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Fase I – Estimativa do balanço das emissões de gases de efeito 

estufa (GEE) considerando as projeções da produção agrícola 

brasileira do MAPA e da Fiesp até o ano de 2023 

 

1. Objetivo 

A Fase I deste trabalho visa estimar o balanço de emissões de gases de efeito estufa da 
atividade agropecuária brasileira para o período de 2012 a 20231, usando modelagem 
quantitativa de estimativas de emissões para as principais atividades e sistemas de 
produção do setor sem a adoção das práticas de Agricultura de Baixa Emissão de 
Carbono (ABC), bem como hipóteses alternativas sobre parâmetros de emissões da 
agricultura tropical e a contabilidade de gases do efeito estufa (GWP x GTP), e 
baseando-se nas projeções de crescimento da agropecuária produzidas por instituições 
públicas (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA) e privadas 
(Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – Fiesp).  

 

1.1. Objetivos específicos 

Estimar as emissões de GEE considerando as projeções da produção agrícola brasileira 
do MAPA e da Fiesp até o ano de 2023, sem levar em conta os avanços da agricultura 
de baixa emissão de carbono e do sistema pecuário (animal e pasto): 

 

• Emissões na agricultura tendo como origem o nitrogênio (N) sintético2 e 
orgânico proveniente de animais em pastagens, o N dos resíduos das culturas, o 
N proveniente do manejo de dejetos (exceto pastagens), a deposição atmosférica 
de N volatilizado (emissão indireta), queima de resíduos da cultura da cana no 
Nordeste; 
 

• Emissão de metano devido ao cultivo de arroz, à fermentação entérica dos 
rebanhos, ao manejo de dejetos e à queima de resíduos da cultura da cana no 
Nordeste; 
 

• Emissão de dióxido de carbono devido à aplicação de ureia no solo e aos 
sistemas e práticas de manejo do solo para cultivo convencional3; 
 

                                                 
1 Até a data de entrega do presente relatório, foram publicadas pelo MAPA e pela Fiesp as projeções de crescimento 
para a agropecuária até a safra 2022/23. 
2 Emissões de N orgânico (aplicado como fertilizante) e da queima de resíduos agrícolas de algodão não foram 
considerados, devido: i) a não haver aplicação em grande escala de adubos orgânicos para as culturas consideradas 
neste relatório; e ii) ao fato de a queima de resíduos agrícolas do algodão não representar, atualmente, a realidade 
agrícola brasileira. 
3 Emissão de dióxido de carbono devido à aplicação de calcário no solo não foi considerada, uma vez que o 
crescimento da agropecuária no cenário considerado neste relatório dá-se sem adoção de tecnologias ou manejo 
adequado para a baixa emissão de carbono. 
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• Análise de sensibilidade – as projeções de emissões serão calculadas para duas 
variações4: 

a) Utilizando métrica GWP (Global Warming Potential) de equivalência de emissões; 

b) Utilizando métrica GTP (Global Temperature Potential) de equivalência de 
emissões. 

 
2. Introdução 

O agronegócio é um setor de extrema importância na economia brasileira, uma vez que 
representa 25% do PIB e 35% dos empregos no País (MAPA, 2013a). Desde 2008, o 
Brasil é o terceiro maior exportador mundial de produtos agrícolas, atrás somente dos 
Estados Unidos e da União Europeia. Ocupa o primeiro lugar no ranking de exportação 
de diversos produtos agropecuários, tais como açúcar, carne de frango, café, suco de 
laranja, tabaco e álcool; segundo lugar em carne bovina, soja e milho; e está na quarta 
posição em carne suína. A produção de grãos foi responsável por 184,2 milhões de 
toneladas, em 2012/13, em 53 milhões de hectares, e a produção de carne bovina foi de 
8,9 milhões de toneladas em 220 milhões de hectares (25% da área do Brasil). De 
acordo com o Censo Agropecuário de 2006, o Brasil possui cerca de 5 milhões de 
propriedades rurais, das quais 85% pertencem a pequenos proprietários e 15% são 
grandes fazendas comerciais, que ocupam 75% da terra cultivada (IBGE, 2006; 
MMA/GVCES, 2013). 

Dada a relevância do setor para a economia, a transição do atual modelo de produção 
agrícola para um modelo de baixa emissão de carbono é urgente. O setor é o segundo 
principal emissor de gases do efeito estufa do País, segundo o Terceiro Inventário 
Nacional de Emissões de GEE (BRASIL, 2015), com um aumento, entre 2005 e 2010, 
de 415,754 milhões para 472,734 milhões de toneladas de CO2 equivalente5. Com a 
crescente demanda mundial por alimentos pressionando cada vez mais a expansão da 
agropecuária, estas emissões tendem a crescer ainda mais. 

Por outro lado, o setor agropecuário, em razão de suas características e de sua 
sensibilidade ao clima, é também um dos setores mais vulneráveis às mudanças 
climáticas. A produção de alimentos é absolutamente prioritária para a sociedade, e, 
portanto, mitigar a mudança climática também apresenta o interesse estratégico de 
promover a segurança alimentar. É preciso, então, fortalecer a agricultura de baixa 
emissão de carbono (ABC) no Brasil e viabilizar a oferta de recursos para financiar essa 
transição. 

Com foco no monitoramento da implementação do Plano ABC e do Programa ABC6, 
assim como para influenciar, de maneira propositiva, a construção de uma agropecuária 
de baixa emissão de carbono, o Observatório ABC, iniciativa coordenada pelo Centro 
de  Agronegócio da Fundação Getulio Vargas (GV Agro), elabora estudos técnicos e 

                                                 
4 As projeções consideram fatores de emissões do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas, na sigla em inglês) e fatores de emissões de sistemas tropicais estimados pela Embrapa (Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária). 
5 As emissões do setor agropecuário provêm, principalmente, da fermentação entérica de animais ruminantes e do uso 
excessivo de fertilizantes nitrogenados. Ainda, emissões provenientes de mudança no uso da terra e desmatamento 
são comumente associadas à expansão da fronteira agropecuária, apesar de não serem atribuídas diretamente ao setor 
agropecuário no Inventário Nacional. 
6 Plano Setorial de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono e Programa para Redução da Emissão de Gases de 
Efeito Estufa na Agricultura. 
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promove discussões, mobilizando a sociedade e facilitando o acesso a dados e 
informações sobre o tema. 

O presente relatório tem as finalidades de analisar as projeções de aumento de produção 
agropecuária até 2023 realizadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA, 2013) e pelo Outlook da Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo (FIESP, 2013) e estimar qual seria seu impacto nas emissões de GEE do setor 
caso não sejam adotadas as tecnologias de baixa emissão de carbono preconizadas pelo 
Plano ABC. Tais informações permitirão identificar os estados e as regiões com maior 
potencial de crescimento da produção agropecuária até 2023 e as culturas com maior 
potencial de emissão e verificar a evolução da produção e das suas emissões ao longo de 
dez anos (safra 2012/13 até safra 2022/23). 

 

3. Metodologia 

Os cálculos do balanço de emissões de GEE da agropecuária foram baseados nas 
diretrizes do Segundo Inventário Brasileiro de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito 
Estufa – Relatório de Referência, da Coordenação Geral de Mudanças Globais de 
Clima, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), publicado no ano de 
2010. Este, por sua vez, tem como diretriz técnica os seguintes documentos elaborados 
pelo IPCC: “Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Inventories” 
(Guidelines 1996), publicado em 1997; e “2006 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories” (Guidelines 2006), publicado em 20067. Também 
procurou-se utilizar os mesmos parâmetros aplicados para o cálculo das metas oficiais 
do Plano ABC, como emissão de um boi por fermentação entérica, doses de adubação 
nitrogenada e fator de emissão de nitrogênio aplicado. No entanto, nem todos os 
parâmetros de cálculos das metas do Plano ABC estão disponíveis no seu documento 
oficial8. 

Portanto, o presente trabalho considera o balanço de emissões de GEE da 
agropecuária, ou seja, todas as emissões e todos os sumidouros de CO2eq. 
decorrentes do sistema produtivo9, diferentemente da metodologia do Inventário 
Brasileiro de Emissões, que considera apenas as emissões da atividade de forma 
desagregada. Por exemplo, para a atividade pecuária, o Inventário considera as 
emissões por animal (apenas N2O e CH4) e não considera o possível carbono 
armazenado no solo em sistemas produtivos bem manejados, bem como relata as 
emissões de CO2 no Inventário de Mudança de Uso da Terra. 

 

3.1. Projeções de crescimento da agricultura 

As estimativas da taxa de crescimento da produção agrícola foram baseadas em 
projeções realizadas pelas seguintes instituições: 

                                                 
7 Disponível em: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/. 
8 Plano ABC disponível em: http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/download.pdf. 
9 Na atividade agropecuária, o dióxido de carbono (CO2) é emitido pelo cultivo dos solos e, também, pelo uso de 
energia fóssil em operações agrícolas, incluindo-se a associada a insumos como rações, fertilizantes, inseticidas, entre 
outros. O metano (CH4) é emitido por meio da fermentação entérica e, em menor parte, pelas fezes dos animais. 
Finalmente, o óxido nitroso (N2O) é emitido, principalmente, pela adubação nitrogenada e pelas fezes e urina dos 
animais. A quantificação das emissões e a importância dos fatores-chave envolvidos nas emissões foram pouco 
avaliadas no Brasil e ainda representam uma das prioridades de pesquisa em nível global (CARDOSO, 2012). 
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• Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); 

• Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).  

As projeções do MAPA foram realizadas nacionalmente (agregadas), principalmente 
para produção. Também foram feitas projeções para consumo, exportação, importação, 
área plantada e alguns testes com produtividade de algumas lavouras. Projeções 
regionais foram feitas somente naqueles casos nos quais o produto analisado é restrito e 
tem interesse específico. No caso da Fiesp, a produção dos alimentos é projetada com 
base na tendência da produtividade e da área disponível para que a relação 
estoque/consumo mundial mantenha-se em um patamar em que os preços justifiquem o 
crescimento da oferta global. As áreas demandadas para alcançar tais produções são 
estimadas a partir da curva projetada de produtividade para cada uma das commodities 
agrícolas, em cada uma das regiões brasileiras. Em resumo, as duas instituições têm em 
comum projeções de produção até 2023 de forma agregada para todo o território 
nacional. Diante disso, foram utilizadas no presente relatório as taxas agregadas de 
aumento de produção até 2023 do MAPA e da Fiesp para as culturas descritas no item 
3.2. 

 
3.2. Culturas e recortes regionais considerados 

Para as projeções de crescimento de produção e de emissões de GEE até 2023, foram 
consideradas as seguintes culturas: soja, milho, arroz, feijão, algodão, trigo, cana-de-
açúcar e pastagem. Estas culturas respondem pela maior parte da área plantada e, 
consequentemente, são as mais representativas no cenário de emissões do setor 
agropecuário. 

No Brasil, são destinados cerca de 63,00 milhões de hectares para o plantio das lavouras 
temporárias, sendo que as culturas selecionadas para o presente trabalho totalizam 58,89 
milhões de hectares, representando mais de 93% desse total (IBGE, 2012). As áreas 
plantadas de cada cultura selecionada são: 25,09 milhões ha de soja; 15,07 milhões ha 
de milho; 9,75 milhões ha de cana; 3,18 milhões ha para feijão; 2,44 milhões ha para 
arroz; 1,94 milhão ha de trigo; 1,42 milhão ha de algodão (IBGE, 2012)10. 

Todas as análises e projeções foram elaboradas respeitando os recortes nacional, 
regional e estadual. 
 
Considerou-se que a possível expansão de área necessária para atender o crescimento da 
produção projetada pelo MAPA e pela Fiesp deu-se em áreas de pastagens degradadas, 
e, portanto, não foram consideradas emissões provenientes da mudança do uso do solo 
de floresta para agropecuária11. 

 
3.3. Cálculo da área de pastagem degradada 

O Plano ABC objetiva atingir, sobretudo, aqueles produtores rurais e aquelas regiões 
agropecuárias com baixa adoção de tecnologia e/ou com áreas degradadas. Diante disso, 
para avaliar futuramente as emissões de GEE com o avanço da agropecuária de baixa 

                                                 
10

 As culturas olerícolas não foram consideradas devido: i) à ausência de informações sobre o seu manejo, 
principalmente sobre o tipo de adubação (mineral ou orgânica), impossibilitando o cálculo correto das emissões de 
GEE destas culturas; e ii) ao fato de o Inventário Nacional de Emissões não considerar as olerícolas separadamente. 
11

 Para o presente relatório, assume-se que: i) não é necessário abrir novas áreas para a expansão da agricultura no 
Brasil; e ii) as áreas de pastagens degradadas existentes são suficientes para atender a demanda de terra para tal 
expansão. 
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emissão de carbono (que serão divulgadas no próximo relatório, da Fase 2), é necessário 
determinar as áreas de pastagens degradadas no País, consideradas como de reduzido 
amparo tecnológico. Portanto, assume-se que o avanço das tecnologias do Plano ABC, 
principalmente recuperação de pastagens, integração lavoura-pecuária (iLP), integração 
lavoura-pecuária-floresta (iLPF) e Sistema de Plantio Direto (SPD), dar-se-á nestas 
regiões degradadas. 

Para o presente relatório, foram consideradas degradadas as pastagens com capacidade 
de suporte menor ou igual a 0,75 UA/ha12. O cálculo das áreas destas pastagens 
degradadas13 foi realizado em todo o Brasil, utilizando a base municipal do IBGE 
(IBGE, 2006). 

 

3.4. Expansão da agropecuária e emissões de GEE 

Para que seja possível comparar as emissões de GEE da agropecuária com e sem a 
adoção de tecnologias de baixo carbono14, conforme descrito no item 3.43, considerou-
se que a expansão da agricultura projetada até 2023 dar-se-á apenas nas áreas de 
pastagens degradadas. Assim, para o cálculo das emissões, foram consideradas as áreas 
agrícolas das culturas selecionadas apenas dos municípios com pastagens degradadas. 
No caso da pecuária, para o cálculo das suas emissões, foram considerados o efetivo 
bovino constante e a baixa capacidade de suporte até 2023 nos municípios com 
pastagens degradadas. Para isso seguiram-se os seguintes passos: 
 

• Seleção dos municípios com pastagens degradadas segundo critério do item 3.3; 
• Cálculo das áreas de pastagens degradadas dos municípios selecionados; 

• Cálculo das áreas plantadas em 2012, por cultura considerada no item 3.2, dos 
municípios selecionados; 

• Determinação da produção na safra 2012/13 nos municípios selecionados para as 
culturas consideradas no item 3.2; 

• Aplicação das taxas de crescimento da produção agrícola projetadas por MAPA 
e Fiesp até 2022/23, conforme descrito no item 3.1, nos municípios 
selecionados; 

• Cálculo das emissões de GEE da produção agrícola na safra 2012/13 e projetada 
para 2022/23 dos municípios selecionados conforme será descrito no item 3.7;  

• Determinação do número de cabeças de gado nos municípios selecionados; 
• Cálculo das emissões anuais entre 2012/13 e 2022/23 do rebanho bovino nos 

municípios considerados conforme será descrito no item 3.7. 
 

