicação do modelo. Para todas as regiões, porém, a cana-de-açúcar foi considerada 

a primeira a ser alocada e as pastagens, a última. Desta forma, as áreas de pastagens 

somente eram alocadas nas áreas disponíveis após a alocação de todas as outras 

culturas. Quando a área disponível em uma microrregião se esgotava, a alocação era 

interrompida e passada para as outras microrregiões, nas quais o crescimento histórico 

de tais usos eram maiores. 

Além de a partir das áreas ocupadas por outras culturas, foi utilizada a evolução 

estimada do rebanho para estimativa das áreas utilizadas como pastagens. Esta 

metodologia de alocação foi utilizada pelo ICONE uma vez que a aquela com base na 

rentabilidade, utilizadas nas demais culturas, não apresentou resultados considerados 

satisfatórios pelos autores. Eles justificam como sendo consequência da 

heterogeneidade dos sistemas de produção de carne e leite. Adicionalmente, montaram 

uma série histórica para áreas de pastagens no país, a partir de série histórica anual do 

contingente bovino por região, publicadas nas edições, também anuais, da Pesquisa 

Pecuária Municipal, do IBGE. Os autores justificam que a montagem desta série foi 

necessária uma vez que não existe ainda, no Brasil, um acompanhamento anual das 

áreas de pastagens (os Censos Agropecuários têm periodicidade mínima de 10 anos). 

Com relação aos dados de área de pastagens utilizadas no ano base da publicação, 2006, 

como input do modelo, NASSAR et al. (2010) utilizaram uma combinação entre os 

dados preliminares do Censo Agropecuário 2006 (IBGE, 2006) por estado e de 

informações calculadas por sensoriamento remoto obtidas pela Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) para Mata Atlântica, Cerrado e Amazônia. A regra geral desta 

combinação era a utilização dos dados da UFMG quando a diferença em relação ao 

Censo era considerada grande. Esse foi o caso para os estados de RO, AC, AM, PA, 

MG, RJ, SP, MS, MT, GO e para o Distrito Federal. Para os demais estados, os autores 

utilizaram os dados do IBGE (2006). 

Como os dados utilizados por NASSAR et al. (2010) são consideravelmente maiores do 

que aqueles apresentados nos resultados preliminares do Censo Agropecuário 2006, os 

autores justificam este critério com 2 razões. Na primeira delas, os autores comentam 
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que os valores apresentados pela UFMG para os estados da Amazônia são mais 

condizentes com as taxas de desmatamento identificadas na região. Na segunda, os 

autores relatam que em contatos informais realizados com representantes do IBGE, foi 

indicado que os resultados de áreas de pastagens seriam aumentados após a revisão dos 

valores preliminares. 

Ao se analisar o documento final do Censo (IBGE, 2009) percebe-se que isto não 

aconteceu. Na verdade, houve até uma redução em relação ao documento antes da 

revisão, com redução de 7,9% da área total ocupada por pastagens no país. Assim, é 

possível que haja uma superestimação das áreas de pastagens no modelo proposto pelo 

ICONE, que levem a uma subestimação da das taxas de lotação reais dos estados. Ao se 

propor o aumento das taxas de lotação, é possível, portanto, que as áreas liberadas sejam 

superestimadas. 

Outra premissa na qual o cenário de referência utilizado pelo ICONE se baseia foi que 

toda a expansão da área utilizada para as diversas atividades contempladas no modelo 

gera conversão de vegetação nativa, ao invés de haver re-ocupação de áreas já 

desmatadas. Segundo NASSAR et al. (2010), este pressuposto é corroborado pela 

literatura, onde os dados disponíveis para atividades analisadas não consideram a 

existência de áreas já desmatadas, aptas a produção, mas sem uso produtivo. Esta é uma 

hipótese conservadora para o cenário de referência, uma vez que pode representar uma 

superestimação da necessidade de novas áreas para expansão das atividades em questão 

e, portanto, do desmatamento da vegetação nativa. 

Para o caso específico do gado bovino de corte, esta premissa parece ser aceitável, 

apesar de ser razoável admitir que alguma parte dos 25% do território nacional ocupado 

por pastagens (JANTALIA et al., 2006a) possam estar sob uso não produtivo. Porém, 

conforme visto anteriormente, como a pecuária bovina é utilizada para garantir a posse 

da terra, não é interessante para o proprietário deixar o pasto sem animais, improdutivo, 

já que quebra toda a lógica por trás da atividade. Em vez disso, ele prefere espalhar 

poucas cabeças de gado sobre grandes áreas, o que se reflete nas baixas taxas de lotação 

características do cenário nacional. 

Este cenário assume, ainda, que toda a extensão das áreas de pastagens no país é 

dedicada exclusivamente à pecuária de corte, não sendo o gado de leite considerado. 



135 

 

Esta suposição pode levar a uma superestimação da área ocupada pelo gado de corte no 

cenário de referência e, também, do potencial de emissões evitadas por desmatamento, 

quando da comparação com os cenários alternativos. Não é, portanto, um pressuposto 

conservador em relação a esta última situação e não foi adotado no presente trabalho. 

Tal cenário de referência, projetado em NASSAR et al. (2010), foi utilizado neste 

trabalho, visto que não foi obtida na literatura outra projeção de linha de base para áreas 

de pastagem e rebanho bovino para o Brasil. Além disso, a criação deste tipo de cenário 

não é trivial, uma vez que deve ser fiel ao máximo e representar a possível futura 

realidade, obedecendo o atual estado da arte da atividade no país. Dado o tamanho do 

pessoal envolvido e o tempo necessário para sua criação e aperfeiçoamento (2 anos), 

não sendo o foco desta dissertação, optou-se por não desenvolver linha de base própria. 

Adicionalmente, o cenário consta em publicação oficial de instituição de renome e 

respeito internacionais, sendo, portanto, considerado confiável. 

5.1.2 Resultados obtidos e utilizados 

Tanto o horizonte de análise quanto a agregação geográfica deste estudo são diferentes 

daqueles publicados em NASSAR et al. (2010) e DE GOUVELLO et al. (2010). Nestes, 

os resultados são apresentados de forma agregada, com a projeção feita até o ano de 

2030 e as análises realizadas baseados nos resultados encontrados para este último ano, 

organizados nas seis macrorregiões estabelecidas pelo ICONE. Neste trabalho, como o 

horizonte é o ano de 2021 e os dados trabalhados por estado, foram necessários os 

valores desagregados das projeções, anuais e por microrregiões.  

Estes valores, anuais, de 2006 até 2030, e por microrregiões, foram obtidas através de 

contato pessoal via correio eletrônico com um dos autores de NASSAR et al. (2010), 

Leila Harfuch. Os resultados das projeções de áreas de pastagens e do rebanho bovino 

total das microrregiões de cada estado foram somados para cada ano, até 2021, e os 

valores por estado determinados. Estes podem ser conferidos nos anexos A.1 a A.2. 

Foram também calculadas as taxas médias de lotação dos pastos brasileiros, por estado, 

através da divisão destes valores (gráficos 5.1 a 5.6), as quais podem ser conferidas no 

anexo A.3. 
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Gráfico 5. 1 – Evolução projetada da taxa de lotação do rebanho bovino para os estado da região Norte do 

Brasil. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de NASSAR et al. (2010). 

 

Gráfico 5. 2 – Evolução projetada da taxa de lotação do rebanho bovino para os estado da região Nordeste 

do Brasil. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de NASSAR et al. (2010). 
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Gráfico 5. 3 – Evolução projetada da taxa de lotação do rebanho bovino para os estado da região Sudeste 

do Brasil. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de NASSAR et al. (2010). 

 

Gráfico 5. 4 – Evolução projetada da taxa de lotação do rebanho bovino para os estado da região Sul do 

Brasil. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de NASSAR et al. (2010). 
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Gráfico 5. 5 – Evolução projetada da taxa de lotação do rebanho bovino para os estado da região Centro-

Oeste do Brasil. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de NASSAR et al. (2010). 
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Gráfico 5. 6 – Evolução projetada da taxa de lotação do rebanho bovino para as regiões brasileiras e para 

o Brasil. 

  

 
Fonte: Elaboração própria a partir de NASSAR et al. (2010). 

 

Conforme mencionado, não foi definido neste trabalho que os pastos eram ocupados 

exclusivamente por gado de corte. Assim, foi realizado um cálculo para se descontar a 

área possivelmente ocupada pelo rebanho de vacas leiteiras da área total de pastagens, 

bem como o total de cabeças de vacas leiteiras do rebanho total. Desta forma, foram 

obtidas as projeções anuais do número total de cabeças de gado bovino de corte e da 

área ocupada por elas. 

Para tal, foi necessária a obtenção das projeções anuais do rebanho de vacas leiteiras, 

cujos valores presentes em NASSAR et al. (2010) representam somente 4 dos 34 anos 

analisados. Estes dados foram necessários uma vez que não havia projeções 
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exclusivamente para o gado de corte. Através do mesmo contato referido previamente, 

tentou-se obter as projeções anuais por microrregiões, como para as demais. Porém, só 

foi possível obtê-las por macrorregiões, pois, segundo o referido contato, não foram 

realizadas estimativas por microrregiões para vacas leiteiras. Assim, foi necessário 

estabelecer os valores desagregados, por estado. 

Esta desagregação foi realizada através da projeção do rebanho de vacas leiteiras para 

cada estado, a partir das taxas anuais de variação média das macrorregiões, até 2021. 

Estas foram aplicadas sobre o número de vacas dos estados que as compunham, para o 

ano base de 2006, publicados na PPM 2007 (IBGE, 2008), exceto para o estado do 

Mato Grosso. Neste estado, há divisão entre duas regiões distintas em NASSAR et al. 

(2010), Centro-Oeste Cerrado e Norte Amazônia, os números foram estimados como a 

diferença entre total brasileiro e a soma dos números dos demais estados. Através da 

subtração do rebanho de vacas leiteiras do total, obteve-se o número de cabeças 

destinadas ao corte (tabela 5.1 e anexo A.4). 
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Tabela 5. 1 – Evolução projetada do rebanho bovino de corte (cabeças) no Brasil, até o ano de 2021. 

UF 2006 2011 2016 2021 

Rondônia 10.536.761 10.426.885 11.517.907 12.801.142 

Acre 2.290.740 2.292.727 2.546.136 2.894.216 

Amazonas 1.163.127 1.123.884 1.203.118 1.349.256 

Roraima 489.857 482.795 521.958 590.931 

Pará 16.340.235 16.174.696 17.847.992 20.030.037 

Amapá 101.482 101.236 113.162 132.881 

Tocantins 7.293.289 7.510.756 8.006.698 8.555.712 

Total Norte 38.215.491 38.112.979 41.756.971 46.354.176 

Maranhão 6.090.441 6.243.144 6.628.874 7.060.916 

Piauí 1.636.303 1.509.163 1.393.951 1.277.471 

Ceará 1.876.601 1.760.832 1.718.027 1.672.663 

Rio Grande do N. 774.728 729.124 693.765 641.320 

Paraíba 890.307 802.467 795.972 789.236 

Pernambuco 1.632.037 1.641.652 1.724.122 1.777.527 

Alagoas 870.993 928.787 993.983 1.041.618 

Sergipe 870.899 865.670 885.096 896.980 

Bahia 9.071.942 8.795.275 8.685.497 8.564.372 

Total Nordeste 23.714.251 23.276.113 23.519.287 23.722.102 

Minas Gerais 17.397.764 16.067.416 14.896.472 14.347.715 

Espírito Santo 1.730.832 1.612.561 1.510.260 1.472.210 

Rio de Janeiro 1.700.564 1.577.105 1.476.060 1.435.388 

São Paulo 11.192.682 11.170.716 11.120.806 11.566.065 

Total Sudeste 32.021.842 30.427.797 29.003.598 28.821.378 

Paraná 8.381.171 7.665.504 7.442.788 7.454.306 

Santa Catarina 2.676.671 2.486.702 2.434.927 2.513.036 

Rio Grande do S. 12.735.768 11.667.468 11.226.763 11.071.422 

Total Sul 23.793.610 21.819.673 21.104.478 21.038.763 

Mato Grosso do S. 23.222.584 23.614.601 24.057.882 24.565.892 

Mato Grosso 25.545.154 25.821.913 27.263.055 29.229.792 

Goiás 18.353.455 18.359.862 18.557.179 18.798.409 

Distrito Federal 77.045 72.429 67.768 63.096 

Total Centro-Oeste 67.198.238 67.868.805 69.945.884 72.657.189 

Total Brasil 184.943.432 181.505.368 185.330.218 192.593.609 
Fonte: Elaboração própria a partir de NASSAR et al. (2010). 

 

Estabelecidos os números do gado de corte por estado, foi então necessário se 

determinar a área ocupada por eles. Para tal, as taxas médias de lotação mostradas 

anteriormente foram aplicadas aos dados de rebanho de corte, também por estado e por 

ano, obtendo-se, assim, os valores de área indicados (tabela 5.2 e anexo A.5). Destaca-

se que os valores da evolução das taxas de lotação médias não foram alterados por este 

procedimento, sendo iguais tanto para o rebanho total, quanto para as vacas leiteiras e o 

gado de corte. 
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Tabela 5. 2 – Evolução projetada das áreas de pastagens (hectares) ocupadas por gado bovino de corte no 

Brasil, até o ano de 2021. 

UF 2006 2011 2016 2021 

Rondônia 7.540.393 7.455.335 7.925.126 8.429.120 

Acre 1.806.208 1.794.102 1.902.814 2.050.860 

Amazonas 2.695.697 2.602.554 2.691.942 2.927.552 

Roraima 776.834 765.435 795.273 852.134 

Pará 20.119.416 20.038.153 21.321.143 22.896.180 

Amapá 401.937 401.687 431.760 477.482 

Tocantins 9.671.197 9.714.905 10.185.865 10.554.900 

Total Norte 43.011.682 42.772.173 45.253.923 48.188.228 

Maranhão 5.675.442 5.670.547 5.910.606 6.092.100 

Piauí 2.477.177 2.226.966 2.024.724 1.804.959 

Ceará 2.333.465 2.242.289 2.207.344 2.161.025 

Rio Grande do N. 1.005.724 959.728 910.047 838.219 

Paraíba 1.627.718 1.526.825 1.512.244 1.494.298 

Pernambuco 1.952.603 1.940.826 1.978.200 1.983.350 

Alagoas 739.388 780.923 824.215 855.458 

Sergipe 949.348 956.388 977.345 989.342 

Bahia 10.872.736 10.204.703 9.821.846 9.305.119 

Total Nordeste 27.633.602 26.509.193 26.166.570 25.523.870 

Minas Gerais 24.219.518 22.613.049 21.729.947 21.223.520 

Espírito Santo 1.075.100 1.014.882 986.992 977.406 

Rio de Janeiro 1.871.058 1.760.242 1.713.038 1.694.553 

São Paulo 8.332.282 7.757.044 7.502.813 7.383.088 

Total Sudeste 35.497.959 33.145.216 31.932.789 31.278.567 

Paraná 4.922.582 4.329.102 3.910.657 3.652.729 

Santa Catarina 2.672.347 2.276.808 2.071.181 1.982.019 

Rio Grande do S. 8.161.222 7.198.255 6.420.998 5.880.333 

Total Sul 15.756.151 13.804.165 12.402.836 11.515.081 

Mato Grosso do S. 25.810.639 25.053.650 24.747.210 24.712.746 

Mato Grosso 23.700.978 23.596.748 23.985.290 24.696.257 

Goiás 15.321.099 14.578.395 14.205.346 13.994.107 

Distrito Federal 109.501 97.948 88.395 80.090 

Total Centro-Oeste 64.942.217 63.326.741 63.026.241 63.483.200 

Total Brasil 186.841.610 179.557.488 178.782.360 179.988.946 
Fonte: Elaboração própria a partir de NASSAR et al. (2010). 

 

Optou-se por se levar em consideração as áreas de pastagens possivelmente ocupadas 

por vacas leiteiras, descontando-as do total, aquelas ocupadas por gado bovino em geral. 

Além disso, ao se reduzir a área na qual se pode aumentar a produtividade e a 

intensificação animal, evita-se superestimações da liberação do solo que vai para outros 

usos, inclusive regeneração florestal, e, conseqüentemente, do potencial de fixação de 

carbono. Logo, este tratamento ao qual os dados foram submetidos foi escolhido por se 

tratar de uma opção mais conservadora do que a alternativa apresentada em NASSAR et 
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al. (2010), representando uma redução de 10,6% em relação aos valores de área de 

pastagens apresentados por estes autores. 

5.2 Cenários de intensificação e confinamento 

Foram analisados, tendo como referência o potencial de mitigação das emissões de 

GEE, três cenários distintos de aumento da taxa de lotação do gado bovino de corte, 

dois por intensificação dos pastos, “consorciamento com leguminosa” e “piqueteameno 

e rotacionamento”, e um no qual os animais passam, em sua maioria, a não mais ficar 

em pastagens, “confinamento animal”. O cenário “consorciamento com leguminosa” é 

baseado em AYARZA et al. (1997), com a utilização da leguminosa Stylosanthes 

guianensis em pastagens da gramínea Brachiaria ruziziensis. Neste, a taxa de lotação 

das pastagens é estabilizada em 1,5 cab/ha, sem alteração da produtividade das mesmas, 

uma vez que no estudo em questão foi detectado aumento pouco maior que 50% do 

consumo de matéria seca por animal, de 3 kg/animal/dia para 4,7 kg/animal/dia. 

Já para o cenário “piqueteamento e rotacionamento”, segundo JUNIOR et al. (2008), 

esta forma de manejo do pasto pode chegar a 10 cab/ha, nas formas mais sofisticadas, 

como os sistemas do tipo Voisin. Como valor mais conservador, foi utilizado 8 cab/ha 

(EPAGRI, 2009), uma vez que parece uma taxa de lotação que pode ser alcançada com 

menor dificuldade. A taxa para o cenário “confinamento animal” foi de acordo com 

recomendação de JUNIOR et al. (2008) para períodos chuvosos, de 200 cab/ha. Este 

valor foi utilizado como máximo, de forma conservadora, para evitar usos indevidos de 

lotações maiores e superestimações de áreas liberadas. 

Nos estados em que, no horizonte de análise, a evolução natural das taxas de lotação 

projetadas no cenário de referência ultrapassaram aquelas contida nas hipóteses dos 

cenários propostos, as primeiras foram utilizadas. Nestes casos, assumiu-se que não 

haveria liberação de área derivada da alteração de manejo proposta no cenário, mas sim 

do próprio desenvolvimento local da pecuária de corte. Nestes casos não haveria, 

portanto, contribuição ao seqüestro de carbono por parte do manejo proposto, refletido 

na utilização dos valores de referência. 

Para a determinação das áreas que passariam a ser ocupadas por pastagens em cada um 

dos cenários, multiplicou-se o tamanho do rebanho bovino de corte de referência pelo 

inverso da taxa de lotação contida na hipótese, para cada estado, anualmente. Para se 
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calcular a área liberada para outros usos, estes valores foram subtraídos, por estado e 

por ano, dos seus pares equivalentes referentes à linha de base. Com estes valores, 

determinou-se a área incremental liberada em cada ano, por estado, necessária para a 

realização das estimativas de sequestro de carbono. A premissa básica assumida para o 

uso do solo foi o de seu não-uso para outros fins
12

, sendo a área liberada retomada pelo 

crescimento da vegetação secundária do bioma originalmente correspondente. 

Para a estimativa do potencial de seqüestro de carbono por aumento da taxa de lotação 

nos cenários, foi necessária a determinação das densidades médias de carbono total da 

biomassa vegetal viva acima e abaixo do solo. Foram, então, utilizados os valores 

médios para os biomas brasileiros, a saber: 

 Amazônia: 144 ton C/ha (AALDE et al., 2006), para biomassa viva acima do 

solo
13

; 

 Mata Atlântica: 123,6 ton C/ha (MCT, 2004), para biomassa viva acima do solo; 

 Cerrado: 75 ton C/ha (BRASIL, 2010), para biomassa viva acima e abaixo do 

solo; 

 Caatinga: 35 ton C/ha (SAMPAIO, 2005), para biomassa viva acima e abaixo do 

solo; 

 Pantanal: 63 ton C/ha (MCT, 2004 apud IBAMA, 2010), para biomassa viva 

acima do solo
14

; 

 Pampas: 4,3 ton C/ha (MCT, 2010), para biomassa viva acima e abaixo do solo. 

                                                
12 No cenário de referência utilizado neste trabalho, como o uso do solo por pastagens é o último 

considerado no critério de priorização de atividades agrícolas, assumiu-se que não seria necessária a 

utilização da área liberada por outras culturas. Esta, portanto, estaria sujeita ao processo natural de 

regeneração da vegetação nativa. 

13 O valor original, 300 ton de M.S./ha, foi transformado em ton C/ha através da multiplicação pelo valor 

padrão de conteúdo de carbono na matéria seca vegetal utilizado por MCT (2010), de 0,48. 

14 A publicação mencionada, não menciona se o valor corresponde à biomassa acima do solo ou acima e 

abaixo do solo. Porém, em MCT (2010), a densidade de carbono do pantanal foi estimada a partir das 

formações vegetais do Cerrado, Amazônia e Mata Atlântica. Assumiu-se que esta seria intermediária às 

dos três biomas. Como 63 ton C/ha é inferior ao bioma de menor densidade de carbono entre os três 

(Cerrado, 75 ton C/ha), assumiu-se que o primeiro não estaria contabilizando a biomassa abaixo do solo. 
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Para a estimativa da densidade média de biomassa viva acima e abaixo do solo para os 

biomas cujos valores foram somente encontrados para a fração acima do solo, foi 

utilizado o valor padrão da razão entre a biomassa abaixo e acima do solo recomendado 

pelo IPCC (AALDE et al., 2006), de 0,37. Desta forma, as densidade médias totais dos 

biomas Amazônia, Mata Atlântica e Pantanal foram ajustadas para 197,28, 169,33 e 

86,31 ton C/ha, respectivamente. 

Foram utilizadas as taxas anuais de regeneração dos biomas Amazônia, Mata Atlântica, 

Cerrado e Pantanal apresentadas por AALDE et al. (2006). Para tal, julgou-se cada um 

destes de acordo com a classificação de zonas ecológicas determinada pela publicação 

em questão. Desta forma, foi utilizada a taxa de regeneração de biomassa acima do solo 

de floresta tropical chuvosa com menos de 20 anos na América do Sul para a Amazônia, 

de 11 ton M.S./ha.ano. Já a Mata Atlântica, segundo o Mapa de Biomas do Brasil 

(IBGE, 2004), é um ecossistema formado por florestas ombrófilas, semideciduais e 

deciduais. Percebeu-se que o valor apresentado por MCT (2004) de densidade de 

carbono da biomassa viva acima do solo, 123,6 ton C/ha, é muito próximo da média 

destes valores para as zonas ecológicas de floresta tropical chuvosa e floresta tropical 

decídua úmida para a América do Sul apresentada pelo guia mencionado, 124,8 ton 

C/ha. Assim, para este bioma, foi utilizada a taxa de regeneração média de biomassa 

acima do solo para estas duas categorias (11 e 7 ton M.S./ha), na América do Sul e com 

menos de 20 anos, apresentadas pela publicação citada, 9 ton M.S./ha.ano. 