                                                 
12 Unidade animal por hectare (UA/ha): medida usada para padronizar o peso dos animais de um rebanho e que 
corresponde a um animal de 450 kg em 1 hectare. 
13 A degradação de pastagens é o processo progressivo de perda de vigor, de produtividade e de capacidade de 
recuperação natural das pastagens para sustentar os níveis de produção e qualidade exigida pelos animais, assim 
como para superar os efeitos nocivos de pragas, doenças e invasores. Esse processo é resultado de manejos 
inadequados, culminando com a deterioração dos recursos naturais. Com o avanço do processo de degradação, 
verificam-se perda de cobertura vegetal e redução no teor de matéria orgânica do solo, emitindo CO2 para atmosfera 
(Observatório ABC, 2013). 
14 Este relatório contempla apenas o cenário de expansão da agropecuária sem a adoção de tecnologias de baixa 
emissões de carbono. O cenário com a adoção de tais tecnologias será elaborado no próximo relatório do 
Observatório ABC. 
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Quadro 1. Recomendações para futuras estimativas de emissões da pecuária nacional 
A metodologia de cálculo das emissões de GEE da pecuária nacional do Inventário 
Brasileiro (BRASIL, 2015) não considera o sistema de produção do rebanho bovino; 
para as suas estimativas de emissões da pecuária, é considerada apenas a fermentação 
entérica do animal. No entanto, sabe-se que o sistema de manejo influencia 
diretamente as emissões de GEE na produção pecuária. Por exemplo, com o avanço 
do processo de degradação, verificam-se perda de cobertura vegetal e redução no teor 
de matéria orgânica do solo, o que causa a emissão de CO2 para atmosfera, enquanto, 
com a recuperação das pastagens, inverte-se o processo e o solo passa a acumular 
carbono, reduzindo em pelo menos 60% a emissão de CO2eq. no sistema de 
produção. 

Adicionalmente, a recuperação e a manutenção da produtividade das pastagens que 
contribuem para mitigar a emissão dos GEE resulta, também, em aumento 
significativo na produção de biomassa. Isso, por sua vez, permite um aumento da 
capacidade de suporte15 destas pastagens para 1 ou mais UA/ha, reduzindo a pressão 
pela conversão de novas áreas em pastagens. Por outro lado, a reposição de nutrientes 
na pastagem assegura uma dieta de melhor qualidade para o gado, reduzindo o tempo 
de abate e, consequentemente, a emissão de gás metano (CH4) por fermentação 
entérica (KURIHARA, MAGNER, HUNTER, & MCCRABB, 1999) por quilo de 
carne produzida. Os sistemas integrados mais complexos, como iLPF, podem gerar 
valores de redução de emissão ainda maiores, devido à fixação adicional de carbono 
na biomassa florestal e no solo. Tal fato abre caminhos importantes para reduzir 
barreiras não tarifárias e buscar a certificação ambiental da carne brasileira. No 
contexto em que ocorre a pressão para incrementar a produtividade devido ao 
aumento da demanda por carne e, ao mesmo tempo, para atender a um mercado 
consumidor cada vez mais exigente em produtos ambientalmente adequados, faz-se 
necessário adotar novas tecnologias para produzir com sustentabilidade, menor 
emissão de carbono e mais competitividade. 

Diante disso, a fim de retratar a realidade no campo, é necessário que os próximos 
Inventários Nacionais de Emissões de GEE incorporem em suas estimativas de 
emissões também os sistemas de manejo da produção, uma vez que a mudança de 
paradigma da agropecuária já se faz presente com a implementação do Plano e do 
Programa ABC desde a safra 2010/11. Porém, isso só será possível se o Brasil passar 
a adotar as Guidelines 2006, que tratam do setor de agricultura, florestas e outros usos 
da terra. Isso poderá reduzir de forma significativa as emissões relatadas da 
agropecuária. 

 

Portanto, para que seja possível comparar as emissões de GEE da agropecuária em dois 
cenários – um sem adoção do Plano ABC e outro com adoção do Plano ABC –, foram 
consideradas somente as áreas agrícolas e o rebanho bovino dos municípios que 
apresentavam pastagens degradadas segundo o critério descrito no item 3.3, uma vez 
que estas áreas degradadas são os principais alvos do Plano ABC16. 
 

                                                 
15 Capacidade de suporte: função da disponibilidade de forragem (MS, ou matéria seca) no pasto e do consumo de 
MS pelos animais. 
16 O Plano ABC foi criado para atingir aqueles produtores com baixa adoção tecnológica; áreas com produção 
altamente tecnificadas não são alvos do Plano ABC. 
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3.5. Taxa de alteração de carbono devido à mudança do uso do solo 

Mudanças no estoque de carbono no solo ocorrem conforme o sistema de manejo ou 
produção. No presente trabalho, assumiu-se que a expansão da agricultura dar-se-á em 
áreas de pasto degradado. Nesse caso, ocorrerão as seguintes mudanças de uso do solo: 
i) pastagem degradada para pastagem recuperada; e ii) pastagem degradada para 
iLP/iLPF.  
Para os cálculos de emissões referentes a estas mudanças de uso do solo, foram 
utilizadas as taxas de alteração de carbono de 1 tC/ha/ano para a conversão de pasto 
degradado para pasto recuperado e de 1,5 tC/ha/ano para a conversão de pasto 
degradado em iLP e iLPF17 (ROSA, SANO & ROSENDO, 2014; ASSAD et al., 2013; 
PINTO & ASSAD, 2014; COSTA et al., 2009; CARVALHO et al., 2010). 
 

3.6. Escolha da metodologia e níveis adotados (tier 1, tier 2 e tier 3)  

Com o intuito de desenvolver inventários nacionais de GEE com alta qualidade e que 
pudessem ser comparados entre si, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC) desenvolveu e continua desenvolvendo uma série de princípios e 
procedimentos metodológicos. Dentro destes princípios e procedimentos, estabeleceu-se 
o conceito de tiers (níveis ou camadas). Um tier representa o nível de complexidade 
metodológica adotada no inventário de um país. Usualmente, três tiers são fornecidos. 
O tier 1 é o método básico, o tier 2, intermediário, e o tier 3, mais demandante em 
complexidade e necessidade de dados. 

O tier 1 é recomendado para situações nas quais não há disponibilidade de fatores de 
emissão específicos para o país ou há limitações quanto aos dados de atividade, como 
informações sobre o uso da terra ou sobre as populações dos rebanhos. Nesses casos, os 
guias do IPCC disponibilizam os dados default, para realização das estimativas. O tier 2 
é recomendado para situações nas quais estão disponíveis fatores de emissão específicos 
para as principais condições do país ou da região e/ou maior detalhamento para os dados 
das atividades. O tier 3 refere-se ao uso de procedimentos metodológicos desenvolvidos 
especificamente pelo país, que podem incluir modelagem e maior detalhamento das 
medidas dos inventários. 

Apesar de desenvolvido para uso em inventários nacionais, o conceito dos tiers também 
pode ser aplicado a estimativas regionais ou no nível do produtor rural. Este relatório 
buscou adotar sempre que possível o tier 2, ou seja, dados específicos na esfera dos 
estados brasileiros. Em alguns casos, foi preciso usar o tier 118.   

Não foram utilizados fatores de emissão de tier 3, pois estes são muito específicos para 
cada tipo de clima e sistema de manejo, entre outros fatores. O objetivo deste estudo é 
aplicar uma metodologia comparável para todo o território brasileiro. 

 

                                                 
17 Trabalhos  desenvolvidos pela Embrapa e Unicamp, com apoio da Embaixada Britânica em 2012  – “Mitigando 
Mudanças Climáticas no Setor Agrícola – PSF LCHG 0663” – apontam uma diferença no estoque de carbono no solo 
entre pasto degradado e iLP/iLPF entre 16 a 17 tC ha-1 num horizonte de dez anos, o que corresponde a uma taxa 
anual de 1,6 a 1,7 tC/ha/ano. 
18 Detalhamento maior das incertezas existentes em cada nível definido podem ser verificados no IPCC Good 
Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories – capítulo 6, Quantifying 
Uncertainties In Practice (http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/0_Overview/V0_1_Overview.pdf e 
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gp/english/). 
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3.7. Emissões consideradas 

 

Para o presente relatório, foram consideradas as seguintes fontes de emissão: 

 

• N2O: devido ao nitrogênio (N) sintético aplicado como fertilizante, ao N 
proveniente de animais em pastagens, ao N proveniente dos resíduos culturais, do 
manejo de dejetos, à deposição atmosférica de N volatilizado e à queima de resíduos 
agrícolas de cana no Nordeste; 
 

• CH4: devido ao cultivo de arroz, à queima de resíduos de cana no Nordeste, à 
fermentação entérica, ao balanço de GEE no sistema pecuário animal + pasto 
recuperado e devido ao manejo de dejetos; 
 

• CO2: devido à aplicação de ureia no solo19. 

 

 
3.7.1. Aplicação de fertilizantes nitrogenados sintéticos 

A equação utilizada para calcular as emissões de óxido nitroso proveniente do uso de 
fertilizantes sintéticos encontra-se a seguir: 

 
 

Onde, 

N2OFERT é a emissão de óxido nitroso associada à aplicação de fertilizantes nitrogenados 
sintéticos (Kg N2O-N/kg de adubo aplicado); 

NFERT é a quantidade de N aplicado como fertilizante nitrogenado (kg); 

FRACGASF é a fração do N aplicado que volatiliza na forma de NH3 e NOx (%); 

EF1 é o fator de emissão (%). 

 
Tabela 1 - Fatores de emissão fertilizantes nitrogenados sintéticos20  

Poder de aquecimento do N2O  298 

 % Fração 

EF1 0,30 0,003 

FRACGASF 10,0 0,9 (1 - 0,1) 

Coeficiente composto (t/CO2 eq.) 0,000837 

 

                                                 
19 As emissões de CO2 pelo uso de calcário por parte da pequena agricultura não são possíveis de serem 
quantificadas, devido à existência de diversos sistemas de produção, em que a grande maioria não usa calcário. 
20 Fonte: IPCC, 2007. 
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3.7.2. Aplicação de calcário 

Para este relatório, não foi considerada a aplicação de calcário nas áreas de expansão 
agropecuária, devido à baixa adoção de tecnologia em áreas sem o uso de tecnologias de 
baixa emissão de carbono. 
 

3.7.3. Aplicação de ureia 

A emissão de CO2 na aplicação de ureia é calculada utilizando-se a equação a seguir: 
 

 
 

Onde, 
CO2UREIA é a emissão de CO2 associada à aplicação de ureia no solo (kg de CO2);  
QUreia é a quantidade de ureia aplicada ao solo21 (kg); 
FEUreia é o fator de emissão – conteúdo de carbono na ureia (%); 
44/12 é o fator de conversão de C para CO2 (adimensional). 
 
A Tabela 2 mostra quais são os fatores de emissão para uso de ureia no solo. Esses 
fatores de emissão são tier 1.  
 
Tabela 2 - Fator de emissão da ureia22 

Fertilizante Fator de emissão  

Ureia 0,20 

 
3.7.4. Cultivo de arroz 

As emissões devido ao cultivo do arroz são calculadas multiplicando-se um fator de 
emissão pela área colhida anual, levando-se em consideração o tipo de ecossistema do 
arroz, a presença de alagamento antes e durante o cultivo e incrementos orgânicos, de 
acordo com a relação a seguir: 

 

Onde,  

CH4ARROZ é a emissão de metano associada à produção de arroz (g de CH4); 

FEi é o fator de emissão integrado para a estação e para uma dada área colhida (g de 
CH4/m

2/ano); 

A é a área colhida (m2). 

 

O fator de emissão é calculado a partir da equação:  

 

Onde, 
FEc é o fator de emissão integrado para a estação para campos continuamente 
inundados sem acréscimos orgânicos – sistema de referência (g de CH4/m

2/ano); 

                                                 
21 Q deve incluir toda a ureia aplicada no solo, inclusive a proporção aplicada por meio da mistura de fertilizantes. 
22 Fonte: IPCC (2006). Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. IGES: Hayama, Japan. 
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SFw é o fator de escala para levar em conta as diferenças em ecossistemas e regimes de 
manejo de água (adimensional); 
SFo é o fator de escala que varia para ambos os tipos e quantidades de acréscimos 
orgânicos aplicados (adimensional); 
SFs é o fator de escala para o tipo de solo, se disponível (adimensional). 
 
O fator de emissão integrado para a estação para campos continuamente inundados e 
sem acréscimos orgânicos (FEc) foi baseado no IPCC (2006), em que é utilizado o valor 
de 20 g de CH4/m

2/ano.  
Os fatores de escala são adimensionais e são eles que adaptam o fator de emissão 
padrão (FEc) para as práticas específicas adotadas na fazenda. Por exemplo, em um 
sistema que permanece continuamente inundado, o fator de escala é 1. Se o sistema é 
intermitentemente inundado com uma única aeração, o fator é de 0,5, ou seja, 50% da 
emissão do sistema de referência (continuamente inundado). 
 
Os ecossistemas de arroz são: 
1. Sequeiro (ou Terra Firme): os campos nunca são inundados por um período 
significante de tempo;  
 
2. Terras Baixas: os campos são inundados por um período significativo de 
tempo;  
 
2.1. Irrigado:  o regime de água é totalmente controlado.  
2.1.1. Continuamente inundado: os campos apresentam uma lâmina de água ao longo 
da estação de crescimento de arroz e podem estar secos somente para a colheita; 
2.1.2. Intermitentemente inundado: os campos apresentam pelo menos um período de 
aeração de mais de três dias durante a estação de cultivo;  
2.1.2.1. Aeração única: os campos de arroz são submetidos a apenas uma aeração 
durante a estação de cultivo em qualquer estágio de crescimento;  
2.1.2.2. Múltiplas aerações: os campos são submetidos a mais de um período de 
aeração durante a estação de cultivo.  
 
2.2. Alimentado por Chuva: o regime de água depende exclusivamente da 
precipitação pluviométrica.  
2.2.1. Várzea úmida: o nível de água pode subir até 50 cm durante a estação de 
crescimento;  
2.2.2. Várzea seca: períodos de ausência de chuva (seca) ocorrem durante cada estação 
de cultivo. 
 
2.3. Arroz de água profunda: a água de inundação sobe a mais de 50 cm por um 
período significativo de tempo durante a estação de crescimento;  
2.3.1. Campos inundados com profundidade de água de 50 a100 cm; 
2.3.2. Campos inundados com profundidades de água maiores do que 100 cm. 
 

Os fatores de escala estão descritos nas Tabela 3 e Tabela 4. Esses fatores de escala são 
tier 1. 
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Tabela 3 - Fatores de escala dos diferentes ecossistemas de arroz23 
Regime de água Fator de escala 

 (adimensional) 
Intervalo 

1. Sequeiro (ou Terra Firme) 0 – 

2. Terras 
Baixas 

    

  2.1. Irrigado   

    2.1.1. Continuamente inundado 1,0 – 

    2.1.2. Intermitentemente inundado   

      2.1.2.1. Aeração única 0,5 0,2 a 0,7 

      2.1.2.2. Múltiplas aerações 0,2 0,1 a 0,3 

  2.2. Alimentado por Chuva   

    2.2.1. Várzea úmida 0,8 0,5 a 1,0 

    2.2.2. Várzea seca 0,4 0 a 0,5 

  2.3. Água profunda   

    2.3.1. Profundidade entre 50 e 100 cm 0,8 0,6 a 1,0 

    2.3.2. Profundidades maiores do que 100 cm 0,6 0,5 a 0,8 

 
Tabela 4 - Fatores de escala para incrementos orgânicos 

Quantidade de matéria seca aplicada 
(t/ha) 

Fator de escala – SFo 
(adimensional) 

Intervalo 

1-2 1,5 1,0-2,0 
2-4 1,8 1,5-2,5 
4-8 2,5 1,5-3,5 

8-15 3,5 2,0-4,5 
15+ 4,0 3-5 

 
 
Quando houver incremento de resíduos orgânicos fermentados, dividir a quantidade 
aplicada (Tabela 4) por seis. 
 

3.7.5. Dejetos de animais em pastagens 

A equação utilizada para calcular as emissões de óxido nitroso proveniente de animais 
em pastagens é a seguinte: 
 

 
 
Onde, 
N2OPAST é a emissão de óxido nitroso associada aos dejetos de animais em pastagens 
(kg de N2O-N/kg de dejeto depositado); 
NA é o número de animais (por rebanho); 
NEX é o total de N excretado anualmente por animal de cada categoria (kg de N/ 
animal/ano) – os valores do N excretado são tier 1 (IPCC, 2006); 
FRACPRP é a fração do N total excretado pelos animais diretamente em pastagens (%); 

                                                 
23 Fonte: IPCC (2006). Guidelines for National Greenhouse Gas  Inventories. IGES: Hayama, Japan. 
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EF3 é o fator de emissão (%). 
 
Tabela 5 - Fator de emissão para dejetos de animais em pastagens24 

Dejetos Fator de emissão 

Dejetos de animais 0,02 

 
3.7.6. Fermentação entérica 

O cálculo de emissões devido à fermentação entérica é realizado a partir de: 
 

 
 
Onde, 
CH4FERMENTAÇÃO = emissão de metano associada à fermentação entérica (kg de 
CH4/ano); 
NA é o número de animais; 
FECH4FERMENTAÇÃO = fator de emissão de CH4 para fermentação entérica (kg de 
CH4/cabeça/ano). 
 
Os fatores de emissão de metano para fermentação entérica da pecuária 
(FECH4FERMENTAÇÃO) são apresentados na 

                                                 
24 Fonte: MCTI – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (2010). Emissões de óxido nitroso de solos agrícolas 
e de manejo de dejetos (Segundo Inventário Brasileiro de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa – Relatório 
de Referência). Coordenação Geral de Mudanças Globais, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Brasília, 
DF, Brasil. 106 pp.; LESSA, A.C.R.; MADARI,B.E.; PAREDES, D.S.; BODDEY, R.M.; URQUIAGA ,S.; 
JANTALIA, C.P.; ALVES, B.J.R. (2014) Bovine urine and dung deposited on Brazilian savannah pastures 
contribute differently to direct and indirect soil nitrous oxide emissions. Agriculture, Ecosystems and Environment. 
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Tabela 6 a seguir. Estes fatores de emissão são tier 2. 
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Tabela 6 - Fatores de emissão de metano para fermentação entérica de gado de corte, 
machos e jovens, fêmeas e vacas leiteiras25 
Estado Fator de emissão (kg de CH4/cabeça/ano) 

Gado de corte  Vaca leiteira26 

Macho27 Jovem28 Fêmea29 

Rondônia 55 42 61 63 

Acre 55 42 60 62 

Amazonas 55 42 60 61 

Roraima 55 42 56 58 

Pará 55 42 60 62 

Amapá 55 42 60 61 

Tocantins 55 42 59 60 

Maranhão 57 44 63 62 

Piauí 57 44 60 59 

Ceará 57 44 65 64 

Rio Grande do Norte 57 44 67 66 

Paraíba 57 44 65 64 

Pernambuco 57 44 73 71 

Alagoas 57 44 74 73 

Sergipe 57 44 71 70 

Bahia 57 44 62 61 

Minas Gerais 56 43 74 70 

Espirito Santo 56 43 69 65 

Rio de Janeiro 56 43 70 66 

São Paulo 56 43 69 65 

Paraná 58 45 82 69 

Santa Catarina 58 45 85 72 

Rio Grande do Sul 58 45 84 71 

Mato Grosso do Sul 55 42 66 65 

Mato Grosso 55 42 68 67 

Goiás 55 42 68 67 

Distrito Federal 55 42 74 73 

 
3.7.7. Manejo de dejetos de animais (exceto animais em pastagem) 

A equação utilizada para calcular as emissões de óxido nitroso do manejo de dejetos 
proveniente de animais exceto pastagens encontra-se a seguir: 
 

 
 
Onde, 
N2ODEJETOS é a emissão de óxido nitroso associada ao manejo de dejetos (lg de N2O-
N/kg de dejeto depositado); 

                                                 
25 Fonte: MCTI – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (2010). Emissões de metano por fermentação 
entérica e manejo de dejetos de animais. (Segundo Inventário Brasileiro de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito 
Estufa – Relatório de Referência). Coordenação Geral de Mudanças Globais, Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Brasília, DF, Brasil, 120 pp. 
26 Período de 2006. 
27 Período de 2002 até 2006. 
28 Período de 2002 até 2006. 
29 Período de 2006. 
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NA é o número de animais (por rebanho); 
NEX é o total de N excretado anualmente por animal de cada categoria (kg de 
N/animal/ano); 
FRACPRP é a fração do N total excretado pelos animais diretamente em pastagens (%); 
EF3 é o fator de emissão (%). 

  
Tabela 7 - Valores default para fator de emissão de N2O de manejo de dejeto animal por 
tipo de manejo 
Sistema Descrição EF3  Variação 

Lagoa anaeróbica O sistema de lagoa anaeróbica é caracterizado 
como o transporte de dejetos através da água 
para lagoas. O esterco permanece na lagoa por 
um período de 30 dias até 200 dias. A água da 
lagoa pode ser utilizada para irrigar e fertilizar 
os campos. 

0,001 - 

Armazenamento 
sólido 

O esterco e a urina são coletados e 
armazenados empilhados por um longo tempo 
(meses) antes de serem eliminados, com ou 
sem escoamento de água de chuva para um 
sistema de fossa. 

0,02 - 

Dry lot Em clima seco, os animais podem ser mantidos 
em confinamento não pavimentado, em que o 
esterco seca até ser periodicamente removido. 
Após a remoção, o esterco pode ser distribuído 
nos campos. 

0,02 - 

Esterqueira Este sistema é caracterizado por combinar o 
armazenamento de esterco e urina em tanques. 
Para facilitar a manipulação, água pode ser 
adicionada ao material armazenado. 

0,001 - 

Biodigestor Esterco e urina são anaerobicamente digeridos, 
produzindo CH4. 

0,001 - 

Outros sistemas Sistemas não definidos. 0,005 - 

 
 

3.7.8. Manejo de dejetos 

A equação utilizada para calcular as emissões de metano do manejo de dejetos 
proveniente de animais é: 
 

 
 
Onde, 
CH4DEJETOS é a emissão do metano associada ao manejo de dejetos (kg de CH4/ano); 
NA é o número de animais; 
FECH4DEJETOS = fator de emissão de CH4 para manejo de dejetos (kg de CH4/cabeça/ 
ano). 
 
Os fatores de emissão de metano para manejo de esterco da pecuária são apresentados 
na Tabela 8. 
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Tabela 8 - Fatores de emissão de metano para manejo de esterco de bovinos 
Estado Fator de emissão30 (kg de CH4/cabeça/ano) 

Bovino de corte Vaca leiteira 

Macho Fêmea Jovem 

Rondônia 1,8 1,6 2,2 0,6 

Acre 1,8 1,6 2,1 0,4 

Amazonas 1,8 1,6 2,1 0,5 

Roraima 1,9 1,7 1,8 0,4 

Pará 1,8 1,6 2,1 0,5 

Amapá 1,8 1,6 2,4 0,5 

Tocantins 1,8 1,6 2,1 0,6 

Maranhão 1,7 1,5 2,1 0,9 

Piauí 1,7 1,5 2,1 0,6 

Ceará 1,7 1,5 2,1 1,1 

Rio Grande do Norte 1,7 1,5 2,1 0,8 

Paraíba 1,7 1,5 2,2 0,8 

Pernambuco 1,7 1,5 2,1 0,7 

Alagoas 1,9 1,7 2,7 1,9 

Sergipe 1,7 1,5 2,1 1,2 

Bahia 1,3 1,2 1,6 0,7 

Minas Gerais 1,5 1,4 1,8 2,5 

Minas Gerais (grandes propriedades) - - - 8,6 

Espírito Santo 1,4 1,3 1,8 2,1 

Espírito Santo (grandes propriedades) - - - 5,9 

Rio de Janeiro 1,5 1,3 1,6 5,9 

São Paulo 1,5 1,4 2 2,2 

São Paulo (grandes propriedades) - - - 6,4 

Paraná 1,6 1,5 2,4 3,6 

Paraná (grandes propriedades) - - - 6 

Santa Catarina 1,8 1,6 2,3 5,8 

Santa Catarina (grandes propriedades) - - - 6,5 

Rio Grande do Sul 1,5 1,3 2 3,9 

Rio Grande do Sul (grandes 
propriedades) 

- - - 10 

Mato Grosso do Sul 1,3 1,2 1,9 2,7 

Mato Grosso do Sul (grandes 
propriedades) 

- - - 9,7 

Mato Grosso 1,3 1,2 1,6 3,3 

Mato Grosso (grandes propriedades) - - - 8,5 

Goiás 1,4 1,2 1,6 1,9 

Goiás (grandes propriedades) - - - 7,7 

Distrito Federal 3,2 2,8 1,4 8,8 

 
3.7.9. Fontes indiretas de N2O – deposição atmosférica 

Foram utilizados os dados referentes ao uso de fertilizantes nitrogenados sintéticos 
(NFERT) e a quantidade de N contida nos resíduos adicionados ao solo (Nresíduos). Parte-se 
do princípio que parte do N aplicado ao solo é volatilizada na forma de NH3 e NOx e 

                                                 
30 Ano-base: 2006. 
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retorna ao solo pela deposição atmosférica, ficando novamente passível de ser emitida 
na forma de N2O. 
 

 
 
Onde:N2O(G) é a emissão de óxido nitroso associada à deposição atmosférica (kg de 
N2O-N); 
NFERT é a quantidade de N aplicada na forma de fertilizante sintético (kg de N/ano); 
FRACGASF é a fração do N aplicada na forma de fertilizante sintético que volatiliza 
como NH3 e NOx (kg de [NH3-N e NOx-N]/kg de N aplicado); 
NRESÍDUOS é a quantidade de N contida nos resíduos aplicados aos solos como 
fertilizante (kg de N/ano); 
FRACGASM é a fração do N aplicada como resíduos que volatiliza como NH3 e NOx (kg 
de [NH3-N e NOx-N]/kg de N excretado); 
EF3 é o fator de emissão para a deposição atmosférica (kg de  N2O-N/kg de [NH3-N e 
NOx-N] emitido) – (IPCC, 2006). 
 
Os valores de FRACGASF, FRACGASM e EF3 são apresentados na Tabela 9. 
 
Tabela 9 - Parâmetros para o cálculo de emissões de N2O provenientes de deposição 

atmosférica31 
Parâmetro Valor 

FRACGASF 0,1 

FRACGASM 0,2 

EF3 0,01 

 

3.7.10. Queima de resíduos agrícolas 

Para este relatório, foram consideradas as emissões da queima de cana-de-açúcar na 
região Nordeste. 
 
Para a estimativa das emissões de GEE devido à queima de resíduos, a metodologia 
adotada baseia-se no carbono total liberado e em taxas de emissão de CH4 e CO para o 
total de carbono liberado e de N2O e NOx para o total de nitrogênio liberado.  
Para emissão de CH4 e CO, foi utilizada a equação a seguir:  
 
CH4RES = [(CROP * FRACDMcrop) * (ResDM/CROPDM) * FRACCRes * EqRES)] * EF1 
 
Onde:  
CROP é a produção anual de cada cultura (tonelada);  
FRACDMcrop é a fração da matéria seca do produto colhido (comercializado) de cada 
cultura (%); 
ResDM/CROPDM é a razão entre resíduo seco e produto seco, para cada cultura; 
FRACCRes é o conteúdo de C da parte aérea de cada cultura (%);  

                                                 
31 Fonte: MCTI – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (2010). Emissões de óxido nitroso de solos agrícolas 
e de manejo de dejetos (Segundo Inventário Brasileiro de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa – Relatório 
de Referência). Coordenação Geral de Mudanças Globais, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Brasília, 
DF, Brasil, 106 pp. 
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EF1 é o fator de emissão para cada gás;  
EqRES é a eficiência de queima do resíduo (%). 
 