 Já o Cerrado, segundo IBGE (2004), apresenta 3 a 7 meses secos, enquanto a zona 

ecológica “floresta tropical seca”, apresentada pelo guia metodológico IPCC 2006, 

apresenta de 5 a 8 meses. Pela proximidade de tal aspecto característico, este bioma foi, 

portanto, inserido nesta categoria, cuja taxa de regeneração em florestas na América do 

Sul com menos de 20 anos corresponde a 4 ton M.S./ha.ano. De acordo com a Segunda 

Comunicação Nacional do Brasil (MCT, 2010), os estoques de carbono em biomassa no 

bioma Pantanal são obtidos a partir de fisionomias vegetais vizinhas, presentes na 

Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. Além disso, não foi encontrada, no guia IPCC 

2006, zona ecológica situada na região tropical que se aproximasse das características 

do bioma em questão. Com isto, preferiu-se a alternativa mais conservadora, de aplicar 

a menor taxa de regeneração entre aquelas dos três biomas destacados por MCT (2010), 

de 4 ton M.S./ha.ano, para o Cerrado. 
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A Caatinga, segundo SAMPAIO (2005), é capaz de fixar as 35 ton C/ha indicadas num 

prazo de 20 anos, o que resulta numa taxa de regeneração de 1,75 ton C/ha.ano de 

biomassa viva total. Já para o bioma Pampas, foi utilizado o valor incremental default 

por regeneração de vegetação secundária não-florestal presente na Segunda 

Comunicação Nacional brasileira (MCT, 2010), 1,5 ton C/ha.ano. 

As taxas referentes a biomassa acima do solo foram corrigidas pelo valor padrão da 

razão entre a biomassa abaixo e acima do solo recomendado pelo IPCC (AALDE et al., 

2006), de 0,37. O valor padrão de conteúdo de carbono na matéria seca vegetal (M.S.) 

apresentado por MCT (2010), de 0,48, foi aplicado para transformação em carbono. Os 

valores de incremento anual de carbono por regeneração da vegetação utilizados estão 

representados na tabela 5.3. 

Tabela 5. 3 – Incremento anual de carbono por regeneração da vegetação dos biomas brasileiros. 

Bioma 
Taxa de regeneração 

(ton C/ha.ano) 

Amazônia 7,23 

Mata Atlântica 5,92 

Cerrado 2,63 

Caatinga 1,75 

Pantanal 2,63 

Pampas 1,5 
Fonte: Elaboração própria a partir de AALDE et al. (2006), SAMPAIO (2005) e MCT (2010). 

 

Para se determinar o seqüestro anual de carbono da regeneração da vegetação por 

estado, foram utilizados os “percentuais aproximados de área ocupada por bioma nas 

Unidades da Federação”, presentes em IBGE (2004). Para os estados ocupados por mais 

de um bioma, foram utilizadas as taxas de regeneração ponderadas pelo percentual de 

cada bioma neles presentes. Este procedimento foi adotado, pois se assume, neste 

trabalho, que a existência de ecótonos
15

 bem definidos entre os biomas brasileiros não 

representa a realidade. Ao invés disso, admitiu-se a existência de matas de transição 

                                                
15 O conceito de ecótonos bem definidos, linhas de transição abrupta dos organismos de comunidades 

ecológicas diferentes, obteve destaque na literatura no início do século XX, cujo principal expoente foi o 

biólogo norte-americano Frederic Edward Clements. Entende-se, neste trabalho, que este não é o caso 

entre os biomas (terrestres) brasileiros, diferentemente de, por exemplo, um litoral ou a interface entre 

uma ilha e a massa d’água em seu entorno. 
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entre eles, com características intermediárias em relação aos biomas entre os quais se 

situam, incluindo densidades de carbono e taxas de regeneração. 

Estas taxas foram utilizadas nas áreas liberadas anualmente, até se chegar à densidade 

média de carbono total na biomassa dos biomas, o que, no horizonte de 10 anos, 

aconteceu somente para os Pampas. A taxa de regeneração no último ano em que houve 

crescimento, o terceiro, neste caso, foi ajustada para coincidir com a densidade em 

questão, 4,3 ton C/ha. Assim, para uma área liberada em determinado ano, foi aplicado 

o fator de 1,5 ton C/ha/ano nos dois anos seguintes, 1,3 ton C/ha/ano no terceiro ano 

subseqüente e zero para os demais, totalizando 4,3 ton C/ha. Nos demais biomas, como 

o horizonte de análise não permitia o alcance das densidades mostradas anteriormente, 

tal ajuste não foi necessário. 

Para se calcular o balanço líquido de carbono resultante em cada um dos cenários 

avaliados, foi adotado o valor default do conteúdo médio de carbono na biomassa acima 

e abaixo do solo para pastagens estabelecidas em regiões tropicais úmidas e sub-úmidas 

indicado no guia metodológico IPCC 2006 (VERCHOT et al., 2006), de 8,05 ton C/ha. 

Chama-se atenção para o fato deste mesmo valor também ter sido adotado na Segunda 

Comunicação Nacional do Brasil (MCT, 2010). 

5.2.1 Cenário “Consorciamento com leguminosa”: 

Neste cenário, as taxas de lotação dos estados se estabilizariam em 1,5 cab/ha. É 

baseado em sistema produtivo muito semelhante ao usualmente posto em prática para a 

pecuária bovina de corte, com alimentação a base de pastejo. Neste caso, porém, ocorre 

a semeadura da leguminosa mencionada anteriormente, Stylosanthes guianensis, nas 

áreas de pastagens, cujo tipo predominante no Brasil são as do gênero Brachiaria, como 

a utilizada por AYARZA et al. (1997). Assim, assume-se um período de transformação 

breve entre o cenário de referência e este, dado o grau de simplicidade e o pequeno 

esforço necessário para tal. Além disso, a proximidade dos valores de lotação alvo com 

os atuais, apresentados como referência, reforça esta hipótese. Desta forma, foi 

considerado um período inferior a um ano, ou seja, a alteração proposta estaria completa 

ao final do ano corrente de 2011. 

Foram utilizadas as taxas de lotação, por estado, estabelecidas no cenário de referência 

para os anos 2006 a 2010, a partir do qual foi utilizada a taxa característica deste 
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cenário, até o ano de 2021. Como os dados presentes no Censo Agropecuário de 2006, 

os quais foram utilizados para a construção do cenário de referência, são relativos ao 

final do ano avaliado (dia 31/12), considerou-se que os valores das projeções também o 

seriam. Assim, ao se adotar a lotação de 1,5 cab/ha a partir dos valores de 2011, supôs-

se que a mudança proposta estaria concluída no final deste mesmo ano. Este processo 

somente não foi adotado para os estados de RO, ES, SP, PR e RS, cujos valores de 

referência foram superiores ao cenarizado, 1,52, 1,51, 1,57, 2,04 e 1,88 cab/ha, 

respectivamente, no ano de 2021. Neles, as projeções de referência foram utilizadas em 

todo horizonte de análise, devido às razões já comentadas (anexo B.1). 

Foram, então, calculadas as áreas que passariam a ser ocupadas após a transformação e 

aquelas liberadas, por estado, conforme procedimento descrito anteriormente (anexo 

B.2). Estes valores são representados por estado e para o Brasil na tabela 5.4 e no 

gráfico 5.7. 
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Tabela 5. 4 – Evolução projetada das áreas de pastagens (hectares) ocupadas por gado bovino de corte nos 

estados, nas regiões e no Brasil para o cenário “consorciamento com leguminosa”, até o ano de 2021. 

UF 2006 2011 2016 2021 

Rondônia 7.540.393 7.455.335 7.925.126 8.429.120 

Acre 1.806.208 1.528.485 1.697.424 1.929.477 

Amazonas 2.695.697 749.256 802.079 899.504 

Roraima 776.834 321.863 347.972 393.954 

Pará 20.119.416 10.783.131 11.898.661 13.353.358 

Amapá 401.937 67.491 75.441 88.587 

Tocantins 9.671.197 5.007.171 5.337.799 5.703.808 

Total Norte 43.011.682 25.912.731 28.084.502 30.797.809 

Maranhão 5.675.442 4.162.096 4.419.250 4.707.277 

Piauí 2.477.177 1.006.109 929.301 851.647 

Ceará 2.333.465 1.173.888 1.145.352 1.115.109 

Rio Grande do N. 1.005.724 486.082 462.510 427.547 

Paraíba 1.627.718 534.978 530.648 526.157 

Pernambuco 1.952.603 1.094.434 1.149.414 1.185.018 

Alagoas 739.388 619.191 662.656 694.412 

Sergipe 949.348 577.113 590.064 597.987 

Bahia 10.872.736 5.863.516 5.790.331 5.709.581 

Total Nordeste 27.633.602 15.517.409 15.679.525 15.814.735 

Minas Gerais 24.219.518 10.711.610 9.930.981 9.565.143 

Espírito Santo 1.075.100 1.014.882 986.992 977.406 

Rio de Janeiro 1.871.058 1.051.403 984.040 956.925 

São Paulo 8.332.282 7.757.044 7.502.813 7.383.088 

Total Sudeste 35.497.959 20.534.939 19.404.827 18.882.562 

Paraná 4.922.582 4.329.102 3.910.657 3.652.729 

Santa Catarina 2.672.347 1.657.801 1.623.284 1.675.357 

Rio Grande do S. 8.161.222 7.198.255 6.420.998 5.880.333 

Total Sul 15.756.151 13.185.159 11.954.940 11.208.420 

Mato Grosso do Sul 25.810.639 15.743.067 16.038.588 16.377.261 

Mato Grosso 23.700.978 17.214.609 18.175.370 19.486.528 

Goiás 15.321.099 12.239.908 12.371.453 12.532.273 

Distrito Federal 109.501 48.286 45.179 42.064 

Total Centro-Oeste 64.942.217 45.245.870 46.630.589 48.438.126 

Total Brasil 186.841.610 120.396.108 121.754.383 125.141.652 
Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 5. 7 – Evolução projetada das áreas de pastagens (milhões de hectares) ocupadas por gado bovino 

de corte no Brasil para o cenário “consorciamento com leguminosa”, até o ano de 2021. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Como se pode observar no gráfico 5.7, a diferença entre o total ocupado por pastagens 

no cenário de referência e no “consorciamento com leguminosa” é decrescente, ou seja, 

a área liberada através da adoção da técnica que dá nome ao cenário é cada vez menor 

em relação à linha de base. Isto pode ser explicado pelo fato de neste cenário proposto, 

o aumento do rebanho bovino ocorrer a uma taxa de lotação constante (1,5 cab/ha), 

enquanto que no de referência, este aumento é acompanhado de intensificação gradual 

do rebanho, resultante da adoção progressiva de formas mais intensivas de criação, 

como em Integração Lavoura-Pecuária e confinamento. 

Devido a estas características, tem-se que, em alguns estados, a área liberada, 

representada pela diferença entre área ocupada pelo cenário de referência e o proposto, 

pode diminuir ao longo do tempo, ou apresentar padrão crescente, mas com “vales” 

intermediários, de valores inferiores aos demais
16

. Estes vales estariam representando a 

reocupação por pastagens de extensões previamente liberadas, com nova supressão da 

vegetação instalada, ou seja, reliberação do carbono então estocado. De forma a manter 

o conservadorismo e não contabilizar seqüestro de carbono nestes locais, o “fundo” 

                                                
16 A variação dos valores de área liberada no cenário proposto em relação ao de referência, pode ser 

interpretada como o inverso daquela referente aos de área ocupada por pastagens pelo primeiro. Assim, 

valores decrescentes de área liberada configuram valores crescentes de área ocupada e vice-versa, bem 

como “vales” nos primeiros representam “montanhas” ou “picos” nos últimos e vice-versa. 
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destes vales (ou “cume” dos picos de ocupação por pastagens) foram estabelecidos 

como ponto de corte para os valores anteriores. Assim, os menores valores de área 

liberada (ou os maiores de ocupadas) foram utilizados como valores máximos (ou 

mínimos) nos anos anteriores. Seguindo a mesma lógica, para os casos de áreas 

liberadas representadas por séries decrescentes, os valores referentes ao último ano do 

horizonte de análise (2021), os menores da série, foram adotados como valores 

máximos para todos os outros anos anteriores. 

Esta adequação foi necessária para os estados de RO e AL, cujos valores de área 

liberada apresentavam os referidos vales, do AC, MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, MG, 

SC e aqueles da região CO, com séries decrescentes e do TO e RJ, com séries 

inicialmente crescentes, mas que se tornavam decrescentes. Através dos ajustes 

descritos, o fenômeno de reocupação de áreas previamente liberadas foi levado em 

consideração e tais extensões excluídas dos cálculos, evitando-se superestimações. 

As taxas de regeneração mostradas anteriormente na tabela 5.3 foram então aplicadas às 

áreas liberadas, por estado e ano a ano, respeitadas as observações referidas. O de 

carbono até o ano de 2021 e a variação de carbono estocado na biomassa vegetal estão 

representados nas tabelas 5.5 e 5.6, respectivamente. 
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Tabela 5. 5 – Evolução anual projetada do sequestro de carbono (Mton C) por regeneração de vegetação 

original após a intensificação do gado bovino de corte no Brasil para o cenário “consorciamento com 

leguminosa”, até o ano de 2021. 

UF 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AC 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

AM 13,40 13,41 13,47 13,52 13,59 13,66 13,77 13,99 14,20 14,45 

RR 3,20 3,20 3,21 3,22 3,23 3,23 3,25 3,27 3,28 3,30 

PA 66,91 67,02 67,34 67,59 67,90 68,12 68,49 68,68 68,72 68,91 

AP 2,42 2,44 2,47 2,51 2,54 2,58 2,62 2,67 2,71 2,76 

TO 14,33 14,45 14,55 14,65 14,72 14,76 14,77 14,77 14,77 14,77 

N 101,14 101,41 101,92 102,36 102,85 103,23 103,76 104,24 104,55 105,06 

MA 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 

PI 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 

CE 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 

RN 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

PB 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 

PE 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 

AL 0,62 0,62 0,62 0,62 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

SE 1,47 1,47 1,48 1,49 1,50 1,50 1,51 1,51 1,51 1,52 

BA 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

NE 26,48 26,48 26,49 26,50 26,51 26,52 26,52 26,52 26,53 26,53 

MG 46,18 46,18 46,18 46,18 46,18 46,18 46,18 46,18 46,18 46,18 

ES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RJ 4,20 4,21 4,24 4,26 4,30 4,32 4,34 4,34 4,34 4,37 

SP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SE 50,38 50,39 50,42 50,44 50,48 50,50 50,52 50,52 50,53 50,55 

PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SC 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 

RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 

MS 25,76 25,76 25,76 25,76 25,76 25,76 25,76 25,76 25,76 25,76 

MT 26,64 26,64 26,64 26,64 26,64 26,64 26,64 26,64 26,64 26,64 

GO 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 

DF 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

CO 56,49 56,49 56,49 56,49 56,49 56,49 56,49 56,49 56,49 56,49 

Brasil 236,31 236,59 237,13 237,60 238,16 238,56 239,12 239,60 239,91 240,45 
Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 5. 6 – Sequestro total por regeneração dos biomas, reservatório total anterior representado pelas 

pastagens e variação líquida do carbono estocado (Mton C) nas áreas liberadas após a intensificação do 

gado bovino de corte no Brasil para o cenário “consorciamento com leguminosa”, durante o período 

2011-2021. 

 

Seqüestro 
(regeneração 
dos biomas) 

Reservatório 
prévio (em 
pastagens) 

Variação 
líquida do 

estoque de C 

UF 2011-2021 

Rondônia 0 0 0 

Acre 8,78 0,98 7,80 

Amazonas 137,45 16,08 121,37 

Roraima 32,39 3,67 28,72 

Pará 679,68 76,72 602,95 

Amapá 25,71 3,08 22,64 

Tocantins 146,52 39,05 107,47 

Total Norte 1.030,53 139,59 890,94 

Maranhão 57,96 11,15 46,81 

Piauí 19,79 7,67 12,11 

Ceará 18,30 8,42 9,88 

Rio Grande do N. 8,04 3,31 4,74 

Paraíba 20,17 7,79 12,38 

Pernambuco 19,63 6,43 13,20 

Alagoas 6,28 1,30 4,99 

Sergipe 14,96 3,15 11,81 

Bahia 99,95 28,94 71,01 

Total Nordeste 265,08 78,16 186,93 

Minas Gerais 461,82 93,85 367,97 

Espírito Santo 0 0 0 

Rio de Janeiro 42,91 5,94 36,97 

São Paulo 0 0 0 

Total Sudeste 504,73 99,79 404,94 

Paraná 0 0 0 

Santa Catarina 18,15 2,47 15,69 

Rio Grande do S. 0 0 0 

Total Sul 18,15 2,47 15,69 

Mato Grosso do Sul 257,62 67,10 190,52 

Mato Grosso 266,43 41,94 224,49 

Goiás 39,89 11,77 28,12 

Distrito Federal 1,00 0,31 0,69 

Total Centro-Oeste 564,93 121,11 443,82 

Brasil 2.383,43 441,11 1.942,32 
Fonte: Elaboração própria. 
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Observa-se um seqüestro potencial total de carbono no Brasil de 2.383,43 Mton C por 

regeneração dos biomas nas áreas liberadas após 10 anos da implantação do cenário. 

Como o reservatório anteriormente representado pelas pastagens nestas extensões 

correspondia a cerca de 441,11 Mton C, conclui-se que a variação líquida do carbono 

estocado na biomassa vegetal resulta na remoção de 1.942,32 Mton C da atmosfera. 

Desta forma, estima-se uma remoção anual média líquida de 194,23 Mton C/ano como 

consequência da mudança proposta. 

Além disso, conforme visto no capítulo anterior, MCCAUGHEY et al. (1999 apud 

MARTIN et al., 2010) observaram uma redução de 10% das emissões de CH4 entérico 

por unidade de produto em vacas de corte criadas em pastagens em consórcio com 

alfafa em relação àquelas criadas na ausência da leguminosa. Assumindo-se que a 

produção de carne deste cenário proposto é equivalente a da linha de base, pode-se 

aplicar este valor observado aos valores de fermentação entérica para gado bovino de 

corte de 2005, de 9,757 Mton CH4 (MCT, 2010). Assim, é possível concluir que há uma 

redução adicional dessa fonte de emissão de 0,9757 Mton CH4/ano, o que corresponde a 

um abatimento adicional de aproximadamente 20,49 Mton CO2eq ao ano. 

5.2.2 Cenário “Piqueteamento e rotacionamento”: 

Neste cenário, é proposta a estabilização dos estados em uma taxa de lotação 8 cab/ha. 

Apesar do animal ainda ser alimentado à base de pasto, o sistema produtivo no qual este 

cenário se baseia difere daquele caracteristicamente adotado no Brasil. Neste, ocorre 

divisão da área de pastagem total em segmentos menores, nos quais o gado bovino é 

colocado alternadamente, dando tempo para que a vegetação de cada um destes 

segmentos se recupere, independentes uns dos outros. Desta forma, mantém-se sempre 

grande produtividade nas partes a serem utilizadas, sendo aquelas das quais os animais 

são retirados, já “esgotadas”, reservadas durante período de tempo determinado para o 

pousio.  Segundo o método mais conhecido deste tipo de manejo, Pastoreio Racional 

Voisin, a duração média ótima deste período é de 18 a 27 dias (VOISIN, 1957 e 1974 

apud CASTAGNA et al., 2008). 

Conforme mencionado, segundo JUNIOR et al. (2008), a taxa de lotação destes 

sistemas pode chegar a até 10 cab/ha. Neste cenário, porém, foi objetivada uma lotação 

de 8 cab/ha, a fim de manter o conservadorismo e por se tratar de um caso menos 
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extremo, sendo inclusive planejada para ser posta em prática pelo governo do estado de 

Santa Catarina em estabelecimentos de gado leiteiro (EPAGRI, 2009). Neste caso, 

como necessita de uma profunda modificação do tipo de manejo dos pastos em relação 

ao sistema extensivo convencional do país, estipula-se que seria necessário período 

superior ao assumido no cenário anterior. Isto é corroborado pelo descrito por EPAGRI 

(2009), de que esta forma de manejo alcançaria a marca de 8 cab/ha após 3 a 5 anos de 

sua implantação. Assim, foi considerado período de transição superior a 3 anos, ou seja, 

ao ser implementada ainda em 2011, a alteração proposta neste cenário estaria completa 

ao final do ano de 2014. 

Como no cenário anterior, para os anos de 2006 a 2010 foram utilizadas as taxas de 

lotação estabelecidas no cenário de referência. Entre 2011 e 2013 foram determinadas 

taxas intermediárias crescentes, 2, 4 e 6 cab/ha, a fim de simular o aumento progressivo 

da lotação através da implantação do piqueteamento e rotacionamento. A partir do ano 

de 2014, até 2021, o valor alvo de 8 cab/ha foi utilizado (anexo C.1). Neste cenário, 

diferentemente do primeiro sugerido, em nenhum momento as taxas de lotação 

propostas foram ultrapassadas por aquelas referentes à projeção de referência. Desta 

forma, estes não foram utilizados em nenhum caso, o sendo aqueles referentes ao 

cenário em questão. Seguindo o mesmo protocolo de cálculo descrito para o cenário 

anterior, foram calculadas as áreas a serem ocupadas por pastagem após a 

transformação e aquelas liberadas, por estado (anexo C.2). Os resultados estão 

representados na tabela 5.7 e no gráfico 5.8 por estado e para o Brasil, respectivamente. 
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Tabela 5. 7 – Evolução projetada das áreas de pastagens (hectares) ocupadas por gado bovino de corte nos 

estados, nas regiões e no Brasil para o cenário “piqueteamento e rotacionamento”, até o ano de 2021. 

UF 2006 2011 2016 2021 

Rondônia 7.540.393 5.213.442 1.439.738 1.600.143 

Acre 1.806.208 1.146.363 318.267 361.777 

Amazonas 2.695.697 561.942 150.390 168.657 

Roraima 776.834 241.398 65.245 73.866 

Pará 20.119.416 8.087.348 2.230.999 2.503.755 

Amapá 401.937 50.618 14.145 16.610 

Tocantins 9.671.197 3.755.378 1.000.837 1.069.464 

Total Norte 43.011.682 19.056.490 5.219.621 5.794.272 

Maranhão 5.675.442 3.121.572 828.609 882.615 

Piauí 2.477.177 754.582 174.244 159.684 

Ceará 2.333.465 880.416 214.753 209.083 

Rio Grande do N. 1.005.724 364.562 86.721 80.165 

Paraíba 1.627.718 401.234 99.497 98.654 

Pernambuco 1.952.603 820.826 215.515 222.191 

Alagoas 739.388 464.393 124.248 130.202 

Sergipe 949.348 432.835 110.637 112.122 

Bahia 10.872.736 4.397.637 1.085.687 1.070.547 

Total Nordeste 27.633.602 11.638.057 2.939.911 2.965.263 

Minas Gerais 24.219.518 8.033.708 1.862.059 1.793.464 

Espírito Santo 1.075.100 806.281 188.782 184.026 

Rio de Janeiro 1.871.058 788.552 184.508 179.423 

São Paulo 8.332.282 5.585.358 1.390.101 1.445.758 

Total Sudeste 35.497.959 15.213.899 3.625.450 3.602.672 

Paraná 4.922.582 3.832.752 930.349 931.788 

Santa Catarina 2.672.347 1.243.351 304.366 314.129 

Rio Grande do S. 8.161.222 5.833.734 1.403.345 1.383.928 

Total Sul 15.756.151 10.909.837 2.638.060 2.629.845 

Mato Grosso do Sul 25.810.639 11.807.301 3.007.235 3.070.736 

Mato Grosso 23.700.978 12.910.956 3.407.882 3.653.724 

Goiás 15.321.099 9.179.931 2.319.647 2.349.801 

Distrito Federal 109.501 36.215 8.471 7.887 

Total Centro-Oeste 64.942.217 33.934.403 8.743.235 9.082.149 

Total Brasil 186.841.610 90.752.684 23.166.277 24.074.201 
Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 5. 8 – Evolução projetada das áreas de pastagens (milhões de hectares) ocupadas por gado bovino 

de corte no Brasil para o cenário “piqueteamento e rotacionamento”, até o ano de 2021. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Assim como no caso do cenário anterior, a diferença entre projeção de referência e do 

“piqueteamento e rotacionamento”, que representa a área liberada, é decrescente ao 

longo tempo para o Brasil. Ou seja, neste cenário, alguns estados também apresentaram 

projeções anuais de área liberada decrescentes ou crescentes com vale. Para estes casos 

foi realizado ajuste semelhante ao descrito para os estados do RJ e ES, cujos valores de 

área liberada apresentavam vales, e para os demais da região SE, além dos do S, e MS, 

GO, DF, PI, CE, RN, PB, PE e BA, com séries que se tornavam decrescentes. 