Já, para a emissão de N2O e NOx para o total de nitrogênio liberado, foi utilizada a 
seguinte equação: 
 
N2ORES = [(CROP * FRACDMcrop) * (ResDM/CROPDM) * FRACCRes * RELN/C * 
EqRES] * EF1 
 
Onde: 
 
CROP é a produção anual de cada cultura (tonelada); 
FRACDMcrop é a fração da matéria seca do produto colhido (comercializado) de cada 
cultura (%); 
ResDM/CROPDM é a razão entre resíduo seco e produto seco, para cada cultura; 
FRACCRes é o conteúdo de C da parte aérea de cada cultura (%); 
RELN/C é a relação nitrogênio/carbono da parte aérea de cada cultura; 
EF1 é o fator de emissão para cada gás; 
EqRES é a eficiência de queima do resíduo (%). 
  
As taxas de emissão são apresentadas na Tabela 10, enquanto os demais parâmetros 
necessários aos cálculos encontram-se na Tabela 11. Nos cálculos, considera-se, ainda, a 
conversão de C e N para CH4, CO, N2O e NOx, usando, para tal, os respectivos fatores 
de conversão: 16/12, 28/12, 44/28 e 46/14.  
 
Tabela 10 - Taxa de emissão de gases liberados durante a queima de resíduos agrícolas 
para o cálculo de emissões32 
 CH4 CO N2O NOx Coeficiente composto (tCO2eq) 
Cana 0,005 0,06 0,007 0,121 0,119 
 
 

Tabela 11 - Parâmetros para queima de resíduos vegetais 
 Parâmetros 
 Teor médio 

de carbono 
(FRACCRes) 
(%) 

Relação N/C 
(RELN/C) 

Razão entre 
resíduo seco e 
produto seco 
(ResDM/CROPDM) 

Eficiência de 
queima 
(EqRES) (%) 

Cana 42,4 0,0299 0,169 79,0 
 
 

3.7.11. Resíduos de colheita 

Os resíduos das culturas, normalmente, se referem às palhadas que ficam após a 
colheita, e a decomposição desta palha emite GEE. Estes resíduos podem decompor-se 
ou ser queimados, emitindo N2O. Atualmente, a prática de queima de resíduos acontece 
muito raramente, com o aumento do plantio direto. 

                                                 
32 Fonte: MCTI – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (2010). Emissões de gases de efeito estufa na queima 
de resíduos agrícolas. (Segundo Inventário Brasileiro de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa – Relatório 
de Referência). Coordenação Geral de Mudanças Globais, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Brasília, 
DF, Brasil, 65 pp.   
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As equações utilizadas para calcular as emissões de óxido nitroso provenientes dos 
resíduos da soja, milho, feijão, arroz, trigo e cana encontram-se a seguir: 
 

 
 
Onde: 
CROP é a produção anual de cada cultura; 
FRACDMcrop é a fração da matéria seca do produto colhido (comercializado) de cada 
cultura; 
ResDM/CROPDM é a razão entre resíduo seco e produto seco, para cada cultura; 
FRACNCRes é o conteúdo de N da parte aérea de cada cultura; 
FE1 é o fator de emissão. 
 
Nos casos em que existe queima de biomassa, a equação é a seguinte (para cana no 
Nordeste):  

 
 
Onde: 
FRACBURN é a fração da biomassa que é queimada antes ou após a colheita. 
 
Os parâmetros para o cálculo de emissões de resíduos de colheitas estão descritos na 
Tabela 12. 
 
Tabela 12 - Fatores utilizados para a determinação do N2O proveniente de resíduos das 

culturas 

 

 
A cultura do trigo deve ter sua produção multiplicada pela FRACDM (simplificada). 
 
 

4. Resultados 

A seguir, serão apresentadas as estimativas de emissões de GEE sem a adoção de 
tecnologias de baixa emissão de carbono para as principais culturas agrícolas e para a 
pecuária entre os anos-safra 2012/13 e 2022/23, segundo as projeções de crescimento da 
agricultura realizadas pelo MAPA e pela Fiesp para o mesmo período. 

Cultura ResDM/CROPDM FRACNCRes FRACDMcrop  

Soja 1,980 0,009 0,87 Tier 2 

Milho 1,490 0,008 0,87 Tier 2 

Feijão 1,490 0,017 0,87 Tier 2 

Arroz 1,050 0,008 0,87 Tier 2 

Trigo* - 0,013 0,87 Tier 2 

Cana 0,169 0,006 - Tier 2 

Algodão - 0,025 0,92 Tier 2 
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4.1. Projeções de crescimento da agricultura: MAPA x Fiesp 

 

Ao analisar as projeções de crescimento da agricultura realizada pelo MAPA e pela 
Fiesp, nota-se que existem diferenças substanciais entre elas, mas, para todas as culturas 
analisadas, a tendência foi de aumento da produção entre 2012/13 e 2022/23 ( 

Tabela 13).  

Segundo as projeções do MAPA, as culturas com maiores taxas de crescimento são 
algodão, cana, soja e milho, em ordem decrescente, seguidas por trigo, feijão e arroz, 
também nesta ordem. No entanto, a Fiesp apresenta classificação das taxas de 
crescimento da produção diferenciadas do MAPA, com o algodão, trigo e soja liderando 
a lista, em ordem decrescente, adiante da cana, do feijão, do milho e do arroz. Contudo, 
em ambas instituições, o algodão e a soja aparecem entre as três primeiras culturas do 
ranking, demonstrando o alto potencial de aumento da produção destas culturas entre os 
anos-safra analisados. 

Para arroz, milho e cana, as projeções de crescimento da produção, de acordo com o 
MAPA, foram 0,84%, 5,19% e 9,19% maiores do que as projeções da Fiesp, 
respectivamente, enquanto, para algodão, feijão, soja e trigo, essas taxas foram 4,71%, 
14,37%, 26,35% e 45,81% menores, também respectivamente. Diante disso, pode-se 
observar que as projeções do MAPA são menos ambiciosas se comparadas às da Fiesp, 
provavelmente devido a diferenças metodológicas das análises das instituições. 

O modelo adotado para as projeções de crescimento da produção agrícola pela Fiesp 
consiste em estabelecer um balanço de oferta e demanda mundial que mantenha relação 
entre as principais economias produtoras e consumidoras de alimentos do mundo. A 
consistência é avaliada a partir das relações estoque/uso que devem manter o mercado 
estabilizado no longo prazo. O modelo de projeção da produção brasileira, no caso das 
commodities consideradas, parte de um balanço mundial da produção e do consumo de 
alimentos no qual a demanda de cada país é estabelecida a partir das expectativas de 
aumento da população e do crescimento da renda per capita, combinados às 
elasticidades-renda dos alimentos em cada um dos países33. Do ponto de vista da oferta, 
a produção dos alimentos é projetada com base na tendência da produtividade e da área 
disponível em cada um dos principais produtores (FIESP, 2013). 

O MAPA utilizou modelos econométricos específicos de séries temporais com grande 
utilização em previsões de séries, inéditos no País. A tendência da instituição foi 
escolher modelos mais conservadores, e não aqueles que indicaram taxas mais arrojadas 
de crescimento. Este procedimento foi utilizado na escolha da maioria dos resultados 
selecionados (MAPA, 2013). 

Apesar das previsões de crescimento significativas da agricultura até 2023, é importante 
destacar que eventos climáticos extremos e alterações do mercado (como abertura 
comercial, restrições sanitárias e/ou protecionismo) são alguns fatores que podem 
influenciar as trajetórias de produção da agricultura. 

 

 

                                                 
33 As previsões de renda utilizadas são as divulgadas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e as da população, 
pela Organização das Nações Unidas (ONU) (FIESP, 2013). 
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Tabela 13 - Projeções de crescimento da agricultura até o ano-safra 2022/23 realizadas 
pelo MAPA e pela Fiesp 

Cultura MAPA Fiesp 

 2012/13 2022/23 Variação Taxa 
anual 

2012/13 2022/23 Variação Taxa anual 

 Mil toneladas % Mil toneladas % 

Algodão 1,35 2,53 87,60 8,76 1,30 2,50 92,31 9,23 

Arroz 12,37 13,75 11,10 1,11 11,70 12,90 10,26 1,03 

Feijão 2,86 3,26 14,20 1,42 2,80 3,60 28,57 2,86 

Milho 78,00 93,62 20,00 2,00 81,00 93,00 14,81 1,48 

Soja 81,51 99,25 21,80 2,18 81,00 120,00 48,15 4,81 

Trigo 5,94 6,98 17,60 1,76 4,10 6,70 63,41 6,34 

Cana 589,13 833,17 41,40 4,14 652,00 862,00 32,21 3,22 

 
4.1.1. Pastagem degradada 

Para o presente relatório, considerou-se a expansão da agricultura projetada até 2023 
nas áreas de pastagens degradadas. Na 
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Tabela 14, pode-se verificar a extensão destas áreas em cada estado, totalizando, no 
País, 52,32 milhões ha de pastagens com capacidade de suporte menor do que 0,75 
UA/ha. Nestas áreas de pastagens degradadas, tem-se um total de 39.791.956 cabeças de 
gado, ou seja, cerca de 20% do total do rebanho bovino no Brasil em 1.285 municípios 
selecionados, do total de 5.570 municípios brasileiros (IBGE, 2014). 
A pecuária ocupa 25% da área total do Brasil. Isso corresponde a 220 milhões de 
hectares, dos quais estima-se que cerca de 50% estejam em processo de degradação e 
25% com baixa capacidade de suporte (taxa de lotação menor ou igual a 0,75 
UA/ha/ano), conforme verificado na 
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Tabela 14. Boa parte desta pecuária ainda é extensiva, em razão da extensa área de 
pastagens existentes no Brasil. A redução da produtividade e da qualidade da forragem e 
dos estoques de carbono do solo e o baixo nível de produtividade animal resultam em 
mais emissões de GEE por unidade de produto nesse sistema. 

Nota-se que a região prioritária para a recuperação de pastos ou avanço da agricultura 
de baixa emissão de carbono é o Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e 
Goiás) e os estados de Minas, Bahia e Pará, que apresentam maiores áreas de pasto 
degradado, em ordem decrescente (



 

32 

 

Tabela 14). A distribuição de pastos degradados é diretamente proporcional à disposição 
do rebanho bovino no País. O Brasil detém o segundo maior rebanho do mundo, com 
mais de 200 milhões de cabeças, sendo que a maior parte destes animais está 
concentrada na região Centro-Oeste, com 34,4% do efetivo nacional, seguida das 
regiãões Norte (19,7%) e Sudeste (18,5%) (IBGE, 2009), principalmente nos estados de 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Pará.  
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Tabela 14 - Área de pasto degradado nos estados brasileiros 
REGIÃO UF PASTO DEGRADADO (ha) 

N AC 221.490 

N AM 588.313 

N AP 32.569 

N PA 2.851.837 

N RO 70.677 

N RR 102 

N TO 987.584 

NE AL 319.912 

NE BA 8.629.957 

NE CE 1.321.240 

NE MA 1.037.182 

NE PB 876.461 

NE PE 1.096.545 

NE PI 1.791.900 

NE RN 741.435 

NE SE 179.586 

CO DF 142.781 

CO GO 3.088.527 

CO MS 5.174.972 

CO MT 3.739.181 

SE MG 17.600.344 

SE RJ 790.933 

SE SP 638.967 

S PR 171.684 

S RS 212.373 

S SC 17.773 

TOTAL 52.324.324 

Fonte: IBGE 
 

4.2. Comparação das métricas GTP e GWP 

As emissões das culturas agrícolas analisadas e do rebanho bovino para o horizonte 
temporal de onze anos (2012/13 a 2022/23) foram calculadas utilizando as métricas 
Global Temperature Potential (GTP) e Global Warming Potential (GWP).  

A métrica GWP considera a influência dos gases na alteração do balanço energético da 
Terra e o GTP, a influência no aumento de temperatura. Ambos são medidos para um 
prazo de cem anos, sendo mais comumente utilizado o GWP (OBSERVATÓRIO DO 
CLIMA, 2014). Por exemplo, 1 tonelada de metano (CH4) corresponde a 25 toneladas 
de carbono equivalente (CO2eq.) GWP ou 5 toneladas de CO2eq. GTP.  

O Quarto Relatório de Avaliação do IPCC (AR4) examinou a métrica alternativa ao 
GWP, o GTP, e o Quinto Relatório de Avaliação do IPCC (AR5) aprofundou esta 
análise. O Inventário Brasileiro, além da metodologia GWP de equivalência ao CO2, 
também apresenta o inventário de emissões utilizando a metodologia do GTP. A Tabela 
15 apresenta comparativamente o GWP e o GTP dos principais GEE. 
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Tabela 15 - Conversão de emissões em GWP-100 e GTP-100 

Gás GTP GWP 
CO2 1 1 
CH4 5 25 
N2O 270 298 
HFC-125 1.113 2.800 
HFC-134ª 55 3.800 
HFC-143ª 4.288 1.430 
HFC-152ª 0,1 140 
CF4 10.052 6.500 
C2F6 22.468 9.200 
SF6 40.935 23.900 
 

Notadamente, as emissões do setor agropecuário, levando em consideração as culturas e 
o rebanho bovino nos municípios analisados no presente relatório, utilizando a métrica 
GWP, são aproximadamente quatro vezes maiores em comparação a quando se utiliza a 
métrica GTP (ver Tabela 17 a Tabela 20). 
Em 2010, o setor agropecuário foi responsável por 32% das emissões de CO2eq. no 
Brasil, totalizando 472.734 Gg (mil toneladas)34 de CO2 equivalente35. A atividade 
pecuária, pela fermentação entérica, foi a maior emissora, representando 66,1% das 
emissões de CO2eq. do setor, seguida pelas emissões de solos agrícolas (25,4%) 
(BRASIL, 2015), conforme pode se observar na  

Tabela 16. O gás mais representativo do setor agropecuário é o metano, com mais de 
60% do total das emissões do setor (para fins de comparação, as emissões são 
convertidas em CO2eq.). A fermentação entérica é responsável por 90% das emissões de 
CH4, totalizando 11.158 Gg de CH4. O manejo de dejetos animais totalizou 608,2 Gg de 
CH4 em 2010, sendo a segunda atividade mais emissora deste gás no setor36. A cultura 
de arroz contribuiu com a emissão de 464,2 Gg de metano em 2010 (sendo 2,7% do 
total emitido pelo setor em CO2eq.), por ter a maioria da sua produção em áreas 
alagadas, e, por isso, são considerados no cálculo de emissões fatores como o manejo de 
água e a aplicação de fertilizantes (BRASIL, 2015). 