As taxas de regeneração representadas na tabela 5.3 foram então aplicadas às áreas 

liberadas, por estado e ano a ano, respeitadas as observações já mencionadas. O 

seqüestro de carbono até o ano de 2021 e a variação de carbono estocado na biomassa 

vegetal estão representados nas tabelas 5.8 e 5.9, respectivamente. 
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Tabela 5. 8 – Evolução anual projetada do sequestro de carbono (Mton C) por regeneração de vegetação 

original após a intensificação do gado bovino de corte no Brasil para o cenário “piqueteamento e 

rotacionamento”, até o ano de 2021. 

UF 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

RO 16,09 34,99 41,75 45,46 45,98 46,53 47,16 47,69 48,11 48,58 

AC 4,68 8,87 10,38 11,21 11,33 11,46 11,60 11,76 11,91 12,07 

AM 14,75 16,83 17,63 18,09 18,22 18,38 18,56 18,90 19,24 19,61 

RR 3,79 4,68 5,01 5,19 5,23 5,28 5,33 5,41 5,48 5,56 

PA 86,40 116,59 127,94 134,55 136,23 138,02 140,02 141,95 143,71 145,65 

AP 2,54 2,75 2,85 2,93 2,97 3,02 3,07 3,14 3,20 3,27 

TO 18,14 24,10 26,27 27,51 27,75 27,96 28,15 28,36 28,55 28,72 

N 146,39 208,81 231,82 244,93 247,72 250,64 253,90 257,20 260,18 263,44 

MA 10,67 17,35 19,70 20,99 21,14 21,27 21,39 21,52 21,63 21,72 

PI 3,06 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

CE 2,38 3,15 3,40 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 

RN 1,17 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 

PB 2,35 2,76 2,90 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 

PE 2,75 3,78 4,14 4,32 4,33 4,33 4,34 4,34 4,34 4,34 

AL 1,24 2,18 2,52 2,70 2,73 2,74 2,76 2,78 2,80 2,82 

SE 2,03 2,89 3,19 3,34 3,35 3,36 3,37 3,38 3,39 3,40 

BA 16,14 22,10 23,19 23,19 23,19 23,19 23,19 23,19 23,19 23,19 

NE 41,79 59,21 64,06 65,91 66,11 66,26 66,41 66,57 66,71 66,84 

MG 57,75 73,30 77,20 77,20 77,20 77,20 77,20 77,20 77,20 77,20 

ES 1,23 3,61 4,38 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,71 

RJ 5,75 8,07 8,79 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 

SP 10,57 23,97 28,25 28,96 28,96 28,96 28,96 28,96 28,96 28,96 

SE 75,31 108,95 118,61 119,83 119,83 119,83 119,83 119,83 119,83 119,84 

PR 2,91 13,75 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 

SC 6,12 9,56 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

RS 4,28 13,05 14,25 12,78 10,43 10,07 10,07 10,07 10,07 10,07 

S 13,30 36,36 40,50 39,03 36,68 36,32 36,32 36,32 36,32 36,32 

MS 40,94 58,92 64,73 66,96 66,96 66,96 66,96 66,96 66,96 66,96 

MT 54,65 87,53 98,77 104,58 104,85 105,23 105,69 106,18 106,64 107,15 

GO 14,73 27,02 30,97 31,91 31,91 31,91 31,91 31,91 31,91 31,91 

DF 0,16 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

CO 110,48 173,67 194,66 203,64 203,92 204,30 204,75 205,24 205,70 206,21 

Brasil 387,27 587,00 649,65 673,34 674,25 677,35 681,21 685,16 688,74 692,66 
Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 5. 9 – Sequestro total por regeneração dos biomas, reservatório total anterior representado pelas 

pastagens e variação líquida do carbono estocado (Mton C) nas áreas liberadas após a intensificação do 

gado bovino de corte no Brasil para o cenário “piqueteamento e rotacionamento”, durante o período 

2011-2021. 

 

Seqüestro 
(regeneração 
dos biomas) 

Reservatório 
prévio (em 
pastagens) 

Variação do 
estoque de C 

UF 2011-2021 

Rondônia 422,32 54,50 367,82 

Acre 105,26 13,44 91,82 

Amazonas 180,21 21,84 158,38 

Roraima 50,95 6,19 44,76 

Pará 1.311,07 162,17 1.148,90 

Amapá 29,74 3,64 26,10 

Tocantins 265,50 75,94 189,56 

Total Norte 2.365,04 337,71 2.027,33 

Maranhão 197,37 41,78 155,58 

Piauí 34,55 13,57 20,98 

Ceará 32,96 15,79 17,17 

Rio Grande do N. 14,77 6,21 8,56 

Paraíba 28,44 11,27 17,16 

Pernambuco 41,02 14,20 26,82 

Alagoas 25,27 5,80 19,47 

Sergipe 31,70 7,06 24,64 

Bahia 223,79 67,16 156,63 

Total Nordeste 629,86 182,85 447,01 

Minas Gerais 748,63 156,88 591,75 

Espírito Santo 42,15 6,41 35,74 

Rio de Janeiro 85,41 12,20 73,21 

São Paulo 265,49 47,89 217,59 

Total Sudeste 1.141,68 223,38 918,30 

Paraná 146,67 22,35 124,32 

Santa Catarina 95,67 13,60 82,07 

Rio Grande do S. 105,15 37,02 68,13 

Total Sul 347,49 72,96 274,52 

Mato Grosso do Sul 633,30 174,40 458,90 

Mato Grosso 981,27 168,67 812,61 

Goiás 296,09 94,14 201,95 

Distrito Federal 1,91 0,59 1,32 

Total Centro-Oeste 1.912,57 437,80 1.474,77 

Brasil 6.396,64 1.254,71 5.141,93 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Estima-se, portanto, um seqüestro potencial total de carbono no país de 6.396,64 Mton 

C por regeneração dos biomas nas áreas liberadas 10 anos após a implantação das 
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medidas. Como o reservatório representado pelas pastagens anteriormente estabelecidas 

nestas áreas correspondia a 1.254,71 Mton C, conclui-se que o seqüestro líquido do 

carbono através de crescimento da biomassa vegetal resulta na remoção de 5.141,93 

Mton C da atmosfera. Desta forma, calcula-se uma remoção anual média líquida de 

514,19 Mton C/ano como resultado da alteração proposta. 

5.2.3 Cenário “Confinamento animal”: 

Neste cenário “Confinamento animal”, projeta-se o confinamento progressivo do 

rebanho bovino de corte brasileiro de forma modular, de 20% do total por ano, até se 

alcançar 80% do mesmo. Os 20% restantes são projetados para evoluir de acordo com o 

cenário de referência. Este valor foi determinado de modo a manter o conservadorismo 

e por apresentar maior plausibilidade para o caso nacional, pois, conforme mencionado 

no capítulo 2, somente cerca de 1% do gado de corte é mantido em confinamento (FNP, 

1997 apud LIMA et al., 2006). Para o contingente confinado foi utilizada a taxa de 

lotação máxima recomendada por JUNIOR et al. (2008) para períodos chuvosos, de 200 

cab/ha, como garantia da saúde animal. 

Neste caso, há uma grande mudança no sistema produtivo, incluindo a forma de 

alimentação do contingente bovino, que passa a ser por cultivo de lavouras, e do próprio 

manejo animal. Desta forma, foi considerado um período de transição superior a 4 anos, 

com o confinamento sendo iniciado no final de 2012, com 20% do rebanho total, e 

finalizando em 2015, com 80% do rebanho total. O restante do ano corrente de 2011 foi 

determinado como período de adaptação e preparação, para, por exemplo, das lavouras 

e das instalações necessárias. 

A alimentação passa, assim, a ser realizada através do fornecimento de alimento 

proveniente de culturas agrícolas, objetivando-se a redução do tempo de abate por meio 

do cálculo das quantidades específicas de certos nutrientes. Estes cálculos são 

realizados através de tabelas nutricionais, divididas em ganhos diários de peso 

desejados por faixas de peso, a partir dos quais se estabelece os níveis necessários de 

cada nutriente. De acordo com a composição dos produtos das culturas que se pretende 

utilizar, são estabelecidas as quantidades necessárias a serem consumidas de cada uma 

delas. 
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Desta maneira, enquanto nos dois outros cenários anteriores há somente duas formas de 

utilização do solo previamente ocupado por pastagens, permanência como pastagem ou 

liberação para regeneração da vegetação nativa, neste há quatro formas, sendo duas 

adicionais. Além das já mencionadas, há também a transformação em culturas para 

alimentação animal e em instalações de confinamento. 

As áreas que permanecem como pastagens foram calculadas a partir da fração do 

rebanho que não é confinada, anualmente, utilizando-se as taxas de lotação projetadas 

no cenário de referência. Já a área ocupada pelo confinamento foi calculada a partir da 

proporção dos animais confinados, também anualmente, mas foi utilizada a taxa de 

lotação de 200 cab/ha. As áreas destinadas às culturas de lavouras para alimentação dos 

animais foram calculadas a partir dos seus requerimentos nutricionais. Já as áreas 

liberadas para regeneração foram estabelecidas pela diferença entre o total ocupado por 

pastagens na linha de base e as três outras formas de utilização do solo, permanência 

como pastagem, instalações de confinamento e culturas para alimentação dos animais. 

 

Para se estabelecer as quantidades de cada alimento, foi utilizado método algébrico 

mostrado por MARTIN (1987). Este autor destaca como nutrientes chaves para o 

cálculo do balanço alimentar os consumos de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), 

nutrientes digestíveis totais
17

 (NDT), além de suplementos minerais. Como a 

suplementação mineral deve ser feita tanto para animais criados em confinamento 

quanto em pastos, não foram considerados nos cálculos, uma vez que seu uso não é 

alterado durante a mudança de manejo. Para os demais, foi utilizada a tabela de 

requerimentos nutricionais para gado bovino de corte elaborada pela Oklahoma State 

University (LALMAN, 2007). 

Para animais com peso vivo de 300 a 700 lb (136,08 a 317,51 kg) foram utilizados os 

requerimentos para ganho de peso diário de 2,0 lb/dia (0,91 kg/dia), enquanto para 

aqueles com peso vivo entre 715 e 1040 lb (324,32 a 471,74 kg), os requerimentos para 

ganho de 3,2 lb/dia (1,45 kg/dia), até os 500 kg de peso vivo. Estes valores foram 

escolhidos por corresponder ao usual no mercado brasileiro de criação de bovinos de 

corte, com os animais sendo abatidos entre 450 e 500 kg (CARDOSO, 2000; 

                                                
17 Medida de quantidade energética. 
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BARBOSA, 2009), com ganhos diários de peso em confinamento superiores a 1,2 

kg/dia
18

 (JUNIOR et al., 2008). 

Os valores dos requerimentos médios diários referentes a toda a vida do animal foram 

obtidos através da determinação do tempo necessário de ganho de peso para cada 

categoria de peso vivo. Cada um destes valores foi multiplicado pelo requerimento 

diário correspondente, para cada categoria de peso vivo e para MS, PB e NDT, obtendo-

se assim as quantidades necessárias para toda a vida do animal. Estes últimos foram 

divididos pelo tempo necessário de engorda, calculado em aproximadamente 328 dias 

(11 meses) e, assim, obtidos os requerimentos diários médios por animal, desde o 

desmame (aprox. 136,08 kg, aos 7 meses
19

) até o abate (aprox. 500 kg, aos 18 meses
20

), 

mostrados na tabela 5.10. 

Tabela 5. 10 – Tempo total e requerimentos médios totais e diários para engorda de bovinos de corte em 

confinamento com ganhos diários de 0,91 (136,08 a 317,51 kg de peso vivo) e de 1,45 kg/dia (324,32 a 

500 kg de peso vivo). 

 Requerimentos 

 Total Média diária 

Tempo 328,02 dias - 

MS 2.323,52 kg 7,08 kg/dia 

PB 284,97 kg 0,87 kg/dia 

NDT 1.605,96 kg 4,90 kg/dia 
Fonte: Elaboração própria a partir de LALMAN (2007). 

 

Para a escolha dos alimentos a serem utilizados para atender os requerimentos 

calculados, existem duas classificações, volumosos e concentrados. Os alimentos 

volumosos possuem baixos valores energéticos (< 60% de NDT) e altos teores de fibras 

(> 18% de fibra bruta), como capins verdes, silagens, fenos, palhadas e etc. Já os 

concentrados possuem altos valores energéticos e poucas fibras (> 60 % de NDT e < 

                                                
18 Em contrapartida, segundo os mesmos autores, nos sistemas tradicionais brasileiros o ganho de peso 

vivo diário não costuma superar os 0,5 kg/dia, tendo , segundo LEITE JUNIOR (2010), uma média entre 

0,36 e 0,45 kg/dia. 

19 Segundo LEITE JUNIOR (2010), a desmama ocorre entre 6 e 8 meses de idade do bezerro, com o peso 

vivo em cerca de 150 kg. 

20 Nos sistemas tradicionais brasileiros, a idade na qual o animal alcança 500kg e é encaminhado para o 

abate pode variar de 2 até 4 anos (24 a 48 meses) (LEITE JUNIOR, 2010; LUPATINI, 2011), podendo, 

inclusive, ser superior a 50 meses em sistemas pouco produtivos (QUADROS, 2011). No presente 

trabalho, foi considerada uma média de idade de abate de 36 meses. 
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18% de fibra bruta) e podem ser divididos em energéticos (< 20% de PB) ou protéicos 

(> 20% e PB). São exemplos destes soja em grão, farelos de soja, algodão, girassol, 

entre outros, e daqueles milho, sorgo, trigo, arroz e etc. (CARDOSO, 2000; BARBOSA, 

2004). 

Os alimentos escolhidos foram a silagem de capim-elefante como volumoso, o milho 

em grão como energético e o farelo de soja como protéico. A escolha destes dois 

últimos foi feita por serem os mais comumente utilizados no confinamento de bovinos. 

Já a de silagem do capim-elefante pode ser justificada por SILVA (2001), que afirma 

ser bastante utilizada na pecuária leiteira devido a sua produtividade, adaptabilidade e 

ao grande número de variedades existentes. SILVA (2001) e CARDOSO & SILVA 

(1995) complementam ainda que o corte do capim-elefante com 60-70 dias de idade, 

quando estiver com 1,8 m de altura permite a produção de 20 a 30 ton/ha/corte, 3 a 4 

cortes por ano e pode produzir silagem de boa qualidade, desde que se reduza seu 

excesso de umidade. 

Vale a pena lembrar que os três tipos de alimentos escolhidos correspondem a lavouras 

temporárias, as quais, ao contrário das lavouras permanentes, não são contabilizadas no 

balanço de carbono na biomassa vegetal de acordo com a metodologia IPCC 2006. Isso 

ocorre pois é assumido que, em um dado ano, o aumento dos estoques de carbono 

acumulados na biomassa das lavouras temporárias é equivalente à perda de biomassa 

devido à colheita e mortalidade no mesmo ano. Ou seja, não há incremento líquido do 

estoque de carbono na biomassa (LASCO, 2006). 

Com relação às quantidades necessárias de cada um dos três alimentos, a silagem de 

capim-elefante foi fixada em 30 kg/dia por animal em média, e os outros foram 

calculados, conforme já mencionado, através do cálculo algébrico, de acordo com 

MARTIN (1987). Para tal, foram utilizados os valores nutritivos apresentados na tabela 

5.11. Os valores médios obtidos foram 2,024 kg/dia de milho em grão e 1,209 kg/dia de 

farelo de soja por cabeça. 



164 

 

Tabela 5. 11 – Valor nutritivo de silagem de capim-elefante, milho em grão e farelo de soja, expresso em 

percentual de matéria seca. 

Item MS (%) PB (%) NDT (%) 

Silagem Capim-
Elefante (186 cm) 

18,80% 3,90% 47,30% 

Milho em grão 88,00% 9,00% 80,60% 

Farelo de soja 90,00% 45,00% 73,00% 
Fonte: Elaboração própria a partir de MARTIN (1987) e GUABI (2011). 

 

Vale a pena chamar a atenção para o fato de que, com base na matéria seca, a fração de 

volumoso (silagem de capim-elefante) nesta dieta estabelecida corresponde a cerca de 

66,3% do alimento fornecido, composição que está de acordo com dieta a qual os 

animais estão comumente submetidos no Brasil, de 45 a 70% de volumosos 

(QUADROS, 2011). 

Com os requerimentos diários, obtiveram-se os anuais, os quais, divididos pelos valores 

de produtividade, forneceram a área média necessária por cabeça para alimentação em 

confinamento. Estes valores estão representados na tabela 5.12. 

Tabela 5. 12 – Requerimento anual médio por animal, produtividade média das culturas destacadas e área 

média de cultivo necessária por cabeça. 

Item 
Requerimento Produtividade Área necessária 

(kg/cab.ano) (kg/ha.ano) (ha/cab) 

Silagem de 
capim-elefante 

10.950,00 90.000,00 0,122 

Milho em grão 738,76 3.606,32 0,205 

Farelo de soja 441,29 2.083,33 0,212 

TOTAL - - 0,538 
Fonte: Elaboração própria a partir de CARDOSO & SILVA (1995), IBGE (2009) e TORIDE (2002). 

 

Neste cenário, como no anterior, as taxas de lotação resultantes foram sempre 

superiores àquelas de referência. As áreas que permaneceram ocupadas por pastagens e 

as ocupadas pelas instalações de confinamento foram calculadas de acordo como 

descrito anteriormente. As áreas de lavouras de alimentos animais foram calculadas a 

partir do valor mostrado na tabela 5.12, de 0,538 ha/cab.  

As taxas de lotação estabelecidas no cenário de referência foram utilizadas não somente 

para os anos de 2006 a 2010, conforme nos cenários anteriores, mas também a de 2011, 

por razão já explicitada. A partir de 2012, foi estabelecida taxa de lotação “híbrida”, a 

partir da parcela confinada do rebanho bovino de corte, a uma taxa de lotação de 200 
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cab/ha, e da parcela ainda mantida no pasto, com a lotação de referência. Nos anos de 

2012, 2013 e 2014, a parcela de gado confinado foi crescente, de 20, 40 e 60% do total, 

sendo a partir do ano de 2015, mantida constante em 80% (anexo D.1). 

Conforme visto, a idade média de abate neste cenário proposto equivale a 18 meses, 

enquanto nos sistemas convencionais brasileiros, a média é de 36 meses. Isso representa 

um ganho de produtividade da ordem de 100%, uma duplicação da produtividade média 

dos animais confinados. Com isso, é possível, no ano seguinte ao início do 

confinamento reduzir-se à metade o número total de bovinos confinados em 

determinado ano, sendo mantida constante a produção (de carne) do sistema. Esta 

característica foi levada em consideração, e contemplada nos anos de 2013 a 2015: em 

2013 foi reduzido em 50% o número de animais que foram confinados em 2012, em 

2014 os que foram em 2013 e em 2015 os em 2014. A partir de 2016 o total de animais 

fica constante, 20% dos valores correspondentes de referência ainda criados em 

pastagens e 40% (metade dos outros 80% originais) em confinamento. Os resultados são 

apresentados nas tabelas 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16, no gráfico 5.9 e, em sua íntegra, nos 

anexos D.2, D.3 e D.4. 
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Tabela 5. 13 – Evolução projetada das áreas de pastagens (hectares) ocupadas por gado bovino de corte 

nos estados, nas regiões e no Brasil para o cenário “confinamento animal”, até o ano de 2021. 

UF 2012 2015 2018 2021 

Rondônia 6.022.945 1.563.184 1.630.890 1.685.824 

Acre 1.448.730 375.488 392.385 410.172 

Amazonas 2.089.858 533.646 554.258 585.510 

Roraima 615.425 157.556 163.222 170.427 

Pará 16.191.811 4.204.767 4.394.264 4.579.236 

Amapá 325.192 84.969 89.791 95.496 

Tocantins 7.854.198 2.020.870 2.069.038 2.110.980 

Total Norte 34.548.159 8.940.481 9.293.848 9.637.646 

Maranhão 4.578.719 1.174.024 1.198.383 1.218.420 

Piauí 1.751.824 413.882 386.930 360.992 

Ceará 1.791.958 443.676 437.872 432.205 

Rio Grande do N. 763.224 184.698 176.738 167.644 

Paraíba 1.221.691 303.499 301.210 298.860 

Pernambuco 1.564.049 395.088 397.097 396.670 

Alagoas 635.133 163.760 166.977 171.092 

Sergipe 770.755 195.115 196.598 197.868 

Bahia 8.115.213 1.983.821 1.924.377 1.861.024 

Total Nordeste 21.192.568 5.257.563 5.186.183 5.104.774 

Minas Gerais 17.983.626 4.373.374 4.292.629 4.244.704 

Espírito Santo 807.978 198.109 196.369 195.481 

Rio de Janeiro 1.402.892 343.903 340.259 338.911 

São Paulo 6.168.356 1.508.057 1.488.695 1.476.618 

Total Sudeste 26.362.852 6.423.443 6.317.952 6.255.713 

Paraná 3.400.835 794.955 759.355 730.546 

Santa Catarina 1.786.151 420.289 405.198 396.404 

Rio Grande do S. 5.644.676 1.310.852 1.235.797 1.176.067 

Total Sul 10.831.663 2.526.096 2.400.350 2.303.016 

Mato Grosso do Sul 20.003.356 4.953.329 4.940.489 4.942.549 

Mato Grosso 18.912.818 4.773.857 4.852.842 4.939.251 

Goiás 11.610.436 2.851.951 2.820.414 2.798.821 

Distrito Federal 76.878 18.039 16.994 16.018 

Total Centro-Oeste 50.603.487 12.597.175 12.630.740 12.696.640 

Total Brasil 143.538.728 35.744.758 35.829.072 35.997.789 
Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 5. 14 – Evolução projetada das áreas (hectares) das instalações ocupadas por gado bovino de corte 

nos estados, nas regiões e no Brasil para o cenário “confinamento animal”, até o ano de 2021. 