 

Tabela 16 - Emissões de CO2eq. do setor agropecuária 
Setor Emissão (GtCO2eq.) 
Fermentação entérica 66,1% 
Solos agrícolas 25,4% 
Manejo de dejetos animais 4,4% 
Cultura de rroz 2,7% 
Queima de cana 1,4% 

                                                 
34 Gg = milhares de toneladas. 
35 As emissões da agropecuária aumentaram em 5,2% entre 2005 e 2010, e ,portanto, em 2005 o setor agropecuário 
respondia por 20% das emissões totais de GEE. 
36 É importante ressaltar que o manejo de dejetos animais se refere aos dejetos de animais confinados e manejados, 
portanto, os dejetos de animais criados em pasto não são contabilizados nesse caso. Isso explica o subsetor de 
suinocultura ter emitido mais metano em 2010 quando comparado com o subsetor de pecuária de corte, uma vez que 
a suinocultura é praticada principalmente em sistemas de confinamento. 
 



 

35 

 

Fonte: Brasil (2015) 

 

No entanto, para diminuir de fato as emissões, é necessário melhorar a qualidade das 
informações utilizadas nos inventários, como, por exemplo, a quantidade de pastagens 
degradadas e o tamanho dos rebanhos, assim como utilizar fatores de emissão 
adequados para a agricultura tropical. As distorções nos dados e a utilização de 
referenciais europeus no Brasil indicam níveis de emissões maiores do que os reais. 
Nesse caso, é preciso analisar o sistema de produção como um todo, e não apenas o 
animal isoladamente. 

Por fim, como as políticas climáticas internacionais utilizam a métrica GWP para 
calcular a contribuição de cada país para o aquecimento global, as demais discussões 
adiante no presente relatório também serão baseadas nas emissões quantificadas pelo 
GWP, porém os respectivos valores de emissões com o uso do GTP poderão ser 
visualizados nas mesmas tabelas. 

 

4.3. Emissões de GEE acumuladas entre 2012/13 e 2022/23 da 

agropecuária: Brasil e regiões 

 

A seguir, serão apresentados os principais resultados de emissões de GEE calculadas 
para o ano-safra 2012/13 e acumuladas até 2022/23 (horizonte temporal de onze anos), 
de acordo com as projeções de crescimento do MAPA e da Fiesp, das seguintes culturas 
agrícolas: arroz, algodão, feijão, milho, soja, trigo e cana. Também serão retratadas as 
emissões acumuladas da pecuária no mesmo período. 

Conforme dito anteriormente (ver item 3.4), as emissões foram calculadas naqueles 
municípios com pastagens degradadas (UA/ha menor do que 0,75), para posterior 
comparação com o cenário de expansão da agropecuária com adoção de tecnologias de 
baixa emissão de carbono nestas áreas de pastos degradados. 

As análises dos resultados foram realizadas, primeiramente, no âmbito nacional (análise 
agregada) e, posteriormente, com recorte regional ou estadual, quando pertinente 
(desagregada por região e/ou estado). 

 

4.3.1. Recorte nacional das emissões acumuladas 

As emissões acumuladas da agropecuária (pecuária e atividades agrícolas) nos 
municípios selecionados de acordo com critérios descritos no item 3.4, considerando a 
projeção de crescimento da produção agrícola e do rebanho bovino no período 
considerado (onze anos) segundo projeções do MAPA e da Fiesp, foram de 670,47 
milhões de tCO2eq. e 669,93 milhões de tCO2eq., respectivamente (Tabela 17 e Tabela 
18)37.  

As emissões acumuladas provenientes do rebanho bovino foram de 647 milhões de 
tCO2eq., e as oriundas da atividade agrícola, para ambas as instituições – MAPA e 
Fiesp, em onze anos – foram de aproximadamente 22 milhões de tCO2eq. 

                                                 
37 As emissões acumuladas utilizando a métrica GTP podem ser visualizadas nas Tabela 19 e Tabela 20. 
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Notadamente, o rebanho bovino é a principal fonte de emissões de GEE no presente 
trabalho, corroborando, sobretudo, com os dados do Inventário Brasileiro de Emissões 
(BRASIL, 2015). 

No entanto, os valores das emissões provenientes do manejo das culturas agrícolas 
variaram substancialmente entre as projeções. O milho foi a principal fonte de emissões 
de GEE entre as culturas analisadas, contribuindo com aproximadamente 9 milhões de 
tCO2eq. entre 2012/13 e 2022/23, segundo as projeções de crescimento da produção do 
MAPA e da Fiesp. Logo após, aparecem a cana-de-açúcar e o arroz, com emissões de 
8,6 milhões e 2,6 milhões de tCO2eq, respectivamente. Posteriormente, vêm o feijão e o 
algodão, contribuindo com 1,1 milhão tCO2eq. e 700 mil tCO2eq., nesta ordem. E, por 
fim, o trigo é responsável por emissões entre 89 mil e 109 mil tCO2eq.  

A soja, devido à fixação biológica de nitrogênio (FBN), contribuiu muito pouco para as 
emissões de GEE (Tabela 17 eTabela 18). O próprio sucesso da soja no Brasil está 
relacionado à FBN, capaz de fornecer todo o nitrogênio necessário, mesmo para 
variedades de alto rendimento. A tecnologia é, hoje, adotada em todas as áreas 
cultivadas com a soja no Brasil, cerca de 24 milhões de hectares, e sua utilização resulta 
em uma economia anual em torno de US$ 7 bilhões em fertilizantes nitrogenados. 

O uso de adubos nitrogenados é a principal causa das emissões de GEE das lavouras 
agrícolas. Os fertilizantes sintéticos contribuem com 38% das emissões de N2O

38  
(BRASIL, 2015), e, diante disso, não se pode desconsiderar o potencial de redução das 
emissões da agricultura pela redução do uso de fertilizantes sintéticos, sobretudo 
nitrogenados. Além disso, a cultura de arroz contribuiu com a emissão de 464,2 Gg de 
metano em 2010, por ter grande parte da sua produção em áreas alagadas. 

Adicionalmente, a área de plantio de milho, comparativamente às das demais culturas, 
nos municípios selecionados no presente trabalho, é significativamente maior, sendo de 
3,3 milhões de hectares, com uma produção de 17 milhões de toneladas na safra 
2012/13, acarretando uma alta demanda de fertilizante nitrogenado e, 
consequentemente, maiores emissões de GEE (mais detalhes no item 4.4.4). O trigo, 
com a menor área plantada nos municípios selecionados, contribuiu com as menores 
emissões de GEE entre 2012/13 e 2022/23 (mais detalhes no item 4.4.5). 

As emissões de cada cultura agrícola analisada neste relatório serão detalhadas mais 
adiante, no item 4.4. 

As emissões anuais estimadas no presente relatório, apenas considerando o rebanho 
bovino e as sete culturas agrícolas analisadas nos municípios com pastagens degradadas 
(1.285 municípios), representam cerca de 13% do total de emissões de todas as 
atividades do setor agropecuário consideradas no Inventário Nacional de Emissões, que 
foi responsável por 32% das emissões de CO2eq. no Brasil, chegando ao montante de 
472,734 milhões de tCO2eq. (BRASIL, 2015)39.  

Diante disso, é fundamental a adoção de tecnologias de baixa emissão de carbono na 
agricultura e na pecuária, sobretudo o plantio direto, a fixação biológica de nitrogênio, a 
recuperação de pastagens e a implantação de sistemas integrados como a integração 
lavoura-pecuária e a integração lavoura-pecuária-floresta. 

                                                 
38 O potencial de aquecimento do N2O é 298 vezes maior do que o do CO2. 
39 O restante das emissões (87%) é oriundo da agropecuária nos demais municípios que não foram considerados com 
pastagens degradadas (com UA/ha > 0,75), e, portanto, quase 4 mil municípios não entraram no escopo deste 
relatório. 
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Tabela 17 - Emissões acumuladas (2012/13 a 2022/23) em tCO2eq. utilizando a métrica GWP e as projeções do MAPA 
REGIÃO UF ARROZ ALGODÃO FEIJÃO MILHO TRIGO SOJA CAN A TOTAL 

CULTURAS 
GADO 
(ANUAL) 

GADO (ONZE 
ANOS) 

CULTURA + 
GADO AC. 

N AC 4.434 0 8.581 15.484 0 0 407 28.906 258.181 2.839.996 2.868.902 

NE AL 686 41 3.095 1.906 0 0 1.676.615 1.682.342 283.532 3.118.851 4.801.193 

N AM 6.390 0 6.046 14.943 0 0 14.680 42.059 1.476.097 16.237.069 16.279.128 

N AP 1.098 0 685 1.563 0 0 114 3.460 79.741 877.147 880.607 

NE BA 3.346 197.072 134.754 300.893 0 52 2.671.024 3.307.141 4.551.595 50.067.545 53.374.686 

NE CE 4.553 179 187.298 203.634 0 0 474.006 869.671 1.179.446 12.973.908 13.843.579 

CO DF 39 250 48.525 204.507 3.157 30 2.846 259.354 150.610 1.656.713 1.916.067 

CO GO 3.547 29.220 29.024 999.568 1.198 286 157.474 1.220.316 3.005.013 33.055.145 34.275.461 

NE MA 31.235 37.015 12.320 201.249 0 167 26.103 308.089 971.623 10.687.857 10.995.947 

SE MG 16.241 18.797 319.896 2.032.692 31.727 187 1.576.477 3.996.017 17.307.829 190.386.124 194.382.141 

CO MS 30.581 2.146 2.410 469.540 616 118 357.516 862.927 9.373.747 103.111.218 103.974.145 

CO MT 117.730 392.762 128.197 3.739.336 0 1.702 536.203 4.915.930 6.075.532 66.830.852 71.746.782 

N PA 68.358 0 30.802 205.524 0 58 38.167 342.909 6.611.226 72.723.488 73.066.397 

NE PB 15 94 4.778 1.669 0 0 6.929 13.486 499.505 5.494.551 5.508.037 

NE PE 151 0 14.709 14.554 0 0 16.336 45.751 588.631 6.474.943 6.520.694 

NE PI 28.592 22.225 72.819 250.596 0 67 53.467 427.768 778.198 8.560.175 8.987.942 

S PR 2.623 0 30.484 397.575 37.752 61 162.451 630.947 386.385 4.250.236 4.881.183 

SE RJ 108 0 1.635 2.503 0 0 17.619 21.864 877.524 9.652.769 9.674.632 

NE RN 1.046 491 2.743 2.304 0 0 77.181 83.765 517.151 5.688.660 5.772.424 
N RO 51.137 0 528 94.144 0 23 0 145.831 146.471 1.611.184 1.757.016 

N RR 80 0 242 678 0 0 81 1.080 61.789 679.677 680.757 
S RS 1.123.286 0 3.067 20.468 11.287 1 1.305 1.159.414 204.339 2.247.731 3.407.145 

S SC 1.049.384 0 1.939 27.479 92 0 1.075 1.079.968 397.412 4.371.533 5.451.501 

NE SE 5.933 0 4.929 11.256 0 0 480.356 502.474 253.794 2.791.738 3.294.212 
SE SP 21.065 340 9.324 122.200 3.359 5 468.204 624.497 877.530 9.652.834 10.277.331 

N TO 60.474 0 17.902 18.677 0 27 348 97.428 1.977.307 21.750.373 21.847.801 

TOTAL  2.632.132 700.633 1.076.729 9.354.941 89.188 2.785 8.816.986 22.673.394 58.890.211 647.792.318 670.465.712 
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Tabela 18 - Emissões acumuladas (2012/13 a 2022/23) em tCO2eq. utilizando a métrica GWP e as projeções da Fiesp 
REGIÃO  UF ARROZ  ALGODÃO  FEIJÃO  MILHO  TRIGO  SOJA CANA  TOTAL 

CULTURAS  
GADO 
(ANUAL)  

GADO 
(ONZE 
ANOS) 

CULTURA + 
GADO AC. 

N AC 4.434 0 8.581 15.484 0 0 405 28.904 258.181 2.839.996 2.868.900 

NE AL 686 41 3.095 1.906 0 0 1.617.207 1.622.934 283.532 3.118.851 4.741.785 

N AM 6.376 0 6.046 14.943 0 0 14.398 41.763 1.476.097 16.237.069 16.278.832 

N AP 1.098 0 685 1.563 0 0 114 3.460 79.741 877.147 880.607 

NE BA 3.346 197.073 135.183 300.085 0 58 2.576.449 3.212.194 4.551.595 50.067.545 53.279.739 

NE CE 4.553 179 187.299 203.634 0 0 457.187 852.852 1.179.446 12.973.908 13.826.760 

CO DF 39 250 48.525 204.506 3.158 33 2.797 259.308 150.610 1.656.713 1.916.021 

CO GO 3.434 29.220 29.832 954.823 1.506 317 156.187 1.175.319 3.005.013 33.055.145 34.230.465 

NE MA 31.235 37.016 12.320 196.629 0 185 25.176 302.561 971.623 10.687.857 10.990.418 

SE MG 16.118 18.798 325.624 1.998.938 36.930 207 1.552.338 3.948.951 17.307.829 190.386.124 194.335.075 

CO MS 30.581 2.146 2.412 433.406 780 131 349.099 818.554 9.373.747 103.111.218 103.929.773 

CO MT 115.734 392.767 128.736 3.587.524 0 1.888 524.273 4.750.922 6.075.532 66.830.852 71.581.774 

N PA 68.317 0 30.802 199.305 0 65 36.507 334.996 6.611.226 72.723.488 73.058.484 
NE PB 15 95 4.778 1.669 0 0 6.700 13.257 499.505 5.494.551 5.507.808 

NE PE 151 0 14.709 14.554 0 0 15.785 45.199 588.631 6.474.943 6.520.143 

NE PI 28.592 22.226 72.819 247.348 0 75 51.579 422.638 778.198 8.560.175 8.982.813 

S PR 2.621 0 33.689 388.118 49.755 68 157.943 632.194 386.385 4.250.236 4.882.431 

SE RJ 108 0 1.650 2.461 0 0 17.219 21.439 877.524 9.652.769 9.674.207 

NE RN 1.046 491 2.743 2.304 0 0 74.393 80.976 517.151 5.688.660 5.769.636 
N RO 51.137 0 528 87.172 0 26 0 138.861 146.471 1.611.184 1.750.046 
N RR 80 0 242 678 0 0 81 1.080 61.789 679.677 680.757 

S RS 1.123.020 0 3.067 20.290 12.826 1 1.298 1.160.502 204.339 2.247.731 3.408.233 

S SC 1.049.384 0 1.939 26.929 116 0 1.075 1.079.443 397.412 4.371.533 5.450.976 

NE SE 5.933 0 4.929 11.053 0 0 462.844 484.759 253.794 2.791.738 3.276.497 

SE SP 20.624 340 9.405 116.087 3.900 6 457.211 607.573 877.530 9.652.834 10.260.407 

N TO 60.331 0 17.902 18.267 0 30 348 96.878 1.977.307 21.750.373 21.847.251 
TOTAL    2.628.992 700.641 1.087.538 9.049.676 108.970 3.090 8.558.612 22.137.519 58.890.211 647.792.318 669.929.837 
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Tabela 19 - Emissões acumuladas (2012/13 a 2022/23) em tCO2eq. utilizando a métrica GTP e as projeções do MAPA 
REGIÃO  UF ARROZ  ALGODÃO  FEIJÃO  MILHO  TRIGO  SOJA CANA  TOTAL 

CULTURAS  
GADO 

(ANUAL)  
GADO 
(ONZE 
ANOS) 

CULTURA + 
GADO AC. 

N AC 4.215 0 8.159 14.722 0 0 387 27.483 57.844 636.286 663.769 

NE AL 652 39 2.942 1.812 0 0 1.539.578 1.545.022 63.289 696.176 2.241.198 
N AM 6.075 0 5.747 14.207 0 0 13.956 39.985 330.712 3.637.829 3.677.814 

N AP 1.044 0 651 1.486 0 0 109 3.289 17.865 196.520 199.809 

NE BA 3.181 187.378 128.124 286.094 0 47 2.452.811 3.057.635 1.017.038 11.187.421 14.245.056 

NE CE 4.329 170 178.089 193.622 0 0 435.313 811.523 263.361 2.896.971 3.708.494 

CO DF 37 238 46.139 194.452 3.002 27 2.706 246.600 33.659 370.251 616.852 

CO GO 3.372 27.782 27.597 950.420 1.139 259 149.729 1.160.298 673.752 7.411.273 8.571.571 

NE MA 29.699 35.194 11.713 191.353 0 151 23.975 292.085 216.956 2.386.514 2.678.599 

SE MG 15.432 17.872 304.146 1.932.718 30.165 169 1.498.922 3.799.423 3.872.831 42.601.142 46.400.565 

CO MS 29.077 2.041 2.291 446.453 586 107 339.937 820.491 2.102.071 23.122.781 23.943.272 

CO MT 111.941 373.436 121.893 3.555.483 0 1.542 509.837 4.674.133 1.362.443 14.986.877 19.661.010 

N PA 64.996 0 29.285 195.417 0 53 36.290 326.041 1.481.210 16.293.310 16.619.350 

NE PB 14 90 4.542 1.587 0 0 6.372 12.605 111.535 1.226.890 1.239.495 

NE PE 144 0 13.985 13.838 0 0 15.015 42.982 131.437 1.445.803 1.488.785 

NE PI 27.186 21.132 69.237 238.273 0 61 49.105 404.994 173.765 1.911.419 2.316.413 

S PR 2.494 0 28.984 378.026 35.895 56 154.462 599.916 86.145 947.598 1.547.514 

SE RJ 102 0 1.553 2.379 0 0 16.750 20.784 196.356 2.159.921 2.180.705 
NE RN 994 466 2.607 2.190 0 0 70.875 77.132 115.476 1.270.233 1.347.365 

N RO 48.622 0 502 89.515 0 21 0 138.660 32.816 360.977 499.638 

N RR 76 0 230 644 0 0 77 1.027 13.841 152.250 153.277 

S RS 255.107 0 2.916 19.461 10.732 1 1.240 289.457 45.565 501.219 790.676 

S SC 241.578 0 1.843 26.127 87 0 1.021 270.657 88.574 974.316 1.244.973 

NE SE 5.641 0 4.686 10.702 0 0 441.089 462.118 56.670 623.373 1.085.491 

SE SP 20.028 323 8.864 116.189 3.194 5 445.180 593.784 196.358 2.159.936 2.753.719 
N TO 57.500 0 17.021 17.757 0 24 331 92.633 443.005 4.873.055 4.965.688 

TOTAL    933.537 666.159 1.023.744 8.894.927 84.800 2.523 8.205.068 19.810.759 13.184.576 145.030.340 164.841.099 
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Tabela 20 - Emissões acumuladas (2012/13 a 2022/23) em tCO2eq. utilizando a métrica GTP e as projeções da Fiesp 
REGIÃO UF ARROZ ALGODÃO FEIJÃO MILHO TRIGO SOJA CAN A TOTAL 

CULTURAS 
GADO 
(ANUAL) 

GADO (ONZE 
ANOS) 

CULTURA + 
GADO AC. 

N AC 4.215 0 8.159 14.722 0 0 384 27.481 57.844 636.286 663.767 

NE AL 652 39 2.942 1.812 0 0 1.485.055 1.490.500 63.289 696.176 2.186.676 

N AM 6.061 0 5.747 14.207 0 0 13.689 39.703 330.712 3.637.829 3.677.532 

N AP 1.044 0 651 1.486 0 0 109 3.289 17.865 196.520 199.809 
NE BA 3.181 187.379 128.532 285.326 0 53 2.366.013 2.970.483 1.017.038 11.187.421 14.157.904 

NE CE 4.329 170 178.089 193.622 0 0 419.875 796.084 263.361 2.896.971 3.693.055 

CO DF 37 238 46.139 194.451 3.002 30 2.659 246.556 33.659 370.251 616.808 

CO GO 3.265 27.782 28.365 907.875 1.432 287 148.506 1.117.512 673.752 7.411.273 8.528.785 

NE MA 29.699 35.194 11.713 186.961 0 168 23.124 286.858 216.956 2.386.514 2.673.372 

SE MG 15.314 17.872 309.591 1.900.624 35.112 187 1.475.971 3.754.672 3.872.831 42.601.142 46.355.814 

CO MS 29.077 2.041 2.292 412.095 742 118 331.933 778.299 2.102.071 23.122.781 23.901.080 

CO MT 110.043 373.441 122.405 3.411.135 0 1.711 498.494 4.517.229 1.362.443 14.986.877 19.504.106 
N PA 64.957 0 29.286 189.504 0 59 34.711 318.516 1.481.210 16.293.310 16.611.826 

NE PB 14 90 4.542 1.587 0 0 6.162 12.395 111.535 1.226.890 1.239.285 

NE PE 144 0 13.985 13.838 0 0 14.509 42.476 131.437 1.445.803 1.488.279 

NE PI 27.186 21.132 69.237 235.185 0 68 47.372 400.179 173.765 1.911.419 2.311.598 
S PR 2.491 0 32.031 369.033 47.308 62 150.176 601.101 86.145 947.598 1.548.699 

SE RJ 102 0 1.568 2.339 0 0 16.370 20.380 196.356 2.159.921 2.180.301 

NE RN 994 466 2.607 2.190 0 0 68.314 74.571 115.476 1.270.233 1.344.804 

N RO 48.622 0 502 82.886 0 23 0 132.033 32.816 360.977 493.010 

N RR 76 0 230 644 0 0 77 1.027 13.841 152.250 153.277 

S RS 254.854 0 2.916 19.292 12.195 1 1.234 290.491 45.565 501.219 791.711 

S SC 241.578 0 1.843 25.604 110 0 1.021 270.157 88.574 974.316 1.244.474 

NE SE 5.641 0 4.686 10.509 0 0 425.001 445.837 56.670 623.373 1.069.210 

SE SP 19.609 323 8.941 110.377 3.708 5 434.728 577.691 196.358 2.159.936 2.737.627 

N TO 57.364 0 17.021 17.368 0 27 331 92.111 443.005 4.873.055 4.965.166 

TOTAL   930.551 666.167 1.034.020 8.604.672 103.609 2.799 7.965.817 19.307.635 13.184.576 145.030.340 164.337.975 
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4.3.2. Recorte regional das emissões acumuladas 

 

4.3.2.1. Região Sudeste 

Na região Sudeste, o total de emissões de GEE acumuladas das lavouras agrícolas entre 
2012/13 e 2022/23 foi de aproximadamente 4,6 milhões de tCO2eq., enquanto as 
emissões do rebanho bovino neste mesmo período foram de cerca de 210 milhões de 
tCO2eq., totalizando por volta de 214 milhões de tCO2eq. (Tabela 17 e Tabela 18). 

Comparando os estados da região, em primeiro lugar no ranking de emissões, inclusive 
o nacional, aparece Minas Gerais, com 194 milhões de tCO2eq. acumulados, segundo as 
projeções de crescimento de ambas as instituições consideradas no presente trabalho, 
corroborando com o alto efetivo bovino (IBGE, 2009) e a área plantada neste estado 
segundo o IBGE, bem como com o maior número de municípios selecionados, devido à 
sua maior área de pastagem degradada entre os demais estados, totalizando 17,6 milhões 
de hectares (
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Tabela 14). 

 

4.3.2.2. Região Centro-Oeste 

 

Praticamente empatado com a região Sudeste, o Centro-Oeste contribuiu para o total de 
emissões acumuladas de aproximadamente 211,6 milhões de tCO2eq., sendo, cerca de 7 
milhões de tCO2eq. provenientes das lavouras agrícolas e 204,6 milhões de tCO2eq. do 
rebanho bovino (Tabela 17 e Tabela 18). O destaque fica por conta do estado do Mato 
Grosso do Sul, com 103 milhões de tCO2eq. emitidos entre 2012/13 e 2022/23, segundo 
ambas as projeções de crescimento da agricultura, ocupando o segundo lugar nacional 
de emissões. No entanto, os estados de Mato Grosso e Goiás também ocuparam as 
primeiras posições no ranking de emissões nacional, ficando entre os cinco primeiros. 

As causas das altas emissões de GEE no Centro-Oeste advêm, sobretudo, do seu alto 
efetivo bovino, visto que 34,4% do rebanho nacional de mais de 200 milhões de cabeças 
encontram-se nesta região (IBGE, 2009), e  de sua maior área plantada em comparação 
com as demais regiões do País (Tabela 21). Adicionalmente, a região também apresenta 
uma grande área de pastagem degradada, acarretando elevado número de municípios 
selecionados para a presente análise de emissões (
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Tabela 14). 
 
Tabela 21 - Área total dos estabelecimentos rurais, área plantada, área de pastagem, 
número de estabelecimentos rurais e área média dos estabelecimentos no Brasil e nas 
regiões geográficas. 

Brasil e 
regiões 

Área total dos 
estabelecimentos 

Área de 
agricultura 

Área de 
pastagem 

Nº de 
estabelecimentos 

Área total/nº de 
estabelecimentos 

  .................................................................ha.......................................................   ha 

Brasil 333.680.037 63.005.046 221.780.495 5.175.636 64,47 
N 55.535.764 2.371.338 41.570.424 475.778 116,73 

NE 76.074.411 9.476.030 45.639.396 2.454.060 31,00 
SE 54.937.773 11.266.081 32.436.997 922.097 59,58 
S 41.781.003 19.438.921 18.560.701 1.006.203 41,52 

CO 105.351.087 20.452.676 83.572.976 317.498 331,82 
 Fonte: IBGE/Sidra (2014) 
 

4.3.2.3. Região Nordeste 

Na região Nordeste, o total de emissões de GEE acumuladas das lavouras agrícolas 
entre 2012/13 e 2022/23 foi de aproximadamente 7 milhões de tCO2eq., enquanto as 
emissões provenientes do rebanho bovino neste mesmo período foram de cerca de 105,9 
milhões de tCO2eq., totalizando por volta de 113 milhões de tCO2eq. (Tabela 17 e 
Tabela 18). 

Nesta região, a Bahia aparece em primeiro lugar no ranking de emissões, com cerca de 
50 milhões de tCO2eq., seguida pelos estados do Ceará e do Maranhão, com 13 milhões 
e 10 milhões de tCO2eq., respectivamente. Apenas estes três estados contribuíram com 
praticamente a metade das emissões do Nordeste. 
A Bahia é o segundo estado em tamanho de área de pastagem degradada, conforme 
verificado na 
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Tabela 14, o que acarretou um elevado número de municípios selecionados neste estado 
para as análises de emissões. 
No Nordeste, as culturas de milho, feijão e cana merecem ênfase no cenário de emissões 
acumuladas, entretanto o algodão e o arroz aparecem com relevância nos dois estados 
nordestinos da região do MAPITOBA. Nos estados das regiões Norte e Nordeste, 
ocorreu uma forte expansão da fronteira agrícola em tal região, assim chamada por 
abranger parte dos estados de Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, com destaque nos 
últimos anos na produção de grãos no País (IBGE, 2006).  

 
4.3.2.4. Região Norte 

Os estados da região Norte contribuíram para o total de emissões acumuladas com cerca 
de 117 milhões de tCO2eq., sendo aproximadamente 600 mil de tCO2eq. provenientes 
das lavouras agrícolas e 116,7 milhões de tCO2eq. do rebanho bovino (Tabela 17 e 
Tabela 18). O destaque fica por conta do estado do Pará, com 73 milhões de tCO2eq. 
emitidos entre 2012/13 e 2022/23, segundo ambas as projeções de crescimento da 
agricultura, ocupando o terceiro lugar no ranking nacional de emissões e, sobretudo, 
mais da metade do total de emissões da região. 

O Pará destaca-se pela necessidade de recuperação das suas pastagens degradadas. 
Atualmente, as pastagens estendem-se como uma frente pecuarista para o interior do 
Pará, com São Félix do Xingu contabilizando um dos maiores rebanhos do País. Cerca 
de 19% do total do rebanho bovino no País estão na região Norte, principalmente no 
Pará (IBGE, 2009).  

Dentre as culturas analisadas no presente relatório, a lavoura de milho nos municípios 
selecionados foi a principal responsável pelas emissões acumuladas de GEE no Norte.  

 

4.3.2.5. Região Sul 

A região Sul contribuiu com apenas 14 milhões tCO2eq. aproximadamente, no cenário 
de crescimento da agricultura sem a adoção de tecnologias de baixa emissão de carbono 
e considerando as taxas de crescimento do MAPA e da Fiesp. As emissões do rebanho 
bovino nesta região participaram com 11 milhões tCO2eq. deste montante (Tabela 17 e 
Tabela 18). 