UF 2012 2015 2018 2021 

Rondônia 10.610 28.145 24.123 25.602 

Acre 2.335 6.215 5.361 5.788 

Amazonas 1.136 2.958 2.511 2.699 

Roraima 489 1.281 1.093 1.182 

Pará 16.455 43.623 37.416 40.060 

Amapá 103 276 240 266 

Tocantins 7.605 19.756 16.452 17.111 

Total Norte 38.733 102.253 87.197 92.708 

Maranhão 6.316 16.369 13.609 14.122 

Piauí 1.487 3.546 2.690 2.555 

Ceará 1.762 4.326 3.398 3.345 

Rio Grande do N. 728 1.760 1.350 1.283 

Paraíba 806 1.997 1.589 1.578 

Pernambuco 1.671 4.283 3.503 3.555 

Alagoas 952 2.466 2.019 2.083 

Sergipe 875 2.210 1.781 1.794 

Bahia 8.776 21.778 17.278 17.129 

Total Nordeste 23.372 58.735 47.217 47.444 

Minas Gerais 15.906 37.657 29.187 28.695 

Espírito Santo 1.598 3.809 2.978 2.944 

Rio de Janeiro 1.564 3.725 2.904 2.871 

São Paulo 11.145 27.675 22.668 23.132 

Total Sudeste 30.212 72.866 57.737 57.643 

Paraná 7.612 18.667 14.868 14.909 

Santa Catarina 2.469 6.088 4.910 5.026 

Rio Grande do S. 11.574 28.252 22.268 22.143 

Total Sul 21.655 53.007 42.046 42.078 

Mato Grosso do Sul 23.755 59.925 48.541 49.132 

Mato Grosso 26.097 67.318 56.030 58.460 

Goiás 18.444 46.312 37.320 37.597 

Distrito Federal 72 172 132 126 

Total Centro-Oeste 68.368 173.727 142.023 145.314 

Total Brasil 182.340 460.589 376.220 385.187 
Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 5. 15 – Evolução projetada das áreas necessárias (hectares) para cultivo das lavouras de alimentos 

para gado bovino de corte nos estados, nas regiões e no Brasil para o cenário “confinamento animal”, até 

o ano de 2021. 

UF 2012 2015 2018 2021 

Rondônia 1.142.296 3.030.298 2.597.300 2.756.521 

Acre 251.454 669.192 577.194 623.223 

Amazonas 122.306 318.427 270.322 290.541 

Roraima 52.649 137.885 117.711 127.248 

Pará 1.771.624 4.696.746 4.028.500 4.313.148 

Amapá 11.114 29.697 25.890 28.614 

Tocantins 818.837 2.127.074 1.771.331 1.842.336 

Total Norte 4.170.279 11.009.318 9.388.247 9.981.629 

Maranhão 680.006 1.762.349 1.465.226 1.520.455 

Piauí 160.117 381.735 289.635 275.083 

Ceará 189.673 465.791 365.878 360.181 

Rio Grande do N. 78.379 189.507 145.297 138.098 

Paraíba 86.728 215.020 171.039 169.949 

Pernambuco 179.878 461.165 377.202 382.762 

Alagoas 102.470 265.532 217.391 224.296 

Sergipe 94.238 237.937 191.793 193.150 

Bahia 944.930 2.344.824 1.860.229 1.844.200 

Total Nordeste 2.516.418 6.323.861 5.083.691 5.108.175 

Minas Gerais 1.712.521 4.054.450 3.142.428 3.089.551 

Espírito Santo 172.007 410.115 320.619 317.017 

Rio de Janeiro 168.362 401.008 312.673 309.088 

São Paulo 1.199.953 2.979.681 2.440.634 2.490.567 

Total Sudeste 3.252.844 7.845.253 6.216.354 6.206.222 

Paraná 819.552 2.009.797 1.600.824 1.605.165 

Santa Catarina 265.799 655.510 528.593 541.142 

Rio Grande do S. 1.246.141 3.041.797 2.397.505 2.384.053 

Total Sul 2.331.492 5.707.104 4.526.921 4.530.361 

Mato Grosso do Sul 2.557.620 6.451.911 5.226.257 5.289.871 

Mato Grosso 2.809.810 7.247.980 6.032.591 6.294.167 

Goiás 1.985.799 4.986.252 4.018.159 4.047.936 

Distrito Federal 7.720 18.511 14.205 13.587 

Total Centro-Oeste 7.360.949 18.704.654 15.291.213 15.645.562 

Total Brasil 19.631.982 49.590.190 40.506.427 41.471.949 
Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 5. 16 – Evolução projetada das áreas necessárias totais (pastagens, instalações e lavouras de 

alimentos para gado bovino de corte) (hectares) nos estados, nas regiões e no Brasil para o cenário 

“confinamento animal”, até o ano de 2021. 

UF 2012 2015 2018 2021 

Rondônia 7.175.851 4.621.627 4.252.313 4.467.947 

Acre 1.702.519 1.050.895 974.940 1.039.183 

Amazonas 2.213.300 855.031 827.090 878.750 

Roraima 668.563 296.722 282.026 298.856 

Pará 17.979.889 8.945.136 8.460.181 8.932.444 

Amapá 336.409 114.942 115.921 124.376 

Tocantins 8.680.640 4.167.700 3.856.821 3.970.427 

Total Norte 38.757.172 20.052.052 18.769.292 19.711.983 

Maranhão 5.265.041 2.952.742 2.677.217 2.752.997 

Piauí 1.913.428 799.162 679.256 638.630 

Ceará 1.983.393 913.794 807.148 795.731 

Rio Grande do N. 842.331 375.965 323.385 307.024 

Paraíba 1.309.225 520.516 473.838 470.387 

Pernambuco 1.745.598 860.536 777.803 782.987 

Alagoas 738.555 431.759 386.388 397.471 

Sergipe 865.869 435.262 390.172 392.812 

Bahia 9.068.919 4.350.424 3.801.884 3.722.353 

Total Nordeste 23.732.358 11.640.159 10.317.091 10.260.393 

Minas Gerais 19.712.053 8.465.481 7.464.244 7.362.950 

Espírito Santo 981.583 612.033 519.966 515.442 

Rio de Janeiro 1.572.818 748.636 655.836 650.869 

São Paulo 7.379.454 4.515.413 3.951.997 3.990.317 

Total Sudeste 29.645.908 14.341.563 12.592.043 12.519.578 

Paraná 4.227.999 2.823.419 2.375.047 2.350.620 

Santa Catarina 2.054.419 1.081.887 938.701 942.572 

Rio Grande do S. 6.902.392 4.380.901 3.655.569 3.582.263 

Total Sul 13.184.809 8.286.207 6.969.317 6.875.454 

Mato Grosso do Sul 22.584.731 11.465.165 10.215.288 10.281.552 

Mato Grosso 21.748.725 12.089.155 10.941.464 11.291.878 

Goiás 13.614.679 7.884.514 6.875.893 6.884.355 

Distrito Federal 84.669 36.722 31.331 29.731 

Total Centro-Oeste 58.032.804 31.475.556 28.063.975 28.487.516 

Total Brasil 163.353.051 85.795.537 76.711.719 77.854.925 
Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 5. 9 – Evolução projetada das áreas de pastagens (P), lavouras de alimentos animais (L) e 

instalações de confinamento (I) (milhões de hectares) ocupadas por gado bovino de corte no Brasil para o 

cenário “confinamento animal”, até o ano de 2021. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A partir dos valores expostos nas 3 tabelas anteriores, foram calculadas as áreas 

liberadas para regeneração de vegetação nativa. Devido às mesmas características 

apresentadas pela dinâmica temporal destas áreas em relação aos cenários anteriores, foi 

necessária adequação semelhante para os valores decrescentes das regiões S e SE 

(sendo RJ e ES com padrão de vales já comentado), além dos estados de MS, GO, DF, 

PI, CE, RN, PB, PE e BA. O seqüestro de carbono até o ano de 2021 e a variação de 

carbono estocado na biomassa vegetal foram então calculados do mesmo modo que nos 

cenários anteriores, e estão representados nas tabelas 5.17 e 5.18, respectivamente. 
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Tabela 5. 17 – Evolução anual projetada do sequestro de carbono (Mton C) por regeneração de vegetação 

original após a intensificação do gado bovino de corte no Brasil para o cenário “confinamento animal”, 

até o ano de 2021. 

UF 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

RO 2,53 9,23 16,01 22,92 27,53 27,80 28,00 28,12 28,29 

AC 0,78 2,49 4,22 5,98 7,01 7,07 7,14 7,19 7,26 

AM 2,88 6,25 9,65 13,11 13,68 13,81 14,06 14,30 14,57 

RR 0,73 1,66 2,60 3,55 3,78 3,81 3,86 3,91 3,96 

PA 16,34 39,50 63,14 87,33 95,28 96,52 97,69 98,72 99,90 

AP 0,51 1,07 1,65 2,24 2,32 2,36 2,41 2,45 2,51 

TO 3,46 8,25 13,13 18,07 19,51 19,62 19,75 19,86 19,96 

N 27,24 68,44 110,39 153,19 169,10 171,00 172,89 174,55 176,43 

MA 1,92 5,30 8,74 12,21 13,76 13,81 13,87 13,92 13,95 

PI 0,57 1,29 1,98 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 

CE 0,45 1,06 1,68 2,28 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 

RN 0,22 0,51 0,80 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 

PB 0,45 1,00 1,54 2,08 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 

PE 0,52 1,26 2,00 2,74 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 

AL 0,22 0,64 1,08 1,52 1,74 1,75 1,76 1,77 1,78 

SE 0,38 0,95 1,52 2,09 2,29 2,29 2,30 2,30 2,31 

BA 2,99 7,24 11,41 15,48 15,75 15,75 15,75 15,75 15,75 

NE 7,71 19,25 30,73 41,95 44,58 44,65 44,72 44,79 44,84 

MG 10,96 25,18 39,16 53,09 55,08 55,08 55,08 55,08 55,08 

ES 0,17 0,86 1,54 2,24 2,73 2,73 2,73 2,73 2,75 

RJ 1,07 2,64 4,19 5,75 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 

SP 1,61 6,13 10,48 14,72 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 

SE 13,81 34,81 55,37 75,80 80,56 80,56 80,56 80,56 80,58 

PR 0,13 2,55 4,69 6,74 7,88 7,88 7,88 7,88 7,88 

SC 1,06 2,82 4,46 6,04 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 

RS 0,48 2,80 4,84 6,58 6,53 5,91 5,37 5,21 5,21 

S 1,67 8,17 13,99 19,35 20,67 20,05 19,52 19,35 19,35 

MS 7,48 18,79 30,00 41,11 44,69 44,69 44,69 44,69 44,69 

MT 9,68 26,52 43,35 60,24 67,83 67,98 68,13 68,26 68,43 

GO 2,45 7,53 12,50 17,40 19,52 19,52 19,52 19,52 19,52 

DF 0,03 0,07 0,11 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

CO 19,64 52,90 85,96 118,88 132,17 132,33 132,48 132,61 132,78 

Brasil 70,07 183,58 296,43 409,18 447,07 448,58 450,17 451,86 453,97 
Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 5. 18 – Sequestro total por regeneração dos biomas, reservatório total anterior representado pelas 

pastagens e variação líquida do carbono estocado (Mton C) nas áreas liberadas após a intensificação do 

gado bovino de corte no Brasil para o cenário “confinamento animal”, durante o período 2012-2021. 

 

Seqüestro 
(regeneração 
dos biomas) 

Reservatório 
prévio (em 
pastagens) 

Variação do 
estoque de C 

UF 2012-2021 

Rondônia 190,42 54,28 136,14 

Acre 49,13 13,21 35,92 

Amazonas 102,31 18,85 83,46 

Roraima 27,85 5,49 22,36 

Pará 694,40 147,45 546,95 

Amapá 17,51 3,07 14,43 

Tocantins 141,61 67,97 73,63 

Total Norte 1.223,23 310,33 912,89 

Maranhão 97,49 39,23 58,25 

Piauí 18,74 13,33 5,41 

Ceará 17,47 14,29 3,19 

Rio Grande do N. 7,88 5,95 1,94 

Paraíba 15,77 9,77 6,00 

Pernambuco 21,31 12,79 8,52 

Alagoas 12,25 5,51 6,74 

Sergipe 16,43 6,37 10,06 

Bahia 115,88 63,88 52,00 

Total Nordeste 323,22 171,11 152,10 

Minas Gerais 403,81 140,82 262,99 

Espírito Santo 18,48 6,38 12,10 

Rio de Janeiro 44,53 11,07 33,46 

São Paulo 115,77 48,56 67,21 

Total Sudeste 582,60 206,83 375,76 

Paraná 53,52 25,60 27,92 

Santa Catarina 45,69 13,53 32,16 

Rio Grande do S. 42,92 42,21 0,71 

Total Sul 142,13 81,34 60,79 

Mato Grosso do Sul 320,82 159,50 161,32 

Mato Grosso 480,43 159,04 321,39 

Goiás 137,48 91,83 45,65 

Distrito Federal 1,02 0,58 0,44 

Total Centro-Oeste 939,75 410,95 528,79 

Brasil 3.210,92 1.180,57 2.030,34 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Observa-se, portanto, um seqüestro potencial total de carbono no Brasil de 3.210,92 

Mton C através da regeneração de biomassa vegetal dos biomas nas áreas liberadas após 
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10 anos da implantação do cenário. Após o abatimento do carbono contido no 

reservatório representado pelas pastagens nas áreas transformadas em outros usos, de 

1.180,57 Mton C, conclui-se que o balanço líquido de carbono corresponde a um 

seqüestro de 2.030,34 Mton C da atmosfera. Isto implica uma remoção anual média 

líquida de 203,03 Mton C/ano por crescimento vegetal no cenário proposto. 

Em adição, como visto no capítulo anterior, com o aumento da proporção de 

concentrados e redução da forragem na dieta animal, observa-se uma redução da 

produção de metano por fermentação entérica. IQBAL et al. (2008) observaram, 

baseados em estudo de modelagem, reduções de 7% a 40% devido a esta alteração na 

dieta. Aplicando o valor mínimo mostrado por estes autores a 80% do valor de 

fermentação entérica para gado bovino de corte de 2005, de 9,757 Mton CH4 (MCT, 

2010), estima-se um abatimento adicional de 0,455 Mton CH4/ano. Isso equivale a uma 

redução de aproximadamente 9,562 Mton CO2eq por ano, após a implantação completa 

do sistema proposto no cenário. 

A criação de grande número de animais mantidos confinados pode ser responsável pelo 

aumento das emissões de GEE associados à pecuária, quando comparado aos sistemas 

extensivos convencionais brasileiros. A geração de metano a partir dos dejetos animais 

é resultado das características do sistema de criação do cenário proposto, no qual ocorre 

decomposição deste material em anaerobiose, principalmente durante o manejo na 

forma líquida, usual neste caso. Assim, outra medida determinada para este cenário é o 

tratamento destes dejetos em biodigestores anaeróbicos, como forma de mitigar as 

possíveis emissões de CH4 provenientes do confinamento, gerando biogás utilizável 

para fins energéticos, e fornecer biofertilizantes para as lavouras de alimentos animais 

(DONG et al., 2006a). 

Para se calcular o total de metano no biogás gerado, um valor médio representativo de 

todo o ciclo de vida do animal foi calculado a partir do valor padrão fornecido pelo 

IPCC (DONG et al., 2006). Este valor corresponde a 0,25 m³ CH4/animal/dia para gado 

de corte com peso de 305 kg, na América Latina. A partir deste parâmetro, foram 

calculadas, por interpolação linear, as taxas correspondentes a cada uma das categorias 

de peso vivo utilizadas anteriormente, nos requerimentos alimentares. Cada uma destas 

taxas diárias foi multiplicada pelo tempo necessário correspondente referente a cada 

categoria de peso, de modo semelhante ao feito anteriormente. Foi, então, obtido o total 
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de CH4 gerado pela biodigestão dos dejetos de um animal durante todas as etapas de sua 

vida; este foi dividido pelo tempo necessário para abate (538 dias, ou 18 meses) e 

obtido o valor médio de 0,1713 m³ CH4/animal/dia, desde nascimento até o abate, com 

500 kg. Desta forma, foram calculados os potenciais de geração de metano por 

biodigestão dos dejetos animais por estado e por ano (tabela 5.19 e anexo D.5). 

Tabela 5. 19 – Potencial de geração de biogás (106 m3 CH4) por biodigestão anaeróbica, por estado e por 

ano, após a intensificação do gado bovino de corte no Brasil para o cenário “confinamento animal”, 

durante o período 2013-2021. 

UF 2013 2015 2017 2019 2021 

Rondônia 132,685 275,889 288,092 301,694 314,154 

Acre 29,208 60,861 63,685 67,045 70,632 

Amazonas 14,207 29,169 30,093 31,400 32,985 

Roraima 6,116 12,606 13,055 13,673 14,418 

Pará 205,786 427,692 446,423 467,938 490,147 

Amapá 1,291 2,697 2,830 3,007 3,219 

Tocantins 95,113 195,057 200,268 205,752 211,274 

Total Norte 484,406 1.003,971 1.044,446 1.090,509 1.136,829 

Maranhão 78,987 161,711 165,805 170,196 174,539 

Piauí 18,599 36,087 34,866 33,643 32,512 

Ceará 22,032 43,676 42,972 42,499 42,052 

Rio Grande do N. 9,104 17,881 17,353 16,877 16,322 

Paraíba 10,074 20,090 19,909 19,867 19,796 

Pernambuco 20,894 42,647 43,125 43,815 44,298 

Alagoas 11,903 24,492 24,862 25,251 25,820 

Sergipe 10,946 22,103 22,138 22,278 22,408 

Bahia 109,760 218,507 217,246 216,078 214,972 

Total Nordeste 292,299 587,194 588,276 590,505 592,718 

Minas Gerais 198,921 383,008 372,598 365,014 359,204 

Espírito Santo 19,980 38,618 37,775 37,242 36,851 

Rio de Janeiro 19,556 37,808 36,920 36,319 35,859 

São Paulo 139,383 275,550 278,159 283,496 289,037 

Total Sudeste 377,840 734,984 725,453 722,072 720,951 

Paraná 95,197 187,889 186,163 185,947 186,465 

Santa Catarina 30,874 61,121 60,904 61,400 62,492 

Rio Grande do S. 144,748 285,044 280,809 278,486 277,510 

Total Sul 270,819 534,054 527,876 525,833 526,467 

Mato Grosso do Sul 297,085 598,181 601,748 607,065 612,343 

Mato Grosso 326,379 666,464 681,917 700,726 720,697 

Goiás 230,664 463,133 464,162 466,736 469,309 

Distrito Federal 0,897 1,747 1,695 1,650 1,604 

Total Centro-Oeste 855,024 1.729,525 1.749,522 1.776,178 1.803,954 

Total Brasil 2.280,388 4.589,728 4.635,573 4.705,096 4.780,918 
Fonte: Elaboração própria. 
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Este biogás produzido durante a digestão anaeróbica pode ser simplesmente queimado 

ou utilizado para fins energéticos, seja para energética térmica ou elétrica, para 

transformação do metano em gás carbônico. Caso seja utilizado para geração de energia 

elétrica, causa, ainda, deslocamento em relação ao grid, que possui fator de emissão 

associado, resultando em abatimento adicional. A tabela 5.20 mostra os potenciais de 

geração de energia elétrica por estado a partir do biogás produzido (anexo D.6). Foram 

utilizados o poder calorífico inferior do metano fornecido no Balanço Energético 

Nacional (EPE, 2010) e uma eficiência (η) dos motogeradores de 25%. 

Tabela 5. 20 – Potencial de geração de energia elétrica (GWh) a partir do biogás produzido pela 

biodigestão anaeróbica, por estado e por ano, para gado bovino de corte no Brasil para o cenário 

“confinamento animal”, durante o período 2013-2021. 

UF 2013 2015 2017 2019 2021 

Rondônia 339,343 705,587 736,794 771,582 803,450 

Acre 74,700 155,651 162,875 171,468 180,641 

Amazonas 36,333 74,600 76,963 80,305 84,359 

Roraima 15,640 32,239 33,389 34,969 36,873 

Pará 526,298 1.093,823 1.141,727 1.196,751 1.253,550 

Amapá 3,302 6,898 7,239 7,691 8,234 

Tocantins 243,253 498,859 512,184 526,211 540,332 

Total Norte 1.238,869 2.567,657 2.671,172 2.788,976 2.907,439 

Maranhão 202,010 413,575 424,046 435,276 446,383 

Piauí 47,566 92,291 89,170 86,042 83,148 

Ceará 56,346 111,702 109,901 108,692 107,547 

Rio Grande do N. 23,284 45,730 44,380 43,164 41,743 

Paraíba 25,764 51,379 50,918 50,811 50,629 

Pernambuco 53,437 109,069 110,291 112,056 113,293 

Alagoas 30,441 62,639 63,585 64,581 66,033 

Sergipe 27,995 56,530 56,619 56,976 57,308 

Bahia 280,711 558,832 555,607 552,620 549,791 

Total Nordeste 747,555 1.501,748 1.504,517 1.510,217 1.515,875 

Minas Gerais 508,740 979,544 952,920 933,524 918,665 

Espírito Santo 51,098 98,765 96,611 95,247 94,246 

Rio de Janeiro 50,015 96,694 94,423 92,886 91,708 

São Paulo 356,471 704,720 711,392 725,042 739,212 

Total Sudeste 966,326 1.879,722 1.855,345 1.846,699 1.843,832 

Paraná 243,465 480,527 476,111 475,558 476,884 

Santa Catarina 78,961 156,316 155,761 157,030 159,823 

Rio Grande do S. 370,192 729,000 718,170 712,229 709,731 

Total Sul 692,619 1.365,843 1.350,042 1.344,817 1.346,439 

Mato Grosso do Sul 759,795 1.529,847 1.538,970 1.552,569 1.566,067 
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Mato Grosso 834,713 1.704,482 1.744,003 1.792,108 1.843,183 

Goiás 589,923 1.184,464 1.187,093 1.193,678 1.200,258 

Distrito Federal 2,293 4,468 4,335 4,220 4,103 

Total Centro-Oeste 2.186,725 4.423,261 4.474,402 4.542,576 4.613,611 

Total Brasil 5.832,092 11.738,231 11.855,477 12.033,284 12.227,197 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O somatório da energia total gerada entre 2013 e 2021, após 10 anos do início da 

implantação do cenário proposto, corresponde a 101.257,147 GWh, ou seja, 

aproximadamente 11.250,794 GWh/ano. Com a utilização do fator médio de emissão de 

CO2 de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional do Brasil (MCT, 2011), é 

possível calcular o abatimento por não utilização da energia do grid. Tomando como 

base o valor mais recente disponível até o momento (2010), 0,0512 tCO2/MWh, estima-

se uma redução de emissões da ordem de 0,576 Mton CO2/ano durante o período 

avaliado. 

Por outro lado, segundo o IPCC, a queima deste gás resulta na emissão de CH4 e N2O 

que deve ser contabilizada. Ao se aplicar os valores padrão fornecidos por GÓMEZ et 

al. (2006), de 1 e 0,1 kg GEE/TJ biogás para o metano e óxido nitroso, respectivamente, 

foi estimada a emissão anual média de cerca de 15,841 ton CH4 e de 1,584 ton N2O 

entre 2013 e 2021. Ao se levar em consideração estes valores sobre a redução de 

emissões resultante da não utilização do grid, chega-se a um abatimento líquido médio 

de 0,575 Mton CO2eq/ano para utilização do biogás como fonte de energia elétrica. 

Em contrapartida, com a criação de uma nova demanda por fertilizantes de N, 

representada pelas lavouras de alimentos para os animais, é possível que haja um 

aumento das emissões associadas à fabricação e aplicação destes fertilizantes sintéticos. 

Por outro lado, devido às características de uma das lavouras escolhidas e do sistema de 

biodigestão, estas emissões acabam por ser reduzidas, ou até desprezíveis. A soja se 

trata de uma leguminosa, a qual, como visto, é capaz de utilizar nitrogênio atmosférico 

como fonte deste elemento, podendo dispensar-se o uso de fertilizantes de nitrogênio. 

Além disso, com a aplicação do biofertilizante gerado durante o processo de digestão 

anaeróbica, evita-se a queima de combustíveis fósseis para a produção dos sintéticos. 