A região Sul apresentou a menor área de pastagem degradada em comparação às demais 
regiões do País, com 401,8 mil ha (
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Tabela 14), implicando um número reduzido de municípios selecionados nesta região 
em comparação às outras regiões do Brasil. 

 

4.4. Emissões agrícolas no Brasil e regiões nas safras 2012/13 e 2022/23 

segundo projeções de crescimento da produção 

A seguir, serão apresentados os principais resultados de emissões de GEE calculadas 
para o ano-safra 2012/13 e estimadas para 2022/23, de acordo com as projeções de 
crescimento do MAPA e da Fiesp para as seguintes culturas agrícolas: arroz, algodão, 
feijão, milho, soja, trigo e cana.  

Primeiramente, será realizada uma análise do panorama nacional das emissões atuais e 
projetadas para a cultura do arroz (análise agregada) e, posteriormente, com recorte 
regional ou estadual, quando pertinente (desagregada por região e/ou estado). 

 

4.4.1. Arroz 

Com o crescimento de 11,1% da produção de arroz projetado pelo MAPA, 
principalmente devido ao aumento de produtividade, entre as safras 2012/13 e 2022/23, 
as suas emissões de GEE, que eram de 237,3 mil tCO2eq., passaram para 242,4 mil 
tCO2eq. (Tabela 22). Segundo a projeção de 10,26% de aumento da produção de arroz 
em onze anos da Fiesp, essas emissões aumentaram para 239,8 mil tCO2eq. (Tabela 
23)40. 

 

4.4.1.1. Emissões de GEE do cultivo do arroz: recorte regional  

Os estados da região Sul, sobretudo Rio Grande do Sul e Santa Catarina, são os 
principais responsáveis pelas emissões de GEE, apesar de as suas áreas plantadas serem 
bem menores do que as observadas em alguns estados do Centro-Oeste, do Norte e do 
Nordeste, principalmente Mato Grosso, Pará, Maranhão, Tocantins, Rondônia e Piauí, 
em ordem decrescente.  

Nos estados do Sul, a produção do arroz é quase majoritariamente em áreas 
alagadas/irrigadas (MAPA, 2013), o que acarreta altas emissões de metano. Estas 
emissões poderiam ser minimizadas com a adoção de determinadas práticas de manejo, 
sem causar a redução da produtividade do cereal. Dentre as alternativas que podem ser 
trabalhadas, incluem-se os manejos da água de irrigação e da adubação e a utilização de 
cultivares do cereal que apresentem menor número de aerênquimas e menor produção 
de fitomassa (AGOSTINETTO, 2002). É importante enfatizar, também, que, na região 
Sul, a produtividade do arroz é muito superior aos demais estados produtores, 
corroborando para que as emissões absolutas de GEE pela cultura nesta região sejam 
superiores ao restante do País. 

Experimentos realizados pela Embrapa indicaram que o manejo adequado da água reduz 
significativamente as emissões de metano do arroz. Foram avaliadas emissões de 
metano em sistemas de produção irrigada sob regime contínuo e regime intermitente de 

                                                 
40 Nota-se grande diferença das emissões entre as métricas de medição de CO2eq. adotadas no presente relatório, uma 
vez que o cultivo do arroz emite, quase exclusivamente, metano. Com a métrica GWP, cada molécula de metano 
lançada na atmosfera tem um efeito sobre o clima equivalente a 21 moléculas de CO2. No entanto, com a adoção do 
GTP, essa equivalência é muito menor, da ordem de 5. 



 

46 

 

água. Os resultados apontaram para emissões menores em sistema de manejo 
intermitente em comparação a manejo contínuo de inundação, apesar de que elementos 
climáticos podem influenciar razoavelmente os resultados (por exemplo, uma safra 
muito chuvosa pode inibir a eficácia de drenagens intermediárias do solo)  (EMBRAPA, 
2014). 

Adicionalmente, a importância da adoção de manejos menos emissores para o arroz é 
extremamente alta, uma vez que as projeções de aumento de produção do arroz do 
MAPA nos próximos anos são que ele se dará, especialmente, por meio dos sistemas 
irrigados. 

 
Tabela 22 - Área plantada41, produção, produtividade e emissões de GEE do arroz nas 
safras 2012/13 e 2022/23 nos estados brasileiros, considerando as projeções de 
crescimento da produção agropecuária do MAPA 

Arroz 
 

...................................2012/13.................................. ..................................2022/23.................................. 

Região UF Área 
plantada 
2012 (ha) 

Produção 
(t) 

Produtividade 
(t/ha) 

Emissão 
GWP 
(tCO2eq.) 

Emissão 
GTP 
(tCO2eq.) 

Produção 
(t) 

Produtividade 
(t/ha) 

Emissão 
GWP 
(tCO2eq.) 

Emissão 
GTP 
(tCO2eq.) 

N AC 5.890 6.509 1,1 403 383 7.233 1,2 403 383 

N AM 4.452 9.996 2,2 407 387 11.108 2,5 612 581 

N AP 1.455 1.602 1,1 100 95 1.780 1,2 100 95 

N PA 55.080 125.162 2,3 5.956 5.663 139.086 2,5 6.277 5.969 

N RO 34.000 102.000 3,0 4.649 4.420 113.347 3,3 4.649 4.420 

N RR 106 157 1,5 7 7 174 1,6 7 7 

N TO 39.270 126.495 3,2 5.332 5.070 140.567 3,6 5.636 5.359 

NE AL 250 1.444 5,8 51 49 1.605 6,4 69 65 

NE BA 3.583 6.554 1,8 299 284 7.283 2,0 305 290 

NE CE 2.642 8.162 3,1 414 394 9.070 3,4 414 394 

NE MA 40.011 44.779 1,1 2.740 2.605 49.760 1,2 2.887 2.745 

NE PB 18 6 0,3 1 1 7 0,4 1 1 

NE PE 70 287 4,1 11 10 319 4,6 14 13 

NE PI 30.640 36.811 1,2 2.599 2.471 40.906 1,3 2.599 2.471 

NE RN 691 1.705 2,5 95 90 1.895 2,7 95 90 

NE SE 1.904 13.063 6,9 521 496 14.516 7,6 550 523 

CO DF 25 62 2,5 4 3 69 2,8 4 3 

CO GO 3.670 6.886 1,9 293 278 7.652 2,1 416 395 

CO MS 10.175 67.512 6,6 2.715 2.581 75.022 7,4 2.894 2.752 

CO MT 73.656 251.834 3,4 10.496 9.980 279.849 3,8 12.520 11.904 

SE MG 14.161 27.814 2,0 1.325 1.259 30.908 2,2 1.598 1.518 

SE RJ 70 175 2,5 10 9 194 2,8 10 9 

SE SP 8.524 46.647 5,5 1.734 1.649 51.836 6,1 2.179 2.072 

S PR 1.050 5.410 5,2 232 220 6.012 5,7 242 230 

S RS 13.124 92.515 7,0 102.046 23.125 102.807 7,8 102.482 23.539 

S SC 12.208 94.389 7,7 94.914 21.501 104.889 8,6 95.503 22.061 

TOTAL 356.725 1.077.976   237.353 83.030 1.197.896   242.464 87.890 

                                                 
41 Não há aumento expressivo da área plantada de arroz no período considerado. 
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Tabela 23 - Área plantada, produção, produtividade e emissões de GEE do arroz nas 
safras 2012/13 e 2022/23 nos estados brasileiros, considerando as projeções de 
crescimento da produção agropecuária da Fiesp 

Arroz ...................................2012/13................................... ...................................2022/23................................... 

Região UF Área 
plantada 
2012 (ha) 

Produção 
(t) 

Produtividade 
(t/ha) 

Emissão 
GWP 
(tCO2eq.) 

Emissão 
GTP 
(tCO2eq.) 

Produção 
(t) 

Produtividade 
(t/ha) 

Emissão 
GWP 
(tCO2eq.) 

Emissão 
GTP 
(tCO2eq.) 

N AC 5.890 6.509 1,1 403 383 7.177 1,2 403 383 

N AM 4.452 9.996 2,2 407 387 11.021 2,5 597 567 

N AP 1.455 1.602 1,1 100 95 1.766 1,2 100 95 

N PA 55.080 125.162 2,3 5.956 5.663 137.999 2,5 6.236 5.929 

N RO 34.000 102.000 3,0 4.649 4.420 112.462 3,3 4.649 4.420 

N RR 106 157 1,5 7 7 173 1,6 7 7 

N TO 39.270 126.495 3,2 5.332 5.070 139.469 3,6 5.539 5.267 

NE AL 250 1.444 5,8 51 49 1.592 6,4 69 65 

NE BA 3.583 6.554 1,8 299 284 7.226 2,0 305 290 

NE CE 2.642 8.162 3,1 414 394 8.999 3,4 414 394 

NE MA 40.011 44.779 1,1 2.740 2.605 49.372 1,2 2.887 2.745 

NE PB 18 6 0,3 1 1 7 0,4 1 1 

NE PE 70 287 4,1 11 10 316 4,5 14 13 

NE PI 30.640 36.811 1,2 2.599 2.471 40.586 1,3 2.599 2.471 

NE RN 691 1.705 2,5 95 90 1.880 2,7 95 90 

NE SE 1.904 13.063 6,9 521 496 14.403 7,6 550 523 

CO DF 25 62 2,5 4 3 68 2,7 4 3 

CO GO 3.670 6.886 1,9 293 278 7.592 2,1 325 309 

CO MS 10.175 67.512 6,6 2.715 2.581 74.436 7,3 2.894 2.752 

CO MT 73.656 251.834 3,4 10.496 9.980 277.663 3,8 10.524 10.006 

SE MG 14.161 27.814 2,0 1.325 1.259 30.667 2,2 1.511 1.436 

SE RJ 70 175 2,5 10 9 193 2,8 10 9 

SE SP 8.524 46.647 5,5 1.734 1.649 51.431 6,0 2.170 2.063 

S PR 1.050 5.410 5,2 232 220 5.965 5,7 240 228 

S RS 13.124 92.515 7,0 102.046 23.125 102.004 7,8 102.235 23.304 

S SC 12.208 94.389 7,7 94.914 21.501 104.070 8,5 95.503 22.061 

TOTAL 356.725 1.077.976   237.353 83.030 1.188.538   239.881 85.434 

 
4.4.2. Algodão 

A cultura do algodão é a que apresenta a maior taxa de crescimento da produção 
estimada pelo MAPA e pela Fiesp, chegando, respectivamente, a 87,6% e 92,3%, entre 
2012 e 2023. Apesar do aumento substancial da produção, as emissões mantiveram-se 
no patamar de aproximadamente 63 mil tCO2eq. (
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Tabela 24 e 
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Tabela 25), considerando as projeções de ambas as instituições. 

O aumento de produção do algodão no País deverá atender, sobretudo, o aumento de 
41,4% das exportações brasileiras entre 2014 e 2023, conforme apontado pelo relatório 
do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, 2014). Um conjunto de 
fatores apontados pode favorecer a produção de algodão do Brasil. O primeiro é a 
mudança da política do algodão na China, maior produtor mundial, que vem 
estimulando os produtores de grãos no país, o que tem tornado o mercado de grãos mais 
atrativo. Outro fator é o aumento dos salários, o que coloca a produção de algodão, por 
ser uma lavoura trabalho-intensiva, em posição desfavorável em relação à produção de 
grãos. O terceiro fator é o deslocamento para baixo dos preços do algodão fora da China 
relativamente a outras commodities (MAPA, 2013). 
 

4.4.2.1. Emissões de GEE do cultivo do algodão: recorte regional 

As projeções da Fiesp apontam para o grande avanço do algodão nas regiões Nordeste, 
Centro-Oeste e Sudeste, com taxas de 98,7%, 92,3% e 28,2, nesta ordem, sendo os 
estados de Mato Grosso e Bahia os principais produtores e emissores de GEE em ambos 
os períodos avaliados (2012/13 e 2022/23), com emissões de aproximadamente 35 mil 
tCO2eq. e 17 mil tCO2eq., respectivamente, em 2023 (
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Tabela 24 e 
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Tabela 25). 
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Tabela 24 - Área plantada, produção, produtividade e emissões de GEE do algodão nas 
safras 2012/13 e 2022/23 nos estados brasileiros, considerando as projeções de 
crescimento da produção agropecuária do MAPA 
Algodão   ...................................2012/13................................... ...................................2022/23................................... 

Região UF Área 
plantada 
2012 

Produção 
(t) 

Produtividade 
(t/ha) 

Emissão 
GWP 
(tCO2eq.) 

Emissão 
GTP 
(tCO2eq.) 

Produção 
(t) 

Produtividade 
(t/ha) 

Emissão 
GWP 
(tCO2eq.) 

Emissão 
GTP 
(tCO2eq.) 

N AC 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

N AM 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

N AP 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

N PA 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

N RO 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

N RR 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

N TO 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

NE AL 26 3 0,1 4 4 6 0,2 4 4 

NE BA 97.859 185.477 1,9 17.913 17.032 348.079 3,6 17.919 17.037 

NE CE 116 23 0,2 16 15 43 0,4 16 15 

NE MA 16.391 65.896 4,0 3.364 3.198 123.665 7,5 3.366 3.201 

NE PB 109 46 0,4 9 8 86 0,8 9 8 

NE PE 105 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

NE PI 10.225 35.160 3,4 2.020 1.921 65.984 6,5 2.021 1.922 

NE RN 266 434 1,6 45 42 814 3,1 45 42 

NE SE 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

CO DF 110 385 3,5 23 22 723 6,6 23 22 

CO GO 12.939 45.664 3,5 2.656 2.525 85.696 6,6 2.657 2.526 

CO MS 950 2.850 3,0 195 185 5.349 5,6 195 186 

CO MT 173.989 638.440 3,7 35.671 33.916 1.198.142 6,9 35.727 33.968 

SE MG 8.995 24.930 2,8 1.707 1.623 46.785 5,2 1.711 1.627 

SE RJ 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

SE SP 150 450 3,0 31 29 845 5,6 31 29 

S PR 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

S RS 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

S SC 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

TOTAL 322.230 999.758   63.652 60.521 1.876.217   63.724 60.588 
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Tabela 25 - Área plantada, produção, produtividade e emissões de GEE do algodão nas 
safras 2012/13 e 2022/23 nos estados brasileiros, considerando as projeções de 
crescimento da produção agropecuária da Fiesp 
Algodão   ...................................2012/13................................... ...................................2022/23................................... 