Tem-se assim, uma nova fonte de “consumo” de nitrogênio inexistente no cenário de 

referência, representada pela produção de alimentos para bovinos. Porém, há duas novas 

fontes de “produção”, também inexistentes, as novas lavouras e o output não-gasoso dos 
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biodigestores. Este cenário apresenta características de um sistema fechado no qual há 

reduzida necessidade, caso realmente existente, do uso de fertilizantes sintéticos, apesar 

de faltarem informações para se poder realizar tal afirmação com certeza. 

Os valores referentes aos abatimentos e remoções médias anuais estão representados na 

tabela 5.21. 

Tabela 5. 21 – Valores de abatimentos e remoções médias anuais de cada um dos cenários propostos, até 

o ano de 2021. 

Cenário 
Abatimento + 

Remoção média 
(Mton CO2eq/ano) 

"Consorciamento com 
leguminosa" 

732,67 

"Piqueteamento e 
rotacionamento" 

1.885,37 

"Confinamento animal" 753,58 
Fonte: Elaboração própria. 

 

5.3 Estimativa dos custos de abatimento do C nos cenários propostos 

Devido às peculiaridades locais e a heterogeneidade em relação à distribuição do 

tamanho das fazendas de gado bovino de corte no Brasil, estabelecer os custos das 

alterações propostas não é tarefa fácil. O custo de oportunidade da terra, despesa não 

usualmente contabilizada para cálculo do custo final de produção, também é muito 

variável entre cada unidade política do país, até mesmo entre áreas dentro de uma 

mesma unidade. É, também, variável no tempo, uma vez que, devido a especulação 

imobiliária, pode aumentar ou diminuir, se tornando, inclusive, motivo de 

desmatamento, através da dinâmica de abertura de novas áreas de pastagens como 

comentado em capítulo anterior. 

Do mesmo modo, o número de cabeças criadas em cada unidade produtiva é fator 

importante para a determinação de tais custos, uma vez que através do fenômeno da 

economia de escala, estes são inversamente proporcionais à capacidade de produção. 

Como exemplo do fenômeno da economia de escala na pecuária, pode-se citar o caso do 

aproveitamento energético do biogás gerado na bovinocultura de leite. A literatura 

mostra que parece haver um limite mínimo para o tamanho das fazendas de gado 
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leiteiro, de forma que este aproveitamento seja economicamente viável e se atinja o 

chamado “break-even”. Quando levado em consideração o preço médio de venda da 

energia gerada, este tamanho mínimo do rebanho está situado em torno de 700-750 

cabeças (ZANETTE, 2009; USEPA, 1999). Esclarecidos estes pontos, tenta-se, neste 

subcapítulo, estabelecer os custos médios das formas de manejo do gado bovino de 

corte brasileiro, a partir de registros na literatura, para se determinar os custos de 

abatimento para cada um dos três cenários explorados. 

LAZZARANI NETO & NEHMI (1996 apud QUADROS, 2011) estabelecem o custo de 

produção por arroba (@) de carne de bovinos de corte criados em pastagem não 

adubada, estabelecida em solo não corrigido e de baixa fertilidade, comuns no caso 

brasileiro, como visto anteriormente. Calcularam, também, o custo de produção para 

uma pastagem sob regime de adubação fosfatada, e com correção do solo, na qual a taxa 

de lotação foi mantida em 1,5 UA/ha, semelhante àquela do primeiro cenário proposto. 

Para a primeira forma de manejo, o valor encontrado foi de R$ 16,89/@ de carne, 

enquanto para o segundo caso foi de R$18,09/@
21

. QUADROS (2011) argumenta que, 

apesar do custo de produção por @ ser superior na pastagem adubada, o lucro por 

unidade de área e a rentabilidade também são superiores. 

O valor calculado para pastagens convencionais foi utilizado como o custo médio de 

produção para o caso nacional, devido à semelhança entre esta forma de manejo e 

aquela convencional predominante no país. Assim, assumindo-se uma taxa de 

rendimento de carcaça de 50,4%, o valor de R$ 18,09/@ de carne produzida foi 

transformado para R$ 9,12/@ engordada. 

Da mesma forma, adotou-se o valor mostrado por QUADROS (2011) para a pastagem 

adubada como uma aproximação do custo médio de produção do cenário 

consorciamento com leguminosa, devido não somente a taxas de lotação similares, mas 

pela própria estrutura do manejo. São identificados dois gastos principais no caso da 

adubação, compra do fertilizante e mão-de-obra/maquinário para aplicação, assim como 

no caso do cenário proposto, com a compra das sementes da leguminosa e mão-de-

obra/maquinário para semeadura. Portanto, os gastos relativos a ambas os tipos de 

                                                
21 Estes valores foram calculados considerando-se uma taxa de rendimento de carcaça de 54%. 

Rendimento de carcaça corresponde à proporção de carne obtida em relação ao peso vivo do animal; 

desta forma, um animal de 500kg produziria somente 270 kg de carne. 
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manejo foi considerado grosseiramente similar, sendo o valor corrigido de R$ 9,77/@ 

engordada utilizado para calcular o custo de abatimento relativo ao primeiro cenário 

proposto. 

Já para o confinamento, o custo de produção por @ parece ser função principalmente 

dos gastos com os insumos alimentares dos animais. QUADROS (2011) afirma que, 

quando excluídos os gastos com a aquisição de animais (que correspondem a 70% dos 

custos operacionais de produção), a compra dos alimentos representa de 70 a 80% dos 

custos restantes da terminação em confinamento. Esta informação é corroborada por 

outros autores na literatura, como BARBOSA et al. (2006) e NOGUEIRA (2006), que 

encontraram uma participação dos custos com alimentos animais equivalente a cerca de 

70% e 81%, respectivamente, excluindo-se as despesas com a compra dos animais 

(~70% dos custos totais). Os 20 a 30% restantes correspondem a despesas com 

combustível, mão de obra, medicamentos e higienização, e depreciações das máquinas, 

equipamentos e instalações. 

A literatura mostra certa variação do custo de produção do confinamento, desde 

R$50/@ até R$ 128,51/@ engordada (SEWELL, 2004; BARBOSA & VILELA, 2009), 

mas parece haver uma congruência para valores próximos a R$ 87,5 (85~90)/@, 

conforme resultados obtidos por BARBOSA et al. (2006) e COAN et al. (2009). Deste 

total, R$ 59,1 (55~63)/@ corresponderiam à compra dos animais, enquanto R$ 28,4 

(25,5~31,5)/@ ao restante, dos quais R$ 21,3 (17,9~25,2)/@ representariam os gastos 

com alimentos. 

Segundo estimativas mostradas por NOGUEIRA (2006), para bois engordados de 340 

kg até 495 kg de peso, os gastos esperados com alimentos são de R$ 17,96/@. Já 

BARBOSA et al. (2006) calcularam valores de R$ 14,9~18,8/@, ambos para o ano de 

2006. Novamente, estes valores são referentes à engorda para terminação, ou seja, 

gastos com as maiores quantidades de alimentos e com o maior peso possível dos 

animais. Espera-se, portanto, que para animais mais jovens, de menor peso, este custo 

com alimentação seja inferior. Porém, os gastos com as demais despesas são esperados 

constantes, uma vez que refletem as características do sistema, sendo independentes da 

idade ou peso do animal. 
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NOGUEIRA (2006) mostra tal variação no custo de engorda, em função do peso, a 

partir de uma dieta com base na cana de açúcar. Os valores calculados para os pesos de 

terminação, 490 e 520 kg, se compreendem em torno de R$ 60~63/@, enquanto para 

340 kg, R$ 46,76/@. A partir destes dados, é possível estabelecer uma equação a fim de 

estimar os custos para pesos inferiores (gráfico 5.10). 

Gráfico 5. 10 – Variação dos custos de alimentação em bovinos de corte em função do peso do animal, e 

respectivas equação da reta e coeficiente de correlação linear. Valores calculados a partir de dieta a base 

de cana-de-açúcar. 

 
Fonte: Adaptado de NOGUEIRA (2006). 

 

Neste caso, porém, os preços correspondentes às maiores categorias de peso são 

inferiores aqueles para os quais parece haver congruência, R$ 85~90/@. Este fato pode 

ser explicado pelo custo do alimento escolhido no primeiro, a cana, que é mais barata do 

que os outros alimentos comumente utilizados, como milho e soja
22

. Desta forma, a 

inclinação da reta (“a”), o fator 0,0918 na equação do gráfico acima, é função da dieta, 

que reflete os gastos com os alimentos, e varia conforme o peso do animal. Já os demais 

componentes do custo total (a variável “b” na equação da reta) são assumidos 

constantes, independentes do peso do animal, conforme mencionado, e equivalem a 

cerca de R$ 15,5/@. 

                                                
22 Em rápida consulta de preços na internet, observou-se que as cotações da cana correspondiam a cerca 

de R$ 43,00 a tonelada, enquanto para a soja e o milho, a R$ 42,00 e 24,00 a saca com 60 kg, 

respectivamente (AGROLINK, 2011). Se igualadas as unidades de massa, estas duas últimas 

commodities sairiam a R$ 700 e 400 a tonelada, respectivamente. 
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É possível, portanto, se estabelecer uma nova equação para os custos totais estimados 

em R$87,5/@, no peso de abate de 500 kg. Utilizando-se a variável “b” da reta como 

15,5, obtém-se a seguinte equação:  

y = 0,144x + 15,5 

Onde 0,144 é a nova inclinação, que reflete os custos com alimentação mais 

convencional, y é o custo por arroba engordada e x é o peso do animal (anexo E). 

Aplicando esta equação para a faixa de peso de entrada no sistema de alimentação em 

confinamento do bezerro desmamado estabelecido para o cenário “confinamento 

animal”, 136,08 kg, estima-se um custo mínimo de R$35,1/@. Desta forma, o custo 

médio de produção seria de R$ 61,3/@ durante o confinamento com a alimentação 

conforme hipótese. Deste total, cerca de R$ 42,91/@ equivaleria à compra dos animais, 

valor que não é considerado no respectivo cenário, uma vez que os animais são criados 

desde o nascimento. O restante, R$ 18,39/@, equivale às demais despesas, 

discriminadas na tabela 5.22, tomado como custo de produção médio do cenário 

“Confinamento animal”. 

Tabela 5. 22 – Custo médio de produção estimado de cada atividade do confinamento. 

Atividade 
Custo 

(R$/@) 

Alimentação 13,13 

Depreciação máquinas e 
equipamentos 

1,97 

Depreciação instalações 0,66 

Combustível 0,66 

Mão de obra 1,64 

Vacinas e higienização 0,33 
Fonte: Elaboração própria a partir de NOGUEIRA (2006) e BARBOSA et al. (2006). 

 

Além dos custos de produção, existe ainda um investimento representado pela 

construção das instalações e compra dos equipamentos necessários ao confinamento, os 

quais SEWELL (2004) afirma que variam entre R$ 150 – 300/cabeça. No caso do 

tratamento dos dejetos gerados em biodigestores anaeróbicos com geração e 

aproveitamento energético de biogás, ocorrem ainda gastos com o próprio digestor e 

com o motogerador utilizado. Segundo USEPA (1999), para gado de leite, o custo do 
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digestor é entre US$ 235 – 410/cabeça (R$ 399,5 – 697/cabeça)
23

, enquanto o custo do 

motogerador é de US$ 160 – 260/cabeça (R$ 272 – 442/cabeça). 

O custo médio de produção do cenário “Piqueteamento e rotacionamento” foi 

estabelecido a partir daquele referente à pastagem convencional e da tabela 5.20. Dos 

valores mostrados na tabela, somente incorrem sobre o cenário em questão aqueles de 

mão de obra e vacinas/higienização, não sendo os demais aplicáveis. Estima-se que a 

intensidade da mão de obra necessária ao rotacionamento seja semelhante, ou até maior, 

àquela necessária ao confinamento. Assim, seu custo deve ser somado ao de produção 

em pastagem convencional. Já os gastos com a saúde do animal já são levadas em 

consideração neste último, não sendo necessário novo acréscimo. Desta forma, o valor 

adotado como custo médio de produção deste cenário foi de R$ 10,76/@. 

Para se estimar o total de @ engordadas no horizonte dos cenários avaliados, foi 

calculado um fator anual médio de engorda por animal, a partir da diferença entre o 

peso de abate de 500 kg e o peso do bezerro ao nascer, assumido como, em média, 30 

kg (CUBAS et al., 2001). Desta forma, nos cenários de referência, “Consorciamento 

com leguminosa” e “Piqueteamento e rotacionamento”, o ganho destes 470 kg se 

dariam ao longo de 36 meses, o que equivale a um ganho médio de cerca de 156,67 

kg/ano, ou 10,67 @/ano. Este fator foi então multiplicado pelo contingente bovino 

presente em cada ano, e os resultados somados para estabelecer o total engordado no 

período em questão, estimado em 21,84 x 10
9
 @. Para os animais confinados do cenário 

“Confinamento animal”, apesar do ganho médio anual por animal ser o dobro, uma vez 

que a engorda ocorre na metade do tempo, o total engordado é o mesmo, já que há 

somente metade do contingente. Tal característica pode ser também depreendida da 

premissa de mesma produtividade assumida. 

Para os cenários considerados neste estudo, foi utilizada uma taxa de desconto de 8% ao 

ano para o cálculo do valor presente dos custos médios totais, pois se trata do valor 

considerado como taxa de desconto social para projetos no Brasil. Estes custos estão 

representados na tabela 5.23 e foram calculados conforme a seguinte equação: 

VP = Ct/(1+r)
t
 

                                                
23

 Cotação do dólar em junho/2011 = R$ 1,70. 
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Onde VP corresponde ao valor presente (em R$), Ct ao custo no ano t (em R$), r à taxa 

de desconto (8%) e t ao tempo (em anos). 

Tabela 5. 23 – Custos incrementais parcial e total para cada um dos cenários propostos, até o ano de 2021. 

Cenário Atividade 
Custo incremental 

parcial (109 R$) 
Custo incremental 

total (109 R$) 

"Consorciamento com 
leguminosa" 

Produção 9,9 9,9 

"Piqueteamento e 
rotacionamento" 

Produção 25,0 25,0 

"Confinamento 
animal" 

Produção 79,6 

155,2 Infra-estrutura do 
confinamento 

13,8 

a 

27,6 

Digestores anaeróbicos 

36,8 
a 

a 

64,2* 

212,1 
Motogeradores 

25,1 

a 

40,7* 
* - Custos referentes ao gado bovino de leite, conforme calculado por USEPA (1999), adotados para gado 

bovino de corte. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No terceiro cenário, porém, parte da tarifa de fornecimento de energia elétrica deixaria 

de ser paga, devido à geração e utilização de energia elétrica a partir do biogás. A 

resolução ANEEL N° 1.085/10, de 03/11/2010 homologa as tarifas a serem pagas por 

diversas categorias de consumidores. Utilizando os valores para consumidores rurais 

como base de cálculo, associados aos demais tributos (PIS/COFINS e ICMS), 

fornecidos pela Light para junho de 2011 (LIGHT S.A., 2011), foi estabelecido o 

montante a ser abatido e o custo líquido total do cenário (tabela 5.24), também com uma 

taxa de desconto de 8%. 
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Tabela 5. 24 – Custo incremental total, tarifa evitada e custo incremental total líquido para o cenário 

“Confinamento animal”, até o ano de 2021. 

 Valor (109 R$) 

Custo incremental total 

155,2 

a 

212,1 

Tarifa evitada 

15,1 

a 

17,7 

Custo incremental total 
líquido 

137,6 

a 

197,0 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A partir dos valores mostrados nas tabelas 5.23 e 5.24, foram estimados os custos de 

abatimento dos cenários propostos (tabela 5.25). 

Tabela 5. 25 – Área liberada, custo de produção, fonte de redução de emissões, quantidade total abatida, 

custo incremental líquido e custo de abatimento para cada um dos cenários propostos, até o ano de 2021. 

Cenário 
Área 

liberada 
(106 ha) 

Custo de 
produção 

Fonte de 
abatimento 

Abatimento 
(Mton 
CO2eq) 

Custo 
incremental 
líquido (109 

R$) 

Custo de 
abatimento 

(R$/ton 
CO2eq) 

"Consorciamento 
com leguminosa" 

54,9 R$ 9,77/@ 

Regeneração 
dos biomas 

7.121,83 

9,9 1,35 
Fermentação 

entérica 
204,90 

"Piqueteamento 
e 

rotacionamento" 
155,9 R$ 10,76/@ 

Regeneração 
dos biomas 

18.853,74 25,0 1,33 

"Confinamento 
animal" 

102,1 

R$ 18,39/@ 

Regeneração 
dos biomas 

7.444,58 137,6 18,25 

+ 
Fermentação 

entérica 
86,06 a a 

R$ 821,5 a 
1.469,0/cab. 

Uso 
energético 
do biogás 

5,18 197,0 26,15 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para os dois primeiros cenários foram encontrados os menores custo de abatimento, 

sendo o terceiro o que apresentou o custo mais elevado. Além disso, o segundo cenário, 

“Piqueteamento e rotacionamento”, foi o que apresentou o maior potencial de 

abatimento e remoção de GEE entre os analisados. É razoável supor que o preço do kg 

da carne no cenário “Confinamento animal” venha a se alterar como conseqüência da 
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forma de manejo adotada. Neste cenário, como a extensão de terra utilizada pelo gado 

diminui, há um aumento na disponibilidade da mesma. Este fator terra, muito 

significativo no caso da produção extensiva justamente por sua grande demanda, passa a 

ser menos importante no custo final do confinamento. Adicionalmente, é de se esperar 

que haja uma variação dos preços de alimentos animais, resultante do pico de demanda 

gerado devido ao curto período para transição proposto no cenário (4 anos). Contudo, o 

estabelecimento deste novo preço de equilíbrio requer cálculos e modelos econômicos 

mais complexos, e não se trata de objetivo do presente trabalho. Assim, foi estabelecido 

o custo de abatimento do CO2eq, objetivo deste trabalho, conforme mostrado na tabela 

anterior. 

As hipóteses propostas nos cenários avaliados foram aquelas consideradas adequadas 

para o caso nacional. As demais medidas vistas no capítulo anterior não foram 

consideradas aplicáveis ao caso nacional, tanto por se tratarem de opções futuras ou por 

representar alternativas mais caras e menos eficientes do que as propostas neste 

capítulo. O primeiro caso se refere às medidas de mitigação referentes ao uso do solo 

por lavouras de alimento para o animal, uma vez que quase a totalidade do rebanho 

bovino de corte brasileiro é alimentada à base de pastos. Estas seriam aplicáveis em um 

momento futuro, após o confinamento dos animais. O segundo caso se refere ao uso de 

agentes metabólicos e à seleção genética, medidas cujo custo é reconhecidamente 

maior, conforme visto, e apresentam um potencial de mitigação e remoção do que as 

avaliadas, além de um maior controle, ou confinamento, do rebanho. Estas também 

seriam, então, aplicáveis em momento futuro, após esgotamento das alternativas mais 

baratas e eficazes. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSÕES 

A pecuária, além dos impactos climáticos globais intrínsecos ao metabolismo animal 

(sensu IPCC, 2006), possui desdobramentos em diversos outros setores, ultrapassando a 

abordagem setorial usualmente utilizada, apresentada pelo guia metodológico IPCC 

(2006). Especificamente no caso do gado bovino de corte brasileiro, a principal fonte de 

emissão de GEE diz respeito à mudança do uso do solo. O desmatamento resultante da 

conversão de florestas para pastagens representa a maior fonte individual de emissões 

relacionada à criação de animais e do país (BUSTAMANTE et al., 2009). 

Da mesma forma, observam-se diversas estratégias de mitigação para os impactos 

associados à pecuária, algumas das quais representam importantes potenciais de 

abatimento. Para a criação de ruminantes, de maneira geral, as medidas referentes ao 

aumento da eficiência da conversão alimentar através da redução da fermentação 

entérica recebe destaque especial, uma vez que esta é a maior fonte de emissão de CH4. 

Quando a criação destes animais ocorre em grandes extensões, de forma pouco 

intensiva, como é o caso do Brasil e de outros países em desenvolvimento, a 

intensificação dos sistemas de criação e a liberação de terras é também uma medida 

importante, muitas vezes merecendo destaque maior que outras. Isso porque tais 

medidas podem apresentar grandes potenciais de mitigação, como é o caso do Brasil, 

cujo NAMA prevê a redução do desmatamento somente na Amazônia e no Cerrado 

como responsável por mais da metade das reduções. 

Assim, a intensificação do gado bovino de corte, os grandes “usuários” das pastagens 

brasileiras, que ocupam quase 25% do território nacional, é essencial para alcançar 

metas de reduções substanciais das emissões nacionais. É importante não somente 

impedir sua ampliação sobre áreas ocupadas por florestas, mas também aplicar formas 

de manejo mais eficientes de modo a liberar terras para regeneração dos biomas. 

De acordo com os cenários avaliados, a implantação do piqueteamento e 

rotacionamento e do consorciamento com leguminosas representam as melhores 

alternativas, dados os seus baixos custos de abatimento, R$ 1,33 e 1,35/ton CO2eq, 

respectivamente. Já o confinamento animal, estes custos são mais elevados, variando 

entre R$ 18,25 e 26,15/ton CO2eq. 
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O primeiro cenário avaliado apresenta o menor potencial de redução de emissões, de 

cerca de 7,3 Gton CO2eq, porém o também menor custo incremental líquido, de R$ 9,9 

bi. Já o segundo cenário examinado apresenta o maior potencial de redução de 

emissões, de aproximadamente 18,8 Gton CO2eq, com um custo incremental líquido 

intermediário, de R$ 25 bi. O terceiro cenário apresentado apresenta um potencial de 

redução de emissões muito próximo do primeiro, de cerca de 7,5 Gton CO2eq, enquanto 

os custos, porém, são os mais elevados, entre R$ 155,2 e 212,1 bi. 

Estes custos mais elevados são devidos, em parte, à alimentação baseada em culturas 

agrícolas e à infra-estrutura características do sistema proposto. Além dos custos de 

produção em si serem bastante superiores, cerca de oito e três vezes aqueles dos dois 

primeiros cenários, respectivamente, o aproveitamento energético do biogás, proposto 

no cenário “confinamento animal”, é responsável por parcela considerável do valor final 

calculado. Este parece o principal obstáculo à adoção deste sistema em larga escala, 

visto os custos reduzidos da criação extensiva. 

Por outro lado, os custos finais podem variar conforme o tamanho das fazendas, em 

razão da economia de escala. Como pode ser visto em IBGE (2009), a maioria dos 

estabelecimentos rurais que criam gado bovino de corte possuem de 10 a 50 cabeças. 

Curiosamente, porém, quando observado o total de animais, a maior parte do número de 

cabeças está no menor número de estabelecimentos, com 500 cabeças ou mais. 

Este padrão mostra que, para o produtor individual, as alternativas propostas podem sair 

mais caras, especialmente o confinamento animal, uma vez que a maior parte das 

propriedades do país está bem abaixo do tamanho do break-even, de 700 a 750 cabeças 

de gado leiteiro. Pode-se inferir que este tamanho, calculado a partir da taxa de 

produção de dejetos e de seu teor de matéria orgânica, seria ainda maior para o gado 

bovino de corte. Isto porque, segundo o IPCC, ambas as variáveis referentes a estes 

últimos são inferiores àquelas dos primeiros. 

Em termos de número de cabeças, a maior parte do rebanho de corte do país estaria 

mais próxima ao break-even, sujeita a custos menores. Os custos mais elevados para os 

pequenos produtores poderiam ser contornados através de incentivos financeiros aos 

mesmos, de forma a desonerá-los dos altos custos do confinamento. Além disso, os 
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possíveis rendimentos derivados da venda do carbono abatido tenderiam a diminuir os 

custos, reduzindo, assim, o tamanho do rebanho necessário ao alcance do break-even. 

Vale a pena destacar que os três cenários propostos foram estereotipados e que, em 

temos práticos, não existiriam da mesma forma como apresentados. Tal caricaturização 

foi proposital, e objetivou a identificação dos custos de abatimento e do potencial de 

abatimento de emissões e remoções de cada tipo de gestão avaliada. Acredita-se que 

estes cenários não sejam factíveis sem uma regulação indutória associada, que exija que 

as medidas e procedimentos característicos sejam realizados. A criação de tal regulação 

é muito pouco provável no atual contexto. 

A gestão mais plausível para o caso nacional corresponde a um intermediário dos 

cenários propostos, uma vez que estes assumem que todo o rebanho seja manejado da 

mesma forma. Assim, ter-se-ia, paralelamente, a adoção de diversas formas de manejo, 

extensivas, intensivas e em confinamento, em diferentes locais. Neste sentido, os 

resultados encontrados no presente trabalho evidenciam que a alternativa mais 

interessante, à luz das mudanças climáticas, é um manejo intensivo dos animais, com 

taxas de lotação acima da atual média nacional, porém ainda em pastagens. Mostram 

também que outras alternativas, como a criação extensiva num extremo, e, 

surpreendentemente, o próprio confinamento no outro, não correspondem às melhores. 

Quando comparados com outros custos de abatimentos, relativos a este setor, existentes 

na literatura, pode-se afirmar que os valores encontrados neste trabalho estão de acordo 

com DE GOUVELLO et al. (2010) e MCKINSEY & COMPANY (2009). 

Os valores encontrados por DE GOUVELLO et al. (2010) para desmatamento evitado 

associado à melhorias nas práticas da pecuária se situam em torno de US$ 0/ton CO2eq, 

da ordem de grandeza dos calculados para o primeiro e segundo cenários, de 

aproximadamente US$ 0,79 e 0,78/ton CO2eq
24

, respectivamente. Vale a pena chamar 

atenção para o fato de que os autores supracitados calculam o custo do desmatamento 

evitado, enquanto neste trabalho é considerada a regeneração por não uso da terra. Além 

disso, os custos levados em consideração aqui foram estabelecidos sob ótica da 

produção. 

                                                
24

 Cotação do dólar em junho/2011 = R$ 1,70. 
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Já a faixa de custos estabelecida para o terceiro cenário está mais próxima do valor 

calculado por DE GOUVELLO et al. (2010) para outra opção de mitigação, mas que 

também apresenta relação com os cenários propostos. O custo de abatimento do 

reflorestamento, US$ 34/ton CO2eq, é mais elevado do que os US$ 10,7 a 15,4/ton 

CO2eq estabelecidos para o cenário confinamento animal. Tal diferença pode ser 

explicada pelo fato de, na medida proposta pelos referidos autores, os custos 

considerados são referentes ao reflorestamento ativo. Já aqueles considerados no 

cenário em questão, são relativos à mudança de manejo do rebanho bovino de corte, 

sendo a fixação de carbono consequência desta mudança, dizendo respeito à 

regeneração natural. 

Em relação aos valores encontrados por MCKINSEY & COMPANY (2009), os valores 

calculados para os cenários consorciamento com leguminosa e piqueteamento e 

rotacionamento deste trabalho, de € 0,60 e 0,59/ton CO2eq
25

 respectivamente, são da 

ordem de grandeza daqueles referentes à melhoria do manejo das pastagens, € 2 a 3/ton 

CO2eq. Tal proximidade é esperada uma vez que, nas medidas propostas, os animais 

continuam a ser alimentados com pasto, sendo este mais produtivo e eficiente, se 

tratando, portanto, de formas de melhoria do manejo das pastagens. Estes valores, 

porém, estão distantes dos ganhos calculados por MCKINSEY & COMPANY (2009) 

para a gestão de nutriente nos pastos, de aproximadamente € – 50/ton CO2eq. Isso pode 

ser explicado pelo fato de que uma aplicação mais racional e eficiente dos fertilizantes 

representaria uma economia de recursos por redução de seu desperdício e uso. Esta 

afirmação seria válida tanto para pastagens como para as demais lavouras, visto que os 

custos calculados no referido relatório para a gestão de nutrientes nestes dois casos são 

iguais. Como este não foi o caso dos dois cenários mencionados, não houve redução de 

gastos, não havendo, portanto, custo de abatimento negativo. 

No caso do terceiro cenário, a faixa de custos estabelecida, € 8,1 a 11,6/ton CO2eq, está 

próxima dos valores calculados por MCKINSEY & COMPANY (2009) para vacina 

anti-metano, redução do desmatamento e reflorestamento de pastagens, de € 8 a 10/ton 

CO2eq. No referido relatório, o custo de abatimento estimado para suplementação 

alimentar de bovinos com ração é elevado, em torno de € 30/ton CO2eq, cerca de três 

vezes o valor calculado para o cenário confinamento animal. Uma possível contribuição 

                                                
25 Cotação do euro em junho/2011 = R$ 2,26. 
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para esta diferença pode ser a dieta utilizada. No cenário proposto, boa parte da 

alimentação é baseada em silagem de capim-elefante, justamente escolhido por 

apresentar custo inferior e produtividade superior à maioria dos outros cultivares 

normalmente fornecidos como ração. Além disso, foi considerado o carbono do 

crescimento vegetal nas áreas liberadas devido ao confinamento, e não somente a 

redução da fermentação entérica por melhoria da dieta como no relatório mencionado. 

De maneira geral, os custos de abatimento estimados para os três cenários propostos são 

baixos. Não são negativos, sendo superiores àqueles referentes à medidas de aumento 

de eficiência que trazem o co-benefício da redução do consumo de matérias-primas e 

dos insumos do sistema produtivo, como medidas de eficiência energética e co-geração. 

Contudo, são iguais ou inferiores às demais medidas, nas quais os benefícios se 

resumem a redução de emissões de GEE, como o CCS. 

O mercado internacional de carbono pode desempenhar papel fundamental para a 

adoção das medidas propostas nos cenários examinados. A quantia passível de ser 

abatida ou obtida com a redução das emissões dependerá do valor do carbono no 

mercado internacional. Percebe-se que, com um custo inferior a US$ 1 /ton CO2eq, os 

dois primeiros cenários propostos se tornam economicamente viáveis. Com um valor de 

menos de US$ 12/ton CO2eq no mercado internacional de emissões, o cenário 

confinamento animal também passa a ser viável. Apesar da existência de metodologias 

MDL para redução de emissões para tratamento de dejetos animais (AM0073, ACM 

0010, AMS-III.Y.), inclusive para recuperação de metano (AMS-III.D.), há projetos 

registrados somente para gado leiteiro, suínos e aves. Não foram encontrados projetos 

referentes a gado bovino de corte, nem metodologias MDL para gestão de pastagens. 

Assim, são indicadas sugestões e recomendações para o avanço em futuros trabalhos: 

 Levar em consideração o custo de oportunidade da terra. Esta é uma componente 

do custo final que pode ser significativo, visto as grandes áreas atualmente e 

futuramente ocupadas pelas pastagens e pela dinâmica da ocupação da terra em 

áreas rurais; 

 Calcular o balanço de emissões de GEE em todos os setores que podem ter 

associação com a pecuária, como uma Análise do Ciclo de Vida, a fim de se 

estabelecer os possíveis desdobramentos dos cenários propostos. Como exemplo 



191 

 

destes referidos desdobramentos, identifica-se, para o cenário “confinamento 

animal” o aumento das emissões por queima de combustíveis fósseis para o 

transporte dos alimentos animais e para a fabricação de fertilizantes sintéticos, 

além daquelas referentes à aplicação destes últimos; 

 Visto a importância dos alimentos no custo final do confinamento, recomenda-se 

a avaliação de produtos alternativos como alimentos. De forma análoga a co-

geração, é possível o uso de sub-produtos de uma determinada atividade como 

alimento para bovinos, como o bagaço de cana. A tendência desta substituição é 

a redução do custo de produção do confinamento, uma vez que estes sub-

produtos podem ser adquiridos a preços reduzidos ou até sem custos, pois 

podem representar resíduos indesejáveis para estas atividades; 

 Levar em consideração a variação de carbono em todos os estoques envolvidos. 

No presente trabalho foi considerada a variação do estoque de carbono 

representado pela biomassa viva, contida nos vegetais, acima e abaixo do solo. 

São identificados outros três reservatórios, liteira, madeira morta e matéria 

orgânica do solo, cuja dinâmica ainda não está claramente evidenciada na 

literatura. É possível que os custos de abatimento sejam reduzidos com a 

consideração destes reservatórios. 

 Realização de visitas a campo, visto que este trabalho foi realizado se 

apropriando de fontes de dados secundárias, apesar de oficiais. Para maior 

fidedignidade das informações, fontes primárias são essenciais. Além disso, as 

estimativas foram realizadas para todo o caso nacional e sem captura de 

informações in loci. Estas atividades contribuiriam no sentido de testar a 

aplicabilidade dos cenários propostos e para inserção de variáveis locais, tanto 

nos custos, como nas premissas dos cenários, em escalas microrregionais. 

 Proposição de políticas de incentivo à adoção dos sistemas propostos, 

promovendo o desenvolvimento de uma pecuária inteligente, com impactos 

climáticos cada vez menores. 

No Brasil, portanto, as possibilidades de remoção e mitigação na pecuária são imensas e 

podem proporcionar intensa modernização deste setor de destaque internacional, dado 

seu aspecto fortemente exportador. Além disso, estudos como este contribuem para 
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melhorar o desempenho nacional em termos emissão de GEE, assunto em destaque na 

pauta internacional. Esta melhora contribui para a imagem do setor, tanto internamente 

quanto no mundo, e pode funcionar como uma vantagem competitiva e um diferencial 

para os importadores. Desta forma, a partir de medidas baratas como as propostas, mas 

de considerável impacto positivo, é possível aumentar o nível tecnológico e a eficiência 

da pecuária, gerando empregos e incrementando o valor agregado da carne brasileira. O 

aumento do volume e do preço das exportações são conseqüências prováveis deste 

processo. 
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ANEXO A – PROJEÇÕES UTILIZADAS PARA O CENÁRIO DE REFERÊNCIA 

Anexo A.1 – Projeções das áreas ocupadas por pastagens no Brasil (1.000 ha), por estado, até 2021 

UF 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

RO 8.218 8.367 8.418 8.257 8.299 8.374 8.448 8.541 8.637 8.741 8.852 8.975 9.084 9.175 9.274 9.369 

AC 1.934 1.969 1.980 1.941 1.949 1.966 1.983 2.004 2.026 2.050 2.075 2.104 2.134 2.163 2.194 2.224 

AM 2.882 2.934 2.935 2.852 2.845 2.854 2.865 2.882 2.901 2.923 2.947 2.977 3.028 3.080 3.137 3.190 

RR 807 821 823 802 802 806 810 815 821 828 836 845 857 868 881 893 

PA 21.549 21.938 22.081 21.666 21.784 21.989 22.194 22.447 22.709 22.992 23.293 23.627 23.952 24.253 24.583 24.896 

AP 432 440 443 435 438 443 447 453 459 466 473 481 490 499 509 519 

TO 10.291 10.042 10.040 10.122 10.216 10.289 10.384 10.469 10.563 10.652 10.730 10.802 10.881 10.954 11.020 11.087 

N 46.113 46.510 46.720 46.075 46.333 46.721 47.131 47.612 48.117 48.651 49.207 49.810 50.427 50.992 51.599 52.177 

MA 6.163 6.013 6.005 6.043 6.088 6.121 6.168 6.209 6.255 6.300 6.338 6.372 6.412 6.446 6.478 6.509 

PI 2.783 2.716 2.646 2.600 2.557 2.510 2.469 2.426 2.385 2.340 2.294 2.246 2.200 2.156 2.111 2.069 

CE 2.925 2.865 2.823 2.869 2.875 2.877 2.873 2.870 2.864 2.860 2.855 2.852 2.849 2.848 2.847 2.847 

RN 1.334 1.306 1.300 1.316 1.313 1.308 1.300 1.292 1.282 1.272 1.261 1.250 1.240 1.228 1.217 1.206 

PB 1.998 1.957 1.930 1.946 1.939 1.930 1.929 1.927 1.924 1.922 1.920 1.919 1.919 1.920 1.921 1.922 

PE 2.507 2.455 2.432 2.483 2.500 2.514 2.522 2.528 2.533 2.537 2.541 2.546 2.550 2.553 2.556 2.560 

AL 874 856 863 891 905 920 932 942 950 957 963 970 976 984 993 1.001 

SE 1.164 1.140 1.139 1.166 1.175 1.184 1.190 1.195 1.199 1.204 1.207 1.212 1.216 1.221 1.227 1.231 

BA 12.902 12.589 12.370 12.272 12.184 12.070 11.980 11.880 11.788 11.685 11.575 11.457 11.342 11.231 11.112 11.004 

NE 32.648 31.896 31.509 31.585 31.536 31.433 31.363 31.270 31.179 31.074 30.954 30.824 30.704 30.587 30.462 30.349 

MG 30.909 29.684 29.422 29.517 29.334 29.164 29.033 28.841 28.651 28.546 28.435 28.342 28.215 28.114 28.086 28.021 

ES 1.316 1.264 1.258 1.265 1.258 1.252 1.247 1.239 1.234 1.232 1.230 1.229 1.227 1.225 1.227 1.224 

RJ 2.306 2.214 2.197 2.207 2.197 2.187 2.181 2.170 2.160 2.156 2.152 2.149 2.144 2.140 2.141 2.141 

SP 9.522 9.144 8.988 8.978 8.904 8.832 8.777 8.705 8.631 8.582 8.534 8.494 8.446 8.396 8.371 8.358 

SE 44.053 42.306 41.865 41.966 41.692 41.434 41.238 40.956 40.676 40.517 40.351 40.214 40.031 39.874 39.825 39.744 
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Anexo A.1 – Projeções das áreas ocupadas por pastagens no Brasil (1.000 ha), por estado, até 2021 (cont.) 

PR 5.735 5.578 5.587 5.570 5.501 5.429 5.374 5.305 5.189 5.110 5.049 4.988 4.929 4.873 4.831 4.772 

SC 3.455 3.360 3.362 3.352 3.320 3.287 3.263 3.234 3.181 3.144 3.116 3.089 3.063 3.042 3.026 3.003 

RS 8.955 8.709 8.655 8.575 8.420 8.274 8.154 8.017 7.816 7.662 7.531 7.403 7.281 7.169 7.077 6.967 

S 18.146 17.647 17.603 17.497 17.242 16.991 16.791 16.556 16.186 15.916 15.695 15.480 15.273 15.084 14.934 14.743 

MS 26.370 26.233 25.968 25.910 25.807 25.670 25.622 25.534 25.459 25.389 25.374 25.343 25.336 25.368 25.369 25.364 

MT 24.183 24.445 24.606 24.195 24.171 24.192 24.237 24.302 24.377 24.468 24.586 24.721 24.868 25.009 25.162 25.308 

GO 17.235 17.145 16.972 16.901 16.801 16.679 16.615 16.527 16.446 16.370 16.330 16.279 16.244 16.235 16.209 16.188 

DF 140 140 138 136 134 132 130 128 126 124 123 121 120 118 117 115 

CO 67.929 67.963 67.684 67.142 66.913 66.673 66.604 66.491 66.408 66.351 66.413 66.465 66.569 66.729 66.857 66.976 

BRASIL 208.889 206.323 205.381 204.265 203.716 203.252 203.127 202.884 202.567 202.508 202.619 202.793 203.003 203.267 203.676 203.989 

Fonte: Adaptado de Leila Harfuch (2011 – comunicação pessoal). 
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Anexo A.2 – Projeções do rebanho bovino total no Brasil (1.000 cab.), por estado, até 2021 

UF 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

RO 11.484 11.403 11.461 11.451 11.560 11.711 11.906 12.118 12.348 12.590 12.865 13.151 13.437 13.702 13.966 14.228 

AC 2.453 2.436 2.451 2.451 2.477 2.513 2.557 2.606 2.659 2.714 2.777 2.842 2.916 2.990 3.065 3.138 

AM 1.243 1.235 1.233 1.222 1.224 1.233 1.246 1.261 1.278 1.296 1.317 1.340 1.372 1.404 1.438 1.470 

RR 509 505 505 502 504 508 515 522 530 539 549 559 574 589 604 619 

PA 17.502 17.377 17.376 17.358 17.520 17.749 18.044 18.365 18.715 19.082 19.499 19.933 20.394 20.854 21.320 21.779 

AP 109 108 109 109 110 112 114 116 118 121 124 127 131 136 140 144 

TO 7.761 7.599 7.677 7.769 7.862 7.954 8.044 8.134 8.228 8.331 8.435 8.543 8.652 8.761 8.874 8.987 

N 41.060 40.662 40.812 40.862 41.256 41.780 42.424 43.122 43.877 44.673 45.565 46.496 47.476 48.435 49.407 50.367 

MA 6.613 6.476 6.534 6.601 6.670 6.740 6.806 6.874 6.946 7.026 7.108 7.194 7.281 7.367 7.456 7.544 

PI 1.838 1.800 1.773 1.749 1.725 1.701 1.677 1.653 1.629 1.603 1.579 1.554 1.529 1.507 1.484 1.464 

CE 2.353 2.210 2.215 2.221 2.250 2.259 2.259 2.254 2.244 2.231 2.222 2.214 2.211 2.208 2.204 2.204 

RN 1.027 965 967 981 991 993 992 987 979 969 961 953 947 938 930 923 

PB 1.093 1.027 1.029 1.019 1.021 1.014 1.017 1.017 1.015 1.012 1.010 1.010 1.012 1.013 1.014 1.015 

PE 2.095 1.968 1.972 2.037 2.088 2.126 2.155 2.175 2.190 2.200 2.215 2.230 2.250 2.264 2.280 2.294 

AL 1.029 967 969 1.031 1.065 1.095 1.117 1.134 1.145 1.153 1.162 1.170 1.180 1.192 1.206 1.218 

SE 1.068 1.003 1.005 1.037 1.058 1.071 1.081 1.087 1.090 1.091 1.093 1.097 1.102 1.107 1.112 1.116 

BA 10.765 10.541 10.485 10.461 10.433 10.403 10.365 10.328 10.293 10.262 10.236 10.212 10.183 10.162 10.141 10.128 

NE 27.881 26.956 26.947 27.137 27.300 27.402 27.471 27.508 27.530 27.547 27.587 27.633 27.696 27.757 27.828 27.907 

MG 22.203 21.207 21.025 20.975 20.961 20.722 20.542 20.223 19.922 19.664 19.493 19.317 19.184 19.071 18.952 18.943 

ES 2.119 2.024 2.013 2.011 2.011 1.989 1.972 1.942 1.917 1.896 1.882 1.869 1.860 1.852 1.844 1.844 

RJ 2.096 2.002 1.984 1.980 1.980 1.960 1.945 1.917 1.891 1.868 1.854 1.840 1.830 1.821 1.811 1.813 

SP 12.790 12.217 12.503 12.678 12.760 12.718 12.687 12.555 12.549 12.600 12.649 12.756 12.861 12.955 13.082 13.094 

SE 39.209 37.450 37.525 37.644 37.712 37.389 37.147 36.638 36.278 36.027 35.878 35.782 35.734 35.699 35.689 35.694 

PR 9.765 9.514 9.561 9.575 9.605 9.613 9.622 9.619 9.609 9.599 9.609 9.622 9.651 9.686 9.712 9.739 

SC 3.461 3.496 3.528 3.547 3.573 3.591 3.608 3.622 3.632 3.644 3.663 3.683 3.711 3.746 3.778 3.808 
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Anexo A.2 – Projeções do rebanho bovino total no Brasil (1.000 cab.), por estado, até 2021 (cont.) 

RS 13.975 13.544 13.519 13.469 13.447 13.412 13.375 13.325 13.274 13.210 13.167 13.131 13.119 13.124 13.117 13.118 

S 27.200 26.554 26.608 26.591 26.625 26.615 26.606 26.566 26.516 26.453 26.438 26.436 26.481 26.556 26.608 26.665 

MS 23.726 23.285 23.332 23.705 24.006 24.196 24.342 24.437 24.511 24.572 24.667 24.766 24.893 25.005 25.118 25.213 

MT 26.064 25.742 25.787 25.954 26.219 26.473 26.755 27.029 27.314 27.603 27.946 28.303 28.713 29.110 29.527 29.954 

GO 20.647 20.262 20.303 20.612 20.857 21.005 21.116 21.182 21.230 21.266 21.332 21.401 21.495 21.575 21.663 21.746 

DF 99 97 97 98 98 97 97 96 96 95 94 93 93 92 92 91 

CO 70.536 69.386 69.519 70.369 71.181 71.772 72.309 72.745 73.150 73.535 74.040 74.564 75.194 75.782 76.400 77.004 

BRASIL 205.886 201.008 201.411 202.602 204.074 204.958 205.956 206.579 207.351 208.235 209.508 210.912 212.581 214.229 215.932 217.636 

Fonte: Adaptado de Leila Harfuch (2011 – comunicação pessoal). 
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Anexo A.3 – Projeções das taxas de lotação médias dos pastos do Brasil (cab./ha), por estado, até 2021 

UF 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

RO 1,40 1,36 1,36 1,39 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,47 1,48 1,49 1,51 1,52 

AC 1,27 1,24 1,24 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,34 1,35 1,37 1,38 1,40 1,41 

AM 0,43 0,42 0,42 0,43 0,43 0,43 0,43 0,44 0,44 0,44 0,45 0,45 0,45 0,46 0,46 0,46 

RR 0,63 0,62 0,61 0,63 0,63 0,63 0,64 0,64 0,65 0,65 0,66 0,66 0,67 0,68 0,69 0,69 

PA 0,81 0,79 0,79 0,80 0,80 0,81 0,81 0,82 0,82 0,83 0,84 0,84 0,85 0,86 0,87 0,87 

AP 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,27 0,27 0,27 0,28 

TO 0,75 0,76 0,76 0,77 0,77 0,77 0,77 0,78 0,78 0,78 0,79 0,79 0,80 0,80 0,81 0,81 

N 0,89 0,87 0,87 0,89 0,89 0,89 0,90 0,91 0,91 0,92 0,93 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 

MA 1,07 1,08 1,09 1,09 1,10 1,10 1,10 1,11 1,11 1,12 1,12 1,13 1,14 1,14 1,15 1,16 

PI 0,66 0,66 0,67 0,67 0,67 0,68 0,68 0,68 0,68 0,69 0,69 0,69 0,70 0,70 0,70 0,71 

CE 0,80 0,77 0,78 0,77 0,78 0,79 0,79 0,79 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,77 0,77 

RN 0,77 0,74 0,74 0,75 0,75 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,77 

PB 0,55 0,52 0,53 0,52 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

PE 0,84 0,80 0,81 0,82 0,84 0,85 0,85 0,86 0,86 0,87 0,87 0,88 0,88 0,89 0,89 0,90 

AL 1,18 1,13 1,12 1,16 1,18 1,19 1,20 1,20 1,21 1,20 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,22 

SE 0,92 0,88 0,88 0,89 0,90 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,90 0,91 0,91 0,91 0,91 

BA 0,83 0,84 0,85 0,85 0,86 0,86 0,87 0,87 0,87 0,88 0,88 0,89 0,90 0,90 0,91 0,92 

NE 0,85 0,85 0,86 0,86 0,87 0,87 0,88 0,88 0,88 0,89 0,89 0,90 0,90 0,91 0,91 0,92 

MG 0,72 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,70 0,69 0,69 0,68 0,68 0,68 0,67 0,68 

ES 1,61 1,60 1,60 1,59 1,60 1,59 1,58 1,57 1,55 1,54 1,53 1,52 1,52 1,51 1,50 1,51 

RJ 0,91 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,89 0,88 0,88 0,87 0,86 0,86 0,85 0,85 0,85 0,85 

SP 1,34 1,34 1,39 1,41 1,43 1,44 1,45 1,44 1,45 1,47 1,48 1,50 1,52 1,54 1,56 1,57 

SE 0,89 0,89 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,90 0,90 0,90 

PR 1,70 1,71 1,71 1,72 1,75 1,77 1,79 1,81 1,85 1,88 1,90 1,93 1,96 1,99 2,01 2,04 

SC 1,00 1,04 1,05 1,06 1,08 1,09 1,11 1,12 1,14 1,16 1,18 1,19 1,21 1,23 1,25 1,27 
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Anexo A.3 – Projeções das taxas de lotação médias dos pastos do Brasil (cab./ha), por estado, até 2021 (cont.) 

RS 1,56 1,56 1,56 1,57 1,60 1,62 1,64 1,66 1,70 1,72 1,75 1,77 1,80 1,83 1,85 1,88 

S 1,50 1,50 1,51 1,52 1,54 1,57 1,58 1,60 1,64 1,66 1,68 1,71 1,73 1,76 1,78 1,81 

MS 0,90 0,89 0,90 0,91 0,93 0,94 0,95 0,96 0,96 0,97 0,97 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99 

MT 1,08 1,05 1,05 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 

GO 1,20 1,18 1,20 1,22 1,24 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,31 1,32 1,33 1,34 1,34 

DF 0,70 0,69 0,70 0,72 0,73 0,74 0,75 0,75 0,76 0,76 0,77 0,77 0,78 0,78 0,78 0,79 

CO 1,04 1,02 1,03 1,05 1,06 1,08 1,09 1,09 1,10 1,11 1,11 1,12 1,13 1,14 1,14 1,15 

BRASIL 0,99 0,97 0,98 0,99 1,00 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,03 1,04 1,05 1,05 1,06 1,07 

Fonte: Elaboração própria a partir de Leila Harfuch (2011 – comunicação pessoal). 

 



230 

 

Anexo A.4 – Projeções estimadas do rebanho bovino de corte no Brasil (1.000 cab.), por estado, até 2021 

UF 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

RO 10.537 10.256 10.229 10.189 10.285 10.427 10.610 10.812 11.030 11.258 11.518 11.790 12.062 12.311 12.560 12.801 

AC 2.291 2.239 2.240 2.235 2.259 2.293 2.335 2.383 2.433 2.486 2.546 2.609 2.680 2.751 2.824 2.894 

AM 1.163 1.137 1.129 1.115 1.116 1.124 1.136 1.150 1.166 1.183 1.203 1.225 1.255 1.286 1.319 1.349 

RR 490 482 481 477 478 483 489 496 504 512 522 532 547 561 576 591 

PA 16.340 15.972 15.866 15.810 15.957 16.175 16.455 16.765 17.099 17.449 17.848 18.265 18.708 19.149 19.596 20.030 

AP 101 99 99 99 100 101 103 105 108 110 113 116 120 124 129 133 

TO 7.293 7.150 7.196 7.299 7.407 7.511 7.605 7.702 7.798 7.902 8.007 8.116 8.226 8.335 8.447 8.556 

N 38.215 37.336 37.241 37.223 37.602 38.113 38.733 39.413 40.139 40.901 41.757 42.654 43.599 44.518 45.450 46.354 

MA 6.090 5.973 5.996 6.075 6.161 6.243 6.316 6.391 6.465 6.547 6.629 6.716 6.804 6.889 6.978 7.061 

PI 1.636 1.606 1.565 1.545 1.528 1.509 1.487 1.466 1.443 1.418 1.394 1.370 1.345 1.322 1.300 1.277 

CE 1.877 1.706 1.704 1.715 1.748 1.761 1.762 1.757 1.746 1.730 1.718 1.706 1.699 1.690 1.681 1.673 

RN 775 698 696 712 724 729 728 723 715 704 694 684 675 663 653 641 

PB 890 812 811 804 807 802 806 806 803 799 796 794 794 792 791 789 

PE 1.632 1.478 1.475 1.545 1.599 1.642 1.671 1.692 1.705 1.713 1.724 1.736 1.752 1.760 1.771 1.778 

AL 871 799 799 863 898 929 952 968 979 986 994 1.001 1.010 1.020 1.032 1.042 

SE 871 795 794 828 850 866 875 881 884 884 885 887 891 893 896 897 

BA 9.072 8.913 8.744 8.758 8.784 8.795 8.776 8.764 8.736 8.711 8.685 8.666 8.639 8.617 8.595 8.564 

NE 23.714 22.779 22.585 22.845 23.100 23.276 23.372 23.449 23.476 23.494 23.519 23.560 23.608 23.647 23.697 23.722 

MG 17.398 16.451 16.283 16.264 16.280 16.067 15.906 15.604 15.313 15.063 14.896 14.724 14.593 14.481 14.361 14.348 

ES 1.731 1.640 1.630 1.630 1.632 1.613 1.598 1.569 1.544 1.524 1.510 1.498 1.489 1.481 1.473 1.472 

RJ 1.701 1.611 1.594 1.592 1.596 1.577 1.564 1.537 1.512 1.490 1.476 1.462 1.452 1.443 1.434 1.435 

SP 11.193 10.635 10.926 11.112 11.204 11.171 11.145 11.019 11.016 11.070 11.121 11.229 11.334 11.429 11.556 11.566 

SE 32.022 30.336 30.433 30.599 30.711 30.428 30.212 29.729 29.385 29.146 29.004 28.913 28.868 28.834 28.824 28.821 

PR 8.381 8.044 7.895 7.786 7.725 7.666 7.612 7.565 7.512 7.467 7.443 7.430 7.434 7.448 7.455 7.454 

SC 2.677 2.663 2.584 2.533 2.508 2.487 2.469 2.457 2.444 2.435 2.435 2.440 2.455 2.477 2.498 2.513 
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Anexo A.4 – Projeções estimadas do rebanho bovino de corte no Brasil (1.000 cab.), por estado, até 2021 (cont.) 

RS 12.736 12.227 12.027 11.867 11.764 11.667 11.574 11.485 11.396 11.301 11.227 11.167 11.134 11.120 11.095 11.071 

S 23.794 22.934 22.505 22.187 21.997 21.820 21.655 21.507 21.351 21.203 21.104 21.037 21.023 21.045 21.048 21.039 

MS 23.223 22.777 22.784 23.133 23.428 23.615 23.755 23.848 23.915 23.970 24.058 24.151 24.270 24.375 24.481 24.566 

MT 25.545 25.166 25.168 25.313 25.572 25.822 26.097 26.368 26.645 26.927 27.263 27.613 28.015 28.405 28.813 29.230 

GO 18.353 17.949 17.810 18.006 18.224 18.360 18.444 18.498 18.516 18.525 18.557 18.598 18.660 18.709 18.763 18.798 

DF 77 75 74 73 73 72 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 

CO 67.198 65.967 65.835 66.524 67.297 67.869 68.368 68.785 69.146 69.491 69.946 70.429 71.012 71.554 72.122 72.657 

BRASIL 184.943 179.352 178.598 179.377 180.707 181.505 182.340 182.884 183.497 184.235 185.330 186.594 188.110 189.598 191.141 192.594 

Fonte: Elaboração própria a partir de Leila Harfuch (2011 – comunicação pessoal). 
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Anexo A.5 – Projeções estimadas das áreas de pastagens ocupadas pelo rebanho bovino de corte no Brasil (1.000 ha), por estado, até 

2021 

UF 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

RO 7.540 7.525 7.513 7.347 7.384 7.455 7.529 7.621 7.715 7.816 7.925 8.046 8.154 8.244 8.340 8.429 

AC 1.806 1.810 1.810 1.770 1.778 1.794 1.811 1.832 1.854 1.877 1.903 1.931 1.962 1.991 2.022 2.051 

AM 2.696 2.703 2.686 2.602 2.594 2.603 2.612 2.630 2.648 2.668 2.692 2.721 2.771 2.821 2.877 2.928 

RR 777 784 783 762 762 765 769 775 781 788 795 804 816 828 840 852 

PA 20.119 20.164 20.163 19.734 19.841 20.038 20.240 20.490 20.748 21.024 21.321 21.649 21.971 22.270 22.595 22.896 

AP 402 402 403 395 397 402 406 412 418 425 432 439 449 458 468 477 

TO 9.671 9.448 9.411 9.509 9.625 9.715 9.818 9.913 10.011 10.104 10.186 10.263 10.345 10.420 10.490 10.555 

N 43.012 42.837 42.769 42.118 42.380 42.772 43.185 43.673 44.175 44.702 45.254 45.853 46.469 47.032 47.633 48.188 

MA 5.675 5.547 5.511 5.561 5.624 5.671 5.723 5.773 5.822 5.870 5.911 5.949 5.992 6.029 6.063 6.092 

PI 2.477 2.423 2.336 2.298 2.266 2.227 2.190 2.152 2.112 2.069 2.025 1.979 1.935 1.892 1.848 1.805 

CE 2.333 2.212 2.172 2.215 2.233 2.242 2.240 2.237 2.228 2.218 2.207 2.198 2.189 2.180 2.171 2.161 

RN 1.006 944 936 956 959 960 954 947 936 923 910 897 884 869 854 838 

PB 1.628 1.548 1.523 1.535 1.533 1.527 1.527 1.527 1.522 1.517 1.512 1.509 1.506 1.502 1.499 1.494 

PE 1.953 1.843 1.820 1.883 1.915 1.941 1.955 1.967 1.972 1.975 1.978 1.982 1.985 1.985 1.985 1.983 

AL 739 707 712 746 763 781 794 805 812 819 824 830 835 842 850 855 

SE 949 903 900 931 944 956 963 970 973 976 977 980 983 985 988 989 

BA 10.873 10.645 10.316 10.274 10.259 10.205 10.144 10.081 10.005 9.919 9.822 9.723 9.622 9.523 9.418 9.305 

NE 27.634 26.772 26.225 26.398 26.496 26.509 26.491 26.458 26.383 26.288 26.167 26.047 25.931 25.807 25.676 25.524 

MG 24.220 23.026 22.786 22.888 22.783 22.613 22.480 22.253 22.022 21.867 21.730 21.604 21.463 21.347 21.283 21.224 

ES 1.075 1.024 1.018 1.025 1.021 1.015 1.010 1.001 994 991 987 985 982 979 980 977 

RJ 1.871 1.782 1.765 1.775 1.770 1.760 1.754 1.740 1.727 1.720 1.713 1.708 1.701 1.696 1.695 1.695 

SP 8.332 7.960 7.855 7.869 7.818 7.757 7.710 7.640 7.577 7.540 7.503 7.477 7.443 7.407 7.394 7.383 

SE 35.498 33.792 33.424 33.557 33.392 33.145 32.954 32.634 32.321 32.117 31.933 31.773 31.590 31.430 31.352 31.279 

PR 4.923 4.716 4.613 4.530 4.425 4.329 4.251 4.172 4.057 3.975 3.911 3.852 3.797 3.747 3.708 3.653 
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Anexo A.5 – Projeções estimadas das áreas de pastagens ocupadas pelo rebanho bovino de corte no Brasil (1.000 ha), por estado, até 

2021 (cont.) 

SC 2.672 2.559 2.462 2.394 2.330 2.277 2.233 2.194 2.140 2.101 2.071 2.046 2.026 2.012 2.001 1.982 

RS 8.161 7.863 7.699 7.555 7.366 7.198 7.056 6.910 6.710 6.554 6.421 6.296 6.179 6.074 5.986 5.880 

S 15.756 15.138 14.775 14.479 14.121 13.804 13.540 13.276 12.907 12.630 12.403 12.195 12.002 11.833 11.695 11.515 

MS 25.811 25.660 25.358 25.284 25.186 25.054 25.004 24.918 24.840 24.767 24.747 24.713 24.702 24.729 24.725 24.713 

MT 23.701 23.898 24.015 23.597 23.574 23.597 23.641 23.707 23.781 23.869 23.985 24.119 24.264 24.402 24.554 24.696 

GO 15.321 15.188 14.888 14.764 14.680 14.578 14.513 14.432 14.344 14.260 14.205 14.147 14.102 14.078 14.040 13.994 

DF 110 108 105 102 100 98 96 94 92 90 88 87 85 83 82 80 

CO 64.942 64.855 64.365 63.747 63.539 63.327 63.254 63.152 63.056 62.986 63.026 63.066 63.154 63.293 63.401 63.483 

BRASIL 186.842 183.393 181.558 180.298 179.929 179.557 179.423 179.194 178.842 178.724 178.782 178.934 179.145 179.395 179.757 179.989 

Fonte: Elaboração própria a partir de Leila Harfuch (2011 – comunicação pessoal). 
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ANEXO B – PROJEÇÕES UTILIZADAS PARA O CENÁRIO “CONSORCIAMENTO COM 

LEGUMINOSA” 

Anexo B.1 – Projeções estimadas das taxas de lotação médias dos pastos do Brasil (cab./ha), por estado, até 2021 para o cenário 

“consorciamento com leguminosa” 

UF 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

RO 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,47 1,48 1,49 1,51 1,52 

AC 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

AM 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

RR 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

PA 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

AP 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

TO 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

N 1,47 1,47 1,48 1,48 1,48 1,49 1,49 1,49 1,50 1,50 1,51 

MA 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

PI 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

CE 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

RN 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

PB 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

PE 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

AL 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

SE 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

BA 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

NE 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

MG 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
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Anexo B.1 – Projeções estimadas das taxas de lotação médias dos pastos do Brasil (cab./ha), por estado, até 2021 para o cenário 

“consorciamento com leguminosa” (cont.) 

ES 1,59 1,58 1,57 1,55 1,54 1,53 1,52 1,52 1,51 1,50 1,51 

RJ 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

SP 1,44 1,45 1,44 1,45 1,47 1,48 1,50 1,52 1,54 1,56 1,57 

SE 1,48 1,48 1,48 1,49 1,49 1,49 1,50 1,51 1,52 1,52 1,53 

PR 1,77 1,79 1,81 1,85 1,88 1,90 1,93 1,96 1,99 2,01 2,04 

SC 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

RS 1,62 1,64 1,66 1,70 1,72 1,75 1,77 1,80 1,83 1,85 1,88 

S 1,65 1,67 1,69 1,72 1,74 1,77 1,79 1,81 1,83 1,85 1,88 

MS 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

MT 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

GO 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

DF 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

CO 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

BRASIL 1,51 1,51 1,51 1,52 1,52 1,52 1,53 1,53 1,53 1,54 1,54 

Fonte: Elaboração própria. 
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Anexo B.2 – Projeções estimadas das áreas de pastagens ocupadas pelo rebanho bovino de corte no Brasil (1.000 ha), por estado, até 2021 

para o cenário “consorciamento com leguminosa” 

UF 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

RO 7.455 7.529 7.621 7.715 7.816 7.925 8.046 8.154 8.244 8.340 8.429 

AC 1.528 1.557 1.588 1.622 1.657 1.697 1.739 1.787 1.834 1.883 1.929 

AM 749 757 767 777 789 802 816 837 858 879 900 

RR 322 326 331 336 342 348 355 364 374 384 394 

PA 10.783 10.970 11.176 11.399 11.633 11.899 12.176 12.472 12.766 13.064 13.353 

AP 67 69 70 72 74 75 77 80 83 86 89 

TO 5.007 5.070 5.135 5.199 5.268 5.338 5.411 5.484 5.556 5.631 5.704 

N 25.913 26.278 26.688 27.121 27.578 28.085 28.622 29.179 29.715 30.267 30.798 

MA 4.162 4.211 4.261 4.310 4.365 4.419 4.477 4.536 4.593 4.652 4.707 

PI 1.006 991 977 962 945 929 913 897 882 867 852 

CE 1.174 1.174 1.171 1.164 1.154 1.145 1.138 1.133 1.127 1.121 1.115 

RN 486 485 482 477 469 463 456 450 442 435 428 

PB 535 537 537 535 533 531 529 530 528 528 526 

PE 1.094 1.114 1.128 1.137 1.142 1.149 1.157 1.168 1.173 1.181 1.185 

AL 619 634 646 653 658 663 667 673 680 688 694 

SE 577 584 588 589 589 590 591 594 595 597 598 

BA 5.864 5.851 5.843 5.824 5.808 5.790 5.777 5.759 5.745 5.730 5.710 

NE 15.517 15.581 15.633 15.651 15.663 15.680 15.707 15.739 15.765 15.798 15.815 

MG 10.712 10.604 10.402 10.208 10.042 9.931 9.816 9.729 9.654 9.574 9.565 

ES 1.015 1.010 1.001 994 991 987 985 982 979 980 977 

RJ 1.051 1.042 1.025 1.008 993 984 975 968 962 956 957 

SP 7.757 7.710 7.640 7.577 7.540 7.503 7.477 7.443 7.407 7.394 7.383 

SE 20.535 20.367 20.069 19.788 19.566 19.405 19.253 19.122 19.003 18.904 18.883 

PR 4.329 4.251 4.172 4.057 3.975 3.911 3.852 3.797 3.747 3.708 3.653 
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Anexo B.2 – Projeções estimadas das áreas de pastagens ocupadas pelo rebanho bovino de corte no Brasil (1.000 ha), por estado, até 2021 

para o cenário “consorciamento com leguminosa” (cont.) 

SC 1.658 1.646 1.638 1.629 1.624 1.623 1.627 1.637 1.652 1.666 1.675 

RS 7.198 7.056 6.910 6.710 6.554 6.421 6.296 6.179 6.074 5.986 5.880 

S 13.185 12.953 12.720 12.396 12.153 11.955 11.775 11.612 11.473 11.359 11.208 

MS 15.743 15.837 15.899 15.944 15.980 16.039 16.100 16.180 16.250 16.321 16.377 

MT 17.215 17.398 17.578 17.763 17.952 18.175 18.409 18.677 18.937 19.209 19.487 

GO 12.240 12.296 12.332 12.344 12.350 12.371 12.399 12.440 12.473 12.509 12.532 

DF 48 48 47 47 46 45 45 44 43 43 42 

CO 45.246 45.578 45.856 46.098 46.327 46.631 46.953 47.341 47.703 48.081 48.438 

BRASIL 120.396 120.757 120.966 121.052 121.287 121.754 122.309 122.993 123.658 124.409 125.142 

Fonte: Elaboração própria. 
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ANEXO C – PROJEÇÕES UTILIZADAS PARA O CENÁRIO “PIQUETEAMENTO E 

ROTACIONAMENTO” 

Anexo C.1 – Projeções estimadas das taxas de lotação médias dos pastos do Brasil (cab./ha), por estado, até 2021 para o cenário 

“piqueteamento e rotacionamento” 

UF 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

RO 2,00 4,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

AC 2,00 4,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

AM 2,00 4,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

RR 2,00 4,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

PA 2,00 4,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

AP 2,00 4,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

TO 2,00 4,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

N 2,00 4,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

MA 2,00 4,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

PI 2,00 4,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

CE 2,00 4,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

RN 2,00 4,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

PB 2,00 4,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

PE 2,00 4,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

AL 2,00 4,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

SE 2,00 4,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

BA 2,00 4,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

NE 2,00 4,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

MG 2,00 4,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
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Anexo C.1 – Projeções estimadas das taxas de lotação médias dos pastos do Brasil (cab./ha), por estado, até 2021 para o cenário 

“piqueteamento e rotacionamento” (cont.) 

ES 2,00 4,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

RJ 2,00 4,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

SP 2,00 4,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

SE 2,00 4,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

PR 2,00 4,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

SC 2,00 4,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

RS 2,00 4,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

S 2,00 4,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

MS 2,00 4,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

MT 2,00 4,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

GO 2,00 4,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

DF 2,00 4,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

CO 2,00 4,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

BRASIL 2,00 4,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

Fonte: Elaboração própria. 
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Anexo C.2 – Projeções estimadas das áreas de pastagens ocupadas pelo rebanho bovino de corte no Brasil (1.000 ha), por estado, até 

2021 para o cenário “piqueteamento e rotacionamento” 

UF 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

RO 5.213 2.652 1.802 1.379 1.407 1.440 1.474 1.508 1.539 1.570 1.600 

AC 1.146 584 397 304 311 318 326 335 344 353 362 

AM 562 284 192 146 148 150 153 157 161 165 169 

RR 241 122 83 63 64 65 67 68 70 72 74 

PA 8.087 4.114 2.794 2.137 2.181 2.231 2.283 2.339 2.394 2.450 2.504 

AP 51 26 18 13 14 14 15 15 16 16 17 

TO 3.755 1.901 1.284 975 988 1.001 1.015 1.028 1.042 1.056 1.069 

N 19.056 9.683 6.569 5.017 5.113 5.220 5.332 5.450 5.565 5.681 5.794 

MA 3.122 1.579 1.065 808 818 829 840 851 861 872 883 

PI 755 372 244 180 177 174 171 168 165 162 160 

CE 880 440 293 218 216 215 213 212 211 210 209 

RN 365 182 121 89 88 87 85 84 83 82 80 

PB 401 201 134 100 100 99 99 99 99 99 99 

PE 821 418 282 213 214 216 217 219 220 221 222 

AL 464 238 161 122 123 124 125 126 127 129 130 

SE 433 219 147 110 110 111 111 111 112 112 112 

BA 4.398 2.194 1.461 1.092 1.089 1.086 1.083 1.080 1.077 1.074 1.071 

NE 11.638 5.843 3.908 2.935 2.937 2.940 2.945 2.951 2.956 2.962 2.965 

MG 8.034 3.976 2.601 1.914 1.883 1.862 1.841 1.824 1.810 1.795 1.793 

ES 806 399 261 193 190 189 187 186 185 184 184 

RJ 789 391 256 189 186 185 183 182 180 179 179 

SP 5.585 2.786 1.837 1.377 1.384 1.390 1.404 1.417 1.429 1.444 1.446 

SE 15.214 7.553 4.955 3.673 3.643 3.625 3.614 3.609 3.604 3.603 3.603 

PR 3.833 1.903 1.261 939 933 930 929 929 931 932 932 
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Anexo C.2 – Projeções estimadas das áreas de pastagens ocupadas pelo rebanho bovino de corte no Brasil (1.000 ha), por estado, até 

2021 para o cenário “piqueteamento e rotacionamento” (cont.) 

SC 1.243 617 410 305 304 304 305 307 310 312 314 

RS 5.834 2.894 1.914 1.425 1.413 1.403 1.396 1.392 1.390 1.387 1.384 

S 10.910 5.414 3.585 2.669 2.650 2.638 2.630 2.628 2.631 2.631 2.630 

MS 11.807 5.939 3.975 2.989 2.996 3.007 3.019 3.034 3.047 3.060 3.071 

MT 12.911 6.524 4.395 3.331 3.366 3.408 3.452 3.502 3.551 3.602 3.654 

GO 9.180 4.611 3.083 2.315 2.316 2.320 2.325 2.333 2.339 2.345 2.350 

DF 36 18 12 9 9 8 8 8 8 8 8 

CO 33.934 17.092 11.464 8.643 8.686 8.743 8.804 8.876 8.944 9.015 9.082 

BRASIL 90.753 45.585 30.481 22.937 23.029 23.166 23.324 23.514 23.700 23.893 24.074 

Fonte: Elaboração própria. 
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ANEXO D – PROJEÇÕES UTILIZADAS PARA O CENÁRIO “CONFINAMENTO ANIMAL” 

Anexo D.1 – Projeções estimadas das taxas de lotação médias dos pastos do Brasil (cab./ha), por estado, até 2021 para o cenário 

“confinamento animal” 

UF 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

RO 1,40 1,76 2,36 3,55 7,07 7,16 7,22 7,29 7,36 7,42 7,48 

AC 1,28 1,61 2,16 3,26 6,51 6,60 6,67 6,74 6,82 6,89 6,96 

AM 0,43 0,54 0,73 1,10 2,20 2,22 2,24 2,25 2,27 2,28 2,29 

RR 0,63 0,79 1,07 1,61 3,23 3,26 3,29 3,33 3,37 3,41 3,44 

PA 0,81 1,02 1,36 2,05 4,11 4,15 4,18 4,22 4,26 4,30 4,34 

AP 0,25 0,32 0,43 0,64 1,29 1,31 1,32 1,34 1,35 1,37 1,39 

TO 0,77 0,97 1,29 1,94 3,87 3,90 3,92 3,94 3,97 3,99 4,02 

N 0,89 1,12 1,50 2,26 4,52 4,57 4,61 4,65 4,69 4,73 4,76 

MA 1,10 1,38 1,84 2,76 5,50 5,55 5,58 5,61 5,65 5,69 5,73 

PI 0,68 0,85 1,13 1,70 3,40 3,42 3,44 3,45 3,47 3,49 3,51 

CE 0,79 0,98 1,31 1,95 3,86 3,86 3,85 3,85 3,85 3,84 3,84 

RN 0,76 0,95 1,27 1,90 3,78 3,78 3,78 3,79 3,79 3,79 3,80 

PB 0,53 0,66 0,88 1,32 2,61 2,62 2,62 2,62 2,62 2,63 2,63 

PE 0,85 1,07 1,43 2,15 4,29 4,32 4,34 4,37 4,39 4,42 4,44 

AL 1,19 1,50 2,00 3,00 5,93 5,96 5,96 5,97 5,99 6,00 6,01 

SE 0,91 1,13 1,51 2,26 4,48 4,49 4,48 4,49 4,49 4,49 4,49 

BA 0,86 1,08 1,45 2,17 4,34 4,38 4,42 4,45 4,48 4,52 4,56 

NE 0,87 1,10 1,47 2,21 4,42 4,45 4,48 4,51 4,54 4,57 4,60 

MG 0,71 0,88 1,17 1,73 3,41 3,40 3,38 3,38 3,37 3,35 3,36 

ES 1,59 1,97 2,60 3,85 7,55 7,54 7,49 7,47 7,45 7,41 7,42 

RJ 0,90 1,11 1,47 2,18 4,29 4,27 4,24 4,23 4,22 4,19 4,20 
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Anexo D.1 – Projeções estimadas das taxas de lotação médias dos pastos do Brasil (cab./ha), por estado, até 2021 para o cenário 

“confinamento animal” (cont.) 

SP 1,44 1,80 2,40 3,61 7,21 7,30 7,40 7,50 7,60 7,69 7,71 

SE 0,90 1,14 1,51 2,26 4,49 4,50 4,51 4,53 4,55 4,55 4,57 

PR 1,77 2,23 3,01 4,59 9,18 9,34 9,46 9,60 9,74 9,85 10,00 

SC 1,09 1,38 1,86 2,84 5,71 5,81 5,89 5,99 6,08 6,17 6,26 

RS 1,62 2,05 2,76 4,21 8,44 8,59 8,71 8,85 8,99 9,10 9,24 

S 1,57 2,00 2,69 4,10 8,22 8,37 8,48 8,61 8,74 8,84 8,97 

MS 0,94 1,19 1,59 2,40 4,78 4,81 4,84 4,86 4,88 4,90 4,92 

MT 1,09 1,38 1,85 2,79 5,56 5,62 5,66 5,71 5,75 5,80 5,85 

GO 1,26 1,59 2,13 3,21 6,39 6,45 6,49 6,53 6,56 6,59 6,63 

DF 0,74 0,93 1,25 1,89 3,78 3,80 3,83 3,85 3,87 3,89 3,91 

CO 1,08 1,35 1,81 2,73 5,44 5,49 5,52 5,56 5,59 5,62 5,66 

BRASIL 1,01 1,27 1,70 2,55 5,09 5,13 5,16 5,20 5,23 5,26 5,29 

Fonte: Elaboração própria. 
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Anexo D.2 – Projeções estimadas das áreas de pastagens ocupadas pelo rebanho bovino de corte no Brasil (1.000 ha), por estado, até 

2021 para o cenário “confinamento animal” 

UF 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

RO 6.023 4.572 3.086 1.563 1.585 1.609 1.631 1.649 1.668 1.686 

AC 1.449 1.099 742 375 381 386 392 398 404 410 

AM 2.090 1.578 1.059 534 538 544 554 564 575 586 

RR 615 465 312 158 159 161 163 166 168 170 

PA 16.192 12.294 8.299 4.205 4.264 4.330 4.394 4.454 4.519 4.579 

AP 325 247 167 85 86 88 90 92 94 95 

TO 7.854 5.948 4.005 2.021 2.037 2.053 2.069 2.084 2.098 2.111 

N 34.548 26.204 17.670 8.940 9.051 9.171 9.294 9.406 9.527 9.638 

MA 4.579 3.464 2.329 1.174 1.182 1.190 1.198 1.206 1.213 1.218 

PI 1.752 1.291 845 414 405 396 387 378 370 361 

CE 1.792 1.342 891 444 441 440 438 436 434 432 

RN 763 568 374 185 182 179 177 174 171 168 

PB 1.222 916 609 303 302 302 301 300 300 299 

PE 1.564 1.180 789 395 396 396 397 397 397 397 

AL 635 483 325 164 165 166 167 168 170 171 

SE 771 582 389 195 195 196 197 197 198 198 

BA 8.115 6.049 4.002 1.984 1.964 1.945 1.924 1.905 1.884 1.861 

NE 21.193 15.875 10.553 5.258 5.233 5.209 5.186 5.161 5.135 5.105 

MG 17.984 13.352 8.809 4.373 4.346 4.321 4.293 4.269 4.257 4.245 

ES 808 601 398 198 197 197 196 196 196 195 

RJ 1.403 1.044 691 344 343 342 340 339 339 339 

SP 6.168 4.584 3.031 1.508 1.501 1.495 1.489 1.481 1.479 1.477 

SE 26.363 19.581 12.928 6.423 6.387 6.355 6.318 6.286 6.270 6.256 

PR 3.401 2.503 1.623 795 782 770 759 749 742 731 
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Anexo D.2 – Projeções estimadas das áreas de pastagens ocupadas pelo rebanho bovino de corte no Brasil (1.000 ha), por estado, até 

2021 para o cenário “confinamento animal” (cont.) 

SC 1.786 1.317 856 420 414 409 405 402 400 396 

RS 5.645 4.146 2.684 1.311 1.284 1.259 1.236 1.215 1.197 1.176 

S 10.832 7.965 5.163 2.526 2.481 2.439 2.400 2.367 2.339 2.303 

MS 20.003 14.951 9.936 4.953 4.949 4.943 4.940 4.946 4.945 4.943 

MT 18.913 14.224 9.512 4.774 4.797 4.824 4.853 4.880 4.911 4.939 

GO 11.610 8.659 5.738 2.852 2.841 2.829 2.820 2.816 2.808 2.799 

DF 77 57 37 18 18 17 17 17 16 16 

CO 50.603 37.891 25.223 12.597 12.605 12.613 12.631 12.659 12.680 12.697 

BRASIL 143.539 107.516 71.537 35.745 35.756 35.787 35.829 35.879 35.951 35.998 

Fonte: Elaboração própria. 
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Anexo D.3 – Projeções estimadas das áreas de instalações de confinamento ocupadas pelo rebanho bovino de corte no Brasil (ha), por 

estado, até 2021 para o cenário “confinamento animal” 

UF 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

RO 10.610 16.218 22.060 28.145 23.036 23.581 24.123 24.622 25.120 25.602 

AC 2.335 3.574 4.866 6.215 5.092 5.218 5.361 5.503 5.648 5.788 

AM 1.136 1.725 2.332 2.958 2.406 2.449 2.511 2.573 2.637 2.699 

RR 489 744 1.008 1.281 1.044 1.065 1.093 1.122 1.153 1.182 

PA 16.455 25.147 34.198 43.623 35.696 36.529 37.416 38.298 39.192 40.060 

AP 103 158 216 276 226 232 240 249 257 266 

TO 7.605 11.554 15.597 19.756 16.013 16.233 16.452 16.669 16.893 17.111 

N 38.733 59.120 80.278 102.253 83.514 85.308 87.197 89.036 90.901 92.708 

MA 6.316 9.587 12.930 16.369 13.258 13.432 13.609 13.779 13.956 14.122 

PI 1.487 2.199 2.885 3.546 2.788 2.739 2.690 2.645 2.600 2.555 

CE 1.762 2.636 3.492 4.326 3.436 3.413 3.398 3.380 3.362 3.345 

RN 728 1.085 1.430 1.760 1.388 1.367 1.350 1.327 1.305 1.283 

PB 806 1.209 1.606 1.997 1.592 1.588 1.589 1.585 1.583 1.578 

PE 1.671 2.538 3.410 4.283 3.448 3.472 3.503 3.520 3.542 3.555 

AL 952 1.453 1.958 2.466 1.988 2.002 2.019 2.040 2.065 2.083 

SE 875 1.322 1.767 2.210 1.770 1.774 1.781 1.786 1.792 1.794 

BA 8.776 13.146 17.472 21.778 17.371 17.332 17.278 17.234 17.189 17.129 

NE 23.372 35.174 46.952 58.735 47.039 47.120 47.217 47.294 47.394 47.444 

MG 15.906 23.406 30.625 37.657 29.793 29.449 29.187 28.962 28.722 28.695 

ES 1.598 2.353 3.088 3.809 3.021 2.996 2.978 2.962 2.947 2.944 

RJ 1.564 2.306 3.023 3.725 2.952 2.924 2.904 2.886 2.867 2.871 

SP 11.145 16.529 22.033 27.675 22.242 22.458 22.668 22.858 23.111 23.132 

SE 30.212 44.594 58.769 72.866 58.007 57.827 57.737 57.668 57.647 57.643 

PR 7.612 11.347 15.024 18.667 14.886 14.860 14.868 14.896 14.910 14.909 
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Anexo D.3 – Projeções estimadas das áreas de instalações de confinamento ocupadas pelo rebanho bovino de corte no Brasil (ha), por 

estado, até 2021 para o cenário “confinamento animal” (cont.) 

SC 2.469 3.686 4.887 6.088 4.870 4.880 4.910 4.955 4.997 5.026 

RS 11.574 17.228 22.792 28.252 22.454 22.334 22.268 22.240 22.190 22.143 

S 21.655 32.261 42.703 53.007 42.209 42.075 42.046 42.090 42.096 42.078 

MS 23.755 35.772 47.831 59.925 48.116 48.301 48.541 48.750 48.963 49.132 

MT 26.097 39.552 53.290 67.318 54.526 55.227 56.030 56.810 57.627 58.460 

GO 18.444 27.747 37.032 46.312 37.114 37.197 37.320 37.418 37.526 37.597 

DF 72 106 140 172 136 134 132 130 128 126 

CO 68.368 103.177 138.293 173.727 139.892 140.858 142.023 143.108 144.244 145.314 

BRASIL 182.340 274.326 366.995 460.589 370.660 373.188 376.220 379.197 382.282 385.187 

Fonte: Elaboração própria. 
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Anexo D.4 – Projeções estimadas das áreas de cultivo das lavouras de alimentos para o gado bovino de corte confinado no Brasil (1.000 

ha), por estado, até 2021 para o cenário “confinamento animal” 

UF 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

RO 1.142 1.746 2.375 3.030 2.480 2.539 2.597 2.651 2.705 2.757 

AC 251 385 524 669 548 562 577 592 608 623 

AM 122 186 251 318 259 264 270 277 284 291 

RR 53 80 109 138 112 115 118 121 124 127 

PA 1.772 2.707 3.682 4.697 3.843 3.933 4.029 4.123 4.220 4.313 

AP 11 17 23 30 24 25 26 27 28 29 

TO 819 1.244 1.679 2.127 1.724 1.748 1.771 1.795 1.819 1.842 

N 4.170 6.365 8.643 11.009 8.992 9.185 9.388 9.586 9.787 9.982 

MA 680 1.032 1.392 1.762 1.427 1.446 1.465 1.483 1.503 1.520 

PI 160 237 311 382 300 295 290 285 280 275 

CE 190 284 376 466 370 367 366 364 362 360 

RN 78 117 154 190 149 147 145 143 141 138 

PB 87 130 173 215 171 171 171 171 170 170 

PE 180 273 367 461 371 374 377 379 381 383 

AL 102 156 211 266 214 216 217 220 222 224 

SE 94 142 190 238 191 191 192 192 193 193 

BA 945 1.415 1.881 2.345 1.870 1.866 1.860 1.856 1.851 1.844 

NE 2.516 3.787 5.055 6.324 5.065 5.073 5.084 5.092 5.103 5.108 

MG 1.713 2.520 3.297 4.054 3.208 3.171 3.142 3.118 3.092 3.090 

ES 172 253 332 410 325 323 321 319 317 317 

RJ 168 248 325 401 318 315 313 311 309 309 

SP 1.200 1.780 2.372 2.980 2.395 2.418 2.441 2.461 2.488 2.491 

SE 3.253 4.801 6.328 7.845 6.245 6.226 6.216 6.209 6.207 6.206 

PR 820 1.222 1.618 2.010 1.603 1.600 1.601 1.604 1.605 1.605 
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Anexo D.4 – Projeções estimadas das áreas de cultivo das lavouras de alimentos para o gado bovino de corte confinado no Brasil (1.000 

ha), por estado, até 2021 para o cenário “confinamento animal” (cont.) 

SC 266 397 526 656 524 525 529 533 538 541 

RS 1.246 1.855 2.454 3.042 2.418 2.405 2.398 2.394 2.389 2.384 

S 2.331 3.473 4.598 5.707 4.545 4.530 4.527 4.532 4.532 4.530 

MS 2.558 3.851 5.150 6.452 5.180 5.200 5.226 5.249 5.272 5.290 

MT 2.810 4.258 5.738 7.248 5.871 5.946 6.033 6.117 6.205 6.294 

GO 1.986 2.987 3.987 4.986 3.996 4.005 4.018 4.029 4.040 4.048 

DF 8 11 15 19 15 14 14 14 14 14 

CO 7.361 11.109 14.890 18.705 15.062 15.166 15.291 15.408 15.530 15.646 

BRASIL 19.632 29.536 39.513 49.590 39.908 40.180 40.506 40.827 41.159 41.472 

Fonte: Elaboração própria. 

 



250 

 

Anexo D.5 – Projeções estimadas do potencial de geração de biogás (10
6
 m

3
 CH4) por digestão anaeróbica dos dejetos do gado bovino de 

corte confinado no Brasil, por estado, até 2021 para o cenário “confinamento animal” 

UF 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

RO 132,7 202,8 275,9 352,0 288,1 294,9 301,7 307,9 314,2 

AC 29,2 44,7 60,9 77,7 63,7 65,3 67,0 68,8 70,6 

AM 14,2 21,6 29,2 37,0 30,1 30,6 31,4 32,2 33,0 

RR 6,1 9,3 12,6 16,0 13,1 13,3 13,7 14,0 14,4 

PA 205,8 314,5 427,7 545,6 446,4 456,8 467,9 479,0 490,1 

AP 1,3 2,0 2,7 3,4 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 

TO 95,1 144,5 195,1 247,1 200,3 203,0 205,8 208,5 211,3 

N 484,4 739,4 1.004,0 1.278,8 1.044,4 1.066,9 1.090,5 1.113,5 1.136,8 

MA 79,0 119,9 161,7 204,7 165,8 168,0 170,2 172,3 174,5 

PI 18,6 27,5 36,1 44,3 34,9 34,3 33,6 33,1 32,5 

CE 22,0 33,0 43,7 54,1 43,0 42,7 42,5 42,3 42,1 

RN 9,1 13,6 17,9 22,0 17,4 17,1 16,9 16,6 16,3 

PB 10,1 15,1 20,1 25,0 19,9 19,9 19,9 19,8 19,8 

PE 20,9 31,7 42,6 53,6 43,1 43,4 43,8 44,0 44,3 

AL 11,9 18,2 24,5 30,8 24,9 25,0 25,3 25,5 25,8 

SE 10,9 16,5 22,1 27,6 22,1 22,2 22,3 22,3 22,4 

BA 109,8 164,4 218,5 272,4 217,2 216,8 216,1 215,5 215,0 

NE 292,3 439,9 587,2 734,6 588,3 589,3 590,5 591,5 592,7 

MG 198,9 292,7 383,0 471,0 372,6 368,3 365,0 362,2 359,2 

ES 20,0 29,4 38,6 47,6 37,8 37,5 37,2 37,0 36,9 

RJ 19,6 28,8 37,8 46,6 36,9 36,6 36,3 36,1 35,9 

SP 139,4 206,7 275,6 346,1 278,2 280,9 283,5 285,9 289,0 

SE 377,8 557,7 735,0 911,3 725,5 723,2 722,1 721,2 721,0 

PR 95,2 141,9 187,9 233,5 186,2 185,8 185,9 186,3 186,5 
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Anexo D.5 – Projeções estimadas do potencial de geração de biogás (10
6
 m

3
 CH4) por digestão anaeróbica dos dejetos do gado bovino de 

corte confinado no Brasil, por estado, até 2021 para o cenário “confinamento animal” (cont.) 

SC 30,9 46,1 61,1 76,1 60,9 61,0 61,4 62,0 62,5 

RS 144,7 215,5 285,0 353,3 280,8 279,3 278,5 278,1 277,5 

S 270,8 403,5 534,1 662,9 527,9 526,2 525,8 526,4 526,5 

MS 297,1 447,4 598,2 749,4 601,7 604,1 607,1 609,7 612,3 

MT 326,4 494,6 666,5 841,9 681,9 690,7 700,7 710,5 720,7 

GO 230,7 347,0 463,1 579,2 464,2 465,2 466,7 468,0 469,3 

DF 0,9 1,3 1,7 2,2 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 

CO 855,0 1.290,4 1.729,5 2.172,7 1.749,5 1.761,6 1.776,2 1.789,7 1.804,0 

BRASIL 2.280,4 3.430,8 4.589,7 5.760,2 4.635,6 4.667,2 4.705,1 4.742,3 4.780,9 

Fonte: Elaboração própria. 
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Anexo D.6 – Projeções estimadas do potencial de geração de energia elétrica (GWh) a partir do biogás produzido por digestão 

anaeróbica dos dejetos do gado bovino de corte confinado no Brasil, por estado, até 2021 para o cenário “confinamento animal”  

UF 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

RO 339,3 518,7 705,6 900,2 736,8 754,2 771,6 787,5 803,5 

AC 74,7 114,3 155,7 198,8 162,9 166,9 171,5 176,0 180,6 

AM 36,3 55,2 74,6 94,6 77,0 78,3 80,3 82,3 84,4 

RR 15,6 23,8 32,2 41,0 33,4 34,1 35,0 35,9 36,9 

PA 526,3 804,3 1.093,8 1.395,3 1.141,7 1.168,4 1.196,8 1.224,9 1.253,6 

AP 3,3 5,1 6,9 8,8 7,2 7,4 7,7 8,0 8,2 

TO 243,3 369,5 498,9 631,9 512,2 519,2 526,2 533,2 540,3 

N 1.238,9 1.890,9 2.567,7 3.270,5 2.671,2 2.728,5 2.789,0 2.847,8 2.907,4 

MA 202,0 306,6 413,6 523,5 424,0 429,6 435,3 440,7 446,4 

PI 47,6 70,3 92,3 113,4 89,2 87,6 86,0 84,6 83,1 

CE 56,3 84,3 111,7 138,4 109,9 109,2 108,7 108,1 107,5 

RN 23,3 34,7 45,7 56,3 44,4 43,7 43,2 42,4 41,7 

PB 25,8 38,7 51,4 63,9 50,9 50,8 50,8 50,7 50,6 

PE 53,4 81,2 109,1 137,0 110,3 111,1 112,1 112,6 113,3 

AL 30,4 46,5 62,6 78,9 63,6 64,0 64,6 65,2 66,0 

SE 28,0 42,3 56,5 70,7 56,6 56,7 57,0 57,1 57,3 

BA 280,7 420,5 558,8 696,6 555,6 554,4 552,6 551,2 549,8 

NE 747,6 1.125,0 1.501,7 1.878,6 1.504,5 1.507,1 1.510,2 1.512,7 1.515,9 

MG 508,7 748,6 979,5 1.204,5 952,9 941,9 933,5 926,3 918,7 

ES 51,1 75,3 98,8 121,8 96,6 95,8 95,2 94,7 94,2 

RJ 50,0 73,7 96,7 119,1 94,4 93,5 92,9 92,3 91,7 

SP 356,5 528,7 704,7 885,2 711,4 718,3 725,0 731,1 739,2 

SE 966,3 1.426,3 1.879,7 2.330,6 1.855,3 1.849,6 1.846,7 1.844,5 1.843,8 

PR 243,5 362,9 480,5 597,1 476,1 475,3 475,6 476,4 476,9 
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Anexo D.6 – Projeções estimadas do potencial de geração de energia elétrica (GWh) a partir do biogás produzido por digestão 

anaeróbica dos dejetos do gado bovino de corte confinado no Brasil, por estado, até 2021 para o cenário “confinamento animal” (cont.) 

SC 79,0 117,9 156,3 194,7 155,8 156,1 157,0 158,5 159,8 

RS 370,2 551,0 729,0 903,6 718,2 714,4 712,2 711,3 709,7 

S 692,6 1.031,8 1.365,8 1.695,4 1.350,0 1.345,8 1.344,8 1.346,2 1.346,4 

MS 759,8 1.144,2 1.529,8 1.916,7 1.539,0 1.544,9 1.552,6 1.559,3 1.566,1 

MT 834,7 1.265,0 1.704,5 2.153,2 1.744,0 1.766,4 1.792,1 1.817,0 1.843,2 

GO 589,9 887,5 1.184,5 1.481,3 1.187,1 1.189,7 1.193,7 1.196,8 1.200,3 

DF 2,3 3,4 4,5 5,5 4,3 4,3 4,2 4,2 4,1 

CO 2.186,7 3.300,1 4.423,3 5.556,6 4.474,4 4.505,3 4.542,6 4.577,3 4.613,6 

BRASIL 5.832,1 8.774,2 11.738,2 14.731,8 11.855,5 11.936,3 12.033,3 12.128,5 12.227,2 

Fonte: Elaboração própria.
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ANEXO E – FORMULAÇÃO DA EQUAÇÃO PARA OS 

CUSTOS MÉDIOS TOTAIS UTILIZADA PARA O 

CENÁRIO “CONFINAMENTO ANIMAL” 

Equação dos custos totais estabelecida a partir de NOGUEIRA (2006), conforme 

mostrado na figura 5.10: 

 

y = 0,0918.x + 15,499 

Onde, 

x = peso do animal, em kg; 

y = custo da engorda, em R$/kg. 

 

Neste trabalho, foi considerado um custo médio total estimado em confinamento de R$ 

87,5/@ (yn), no peso de abate de 500 kg (xn). Conforme explicado, a variável “b”, 

15,499 (ou 15,5), foi assumida como a mesma. Desta forma, temos a nova equação: 

 

87,5 = a.500 + 15,5, 

 

Da qual pode se depreender que a = 0,144. Assim, a nova equação, utilizada neste 

trabalho para o cenário “confinamento animal” passa a ser: 

 

y = 0,144x + 15,5 

Onde, 

x = peso do animal, em kg; 

y = custo da engorda, em R$/kg. 