Região UF Área 
plantada 
2012 

Produção 
(t) 

Produtividade 
(t/ha) 

Emissão 
GWP 
(tCO2eq.) 

Emissão 
GTP 
(tCO2eq.) 

Produção 
(t) 

Produtividade 
(t/ha) 

Emissão 
GWP 
(tCO2eq.) 

Emissão 
GTP 
(tCO2eq.) 

N AC 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

N AM 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

N AP 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

N PA 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

N RO 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

N RR 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

N TO 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

NE AL 26 3 0,1 4 4 6 0,2 4 4 

NE BA 97.859 185.477 1,9 17.913 17.032 356.687 3,6 17.919 17.038 

NE CE 116 23 0,2 16 15 44 0,4 16 15 

NE MA 16.391 65.896 4,0 3.364 3.198 126.723 7,7 3.366 3.201 

NE PB 109 46 0,4 9 8 88 0,8 9 8 

NE PE 105 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

NE PI 10.225 35.160 3,4 2.020 1.921 67.615 6,6 2.021 1.922 

NE RN 266 434 1,6 45 42 835 3,1 45 42 

NE SE 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

CO DF 110 385 3,5 23 22 740 6,7 23 22 

CO GO 12.939 45.664 3,5 2.656 2.525 87.815 6,8 2.657 2.526 

CO MS 950 2.850 3,0 195 185 5.481 5,8 195 186 

CO MT 173.989 638.440 3,7 35.671 33.916 1.227.769 7,1 35.728 33.970 

SE MG 8.995 24.930 2,8 1.707 1.623 47.942 5,3 1.711 1.627 

SE RJ 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

SE SP 150 450 3,0 31 29 865 5,8 31 29 

S PR 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

S RS 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

S SC 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

TOTAL 322.230 999.758   63.652 60.521 1.922.612   63.726 60.589 

 
 

4.4.3. Feijão 

A cultura do feijão é a que apresenta as menores taxas de crescimento da 
produção estimada pelo MAPA e pela Fiesp em comparação às demais culturas 
agrícolas analisadas, porém positivas, chegando, respectivamente, a 14,2% e 
28,6%, entre 2012 e 2023 ( 

Tabela 13). No entanto, para 2022/23, as projeções indicam que a área ocupada com 
feijão deve manter-se constante, nos 3,1 milhões de hectares (FIESP, 2013). Desta 
forma, o aumento da produção passará necessariamente por ganhos de produtividade, 
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puxado também pelo aumento populacional, uma vez que o feijão é um dos principais 
componentes da alimentação do brasileiro. 
A produção é distribuída em três safras, que ocorrem em diferentes locais e épocas do 
ano. A despeito de a primeira e a segunda safras representarem em torno de 75% da 
oferta anual, a terceira também é importante para fechar o balanço doméstico. Nos 
últimos anos, a primeira safra sofreu forte concorrência por área, devido à boa 
rentabilidade do milho e da soja nos estados do Sul. Da mesma forma, a segunda safra 
do feijão apresentou redução de área nas regiões onde o milho é opção de cultivo no 
mesmo período. Como deve haver alguma acomodação nos preços dos outros grãos 
para os próximos anos, é esperada a recuperação da produção de feijão, salvo perdas por 
clima (FIESP, 2013). 

Outro fator importante sobre a dinâmica produtiva do feijão é o aumento da massa 
salarial, impactando negativamente o consumo per capita deste produto e favorecendo a 
sua substituição por outros alimentos, como as proteínas de origem animal. Esses 
fatores corroboram para as baixas taxas de crescimento do feijão em comparação ao 
algodão, à soja e à cana, por exemplo. 

 

4.4.3.1. Emissões de GEE do cultivo do feijão: recorte regional 

 

A região Sudeste, sobretudo Minas Gerais, é a principal responsável pelas emissões de GEE 
devido ao cultivo do feijão, uma vez que possui as maiores área plantada e produção do País. O 
Ceará aparece na segunda posição neste ranking de emissões, apesar da sua área plantada e 
da sua produção serem extremamente inferiores em comparação à de Minas Gerais. Isso 
demonstra a baixa eficiência produtiva do feijão no Cerará, acarretando maiores emissões por 
unidade produzida. Posteriormente, tem-se os estados da Bahia e do Mato Grosso entre os 
principais emissores, responsáveis por aproximadamente 11 mil a 12 mil tCO2eq.; no entanto, a 
produção no Mato Grosso é bem maior do que na Bahia, sendo, portanto, mais eficiente no que 
diz respeito à produtividade (
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Tabela 26 e  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 27). 

A Região Sudeste possui grande participação em todas as safras de feijão, enquanto a 
Região Sul, embora seja bastante importante na primeira e na segunda safras, 
praticamente não produz na terceira safra, quando o Nordeste ganha expressividade, 
devido ao seu regime diferenciado de chuvas. Já o Centro-Oeste tem maior relevância 
nas duas últimas safras. 
Até 2022/23, todas as regiões continuarão a aumentar suas produções (FIESP, 2013). 
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Tabela 26 - Área plantada, produção, produtividade e emissões de GEE do feijão nas 
safras 2012/13 e 2022/23 nos estados brasileiros, considerando as projeções de 
crescimento da produção agropecuária do MAPA 
Feijão     ...................................2012/13................................... ...................................2022/23................................... 

Região UF Área 
planta

da 
2012 

Produç
ão (t) 

Produtivida
de (t/ha) 

Emissã
o GWP 
(tCO2eq

.) 

Emissã
o GTP 

(tCO2eq
.) 

Produç
ão (t) 

Produtivida
de (t/ha) 

Emissão 
GWP 

(tCO2eq.
) 

Emissã
o GTP 

(tCO2eq
.) 

N A
C 

5.700 3.206 0,6 780 742 3.662 0,6 780 742 

N A
M 

3.995 4.096 1,0 550 522 4.678 1,2 550 522 

N AP 450 402 0,9 62 59 459 1,0 62 59 

N PA 20.452 14.538 0,7 2.800 2.662 16.605 0,8 2.800 2.662 

N R
O 

350 427 1,2 48 46 488 1,4 48 46 

N RR 160 80 0,5 22 21 91 0,6 22 21 

N TO 11.891 15.957 1,3 1.627 1.547 18.225 1,5 1.627 1.547 

NE AL 2.049 543 0,3 281 267 620 0,3 281 267 

NE B
A 

88.835 34.446 0,4 12.240 11.637 39.343 0,4 12.279 11.675 

NE CE 124.520 11.468 0,1 17.027 16.190 13.098 0,1 17.027 16.190 

NE M
A 

8.172 4.032 0,5 1.120 1.065 4.605 0,6 1.120 1.065 

NE PB 3.165 292 0,1 434 413 334 0,1 434 413 

NE PE 9.770 2.707 0,3 1.337 1.271 3.092 0,3 1.337 1.271 

NE PI 48.388 7.437 0,2 6.620 6.294 8.494 0,2 6.620 6.294 

NE R
N 

1.806 609 0,3 249 237 696 0,4 249 237 

NE SE 3.270 1.245 0,4 448 426 1.422 0,4 448 426 

CO DF 16.898 49.389 2,9 3.466 3.296 56.410 3,3 4.621 4.394 

CO G
O 

13.390 29.580 2,2 2.639 2.509 33.785 2,5 2.639 2.509 

CO M
S 

1.387 2.024 1,5 219 208 2.312 1,7 219 208 

CO M
T 

84.861 106.592 1,3 11.605 11.035 121.745 1,4 11.785 11.205 

SE M
G 

194.801 229.178 1,2 28.759 27.343 261.757 1,3 29.441 27.991 

SE RJ 1.069 1.116 1,0 149 141 1.275 1,2 149 141 

SE SP 5.638 8.228 1,5 834 793 9.398 1,7 867 824 

S PR 18.343 31.345 1,7 2.510 2.387 35.801 2,0 3.079 2.927 

S RS 2.030 931 0,5 279 265 1.063 0,5 279 265 

S SC 1.261 1.615 1,3 174 165 1.845 1,5 177 168 

TOTAL 672.651 561.483   96.280 91.542 641.302   98.940 94.071 
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Tabela 27 - Área plantada, produção, produtividade e emissões de GEE do feijão nas 
safras 2012/13 e 2022/23 nos estados brasileiros, considerando as projeções de 
crescimento da produção agropecuária da Fiesp 
Feijão     ...................................2012/13................................... ...................................2022/23................................... 

Região UF Área 
plantada 

2012 

Produção 
(t) 

Produtividade 
(t/ha) 

Emissão 
GWP 

(tCO2eq.) 

Emissão 
GTP 

(tCO2eq.) 

Produção 
(t) 

Produtividade 
(t/ha) 

Emissão 
GWP 

(tCO2eq.) 

Emissão 
GTP 

(tCO2eq.) 
N AC 5.700 3.206 0,6 780 742 4.122 0,7 780 742 

N AM 3.995 4.096 1,0 550 522 5.266 1,3 550 523 

N AP 450 402 0,9 62 59 517 1,1 62 59 

N PA 20.452 14.538 0,7 2.800 2.662 18.692 0,9 2.800 2.662 

N RO 350 427 1,2 48 46 549 1,6 48 46 

N RR 160 80 0,5 22 21 103 0,6 22 21 

N TO 11.891 15.957 1,3 1.627 1.547 20.516 1,7 1.627 1.547 

NE AL 2.049 543 0,3 281 267 698 0,3 281 267 

NE BA 88.835 34.446 0,4 12.240 11.637 44.288 0,5 12.383 11.773 

NE CE 124.520 11.468 0,1 17.027 16.190 14.745 0,1 17.027 16.190 

NE MA 8.172 4.032 0,5 1.120 1.065 5.184 0,6 1.120 1.065 

NE PB 3.165 292 0,1 434 413 375 0,1 434 413 

NE PE 9.770 2.707 0,3 1.337 1.271 3.480 0,4 1.337 1.271 

NE PI 48.388 7.437 0,2 6.620 6.294 9.562 0,2 6.620 6.294 

NE RN 1.806 609 0,3 249 237 783 0,4 249 237 

NE SE 3.270 1.245 0,4 448 426 1.601 0,5 448 426 

CO DF 16.898 49.389 2,9 3.466 3.296 63.500 3,8 4.622 4.394 

CO GO 13.390 29.580 2,2 2.639 2.509 38.031 2,8 2.919 2.776 

CO MS 1.387 2.024 1,5 219 208 2.602 1,9 220 209 

CO MT 84.861 106.592 1,3 11.605 11.035 137.047 1,6 11.785 11.205 

SE MG 194.801 229.178 1,2 28.759 27.343 294.657 1,5 30.564 29.059 

SE RJ 1.069 1.116 1,0 149 141 1.435 1,3 152 145 

SE SP 5.638 8.228 1,5 834 793 10.579 1,9 869 826 

S PR 18.343 31.345 1,7 2.510 2.387 40.301 2,2 3.645 3.466 

S RS 2.030 931 0,5 279 265 1.197 0,6 279 265 

S SC 1.261 1.615 1,3 174 165 2.076 1,6 177 168 

TOTAL 672.651 561.483   96.280 91.542 721.907   101.021 96.050 

 

4.4.4. Milho 

A cultura do milho apresenta taxas de crescimento da produção estimada pelo MAPA e 
pela Fiesp, respectivamente, de 20,0% e 14,8%, entre 2012 e 2023,  ( 

Tabela 13). Na safra 2012/13 as emissões de GEE estimadas nos municípios selecionados 

foram de 744,2 mil tCO2eq. (
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Tabela 28 e  
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Tabela 29). Com as projeções de crescimento até 2022/23 do MAPA e da Fiesp, as 
emissões aumentaram para 940,9 mil tCO2eq. e 909,4 mil tCO2eq., respectivamente. 

O Brasil ocupa a terceira posição no ranking mundial dos países produtores de milho, 
respondendo por 10% da oferta mundial em uma área plantada de 15,7 milhões de 
hectares na safra 2012/13 (MAPA, 2013). Também é a cultura com o terceiro maior 
valor de produção no País, atrás apenas da soja e da cana-de-açúcar. 

Esse panorama atual, aliado às estimativas de crescimento populacional e ao 
consequente aumento da demanda mundial por alimentos, impulsiona 
consideravelmente o aumento da produção de milho. Portanto, é preciso que as 
emissões decorrentes do plantio do milho sejam minimizadas. 

Os dados do presente estudo demonstraram que as emissões de GEE provenientes do 
plantio do milho, que, hoje, foram estimadas em 744,2 mil tCO2eq., podem aumentar 
26% ou 22% segundo as projeções de crescimento do MAPA e da Fiesp, 
respectivamente, se esse crescimento se der sem a adoção de tecnologias de baixa 
emissão de carbono, sobretudo o plantio direto42 e a integração lavoura-pecuária-
floresta com rotação soja-milho, que podem minimizar, consequentemente, o uso de 
fertilizantes nitrogenados. 

 
4.4.4.1. Emissões de GEE do cultivo do milho: recorte regional 

A região Centro-Oeste, sobretudo o Mato Grosso, é a principal responsável pelas 
emissões de GEE devido ao cultivo do milho, uma vez que possui as segundas 
maiores área plantada e produção do País, devido, principalmente, à grande 
produção de milho na segunda safra, atrás apenas do Paraná. Em 2012/13, o 
Centro-Oeste emitiu por volta de 397 mil tCO2eq. (mais de 50% do total das 
emissões). No entanto, os estados de Mato Grosso e Minas Gerais, 
conjuntamente, são os principais emissores, devido ao plantio do milho, em 
ordem decrescente, tendo, juntos, contribuído com cerca de 60% do total das 
emissões de GEE nos municípios selecionados na safra 2012/13, bem como das 
projetadas pelo MAPA e pela Fiesp para 2023/22 (

                                                 
42 Esta tecnologia requer muita atenção do produtor rural, uma vez que é preciso seguir todas as premissas do SPD. 
Em muitos casos, após algumas safras, o solo apresenta alta compactação e é preciso fazer gradagem, o que aumenta 
significativamente as emissões. 
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Tabela 28 e  
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Tabela 29). 
Devido à menor área de pastagens degradadas na região Sul (
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Tabela 14) e, consequentemente, ao menor número de municípios selecionados, as 
emissões da região foram baixas quando comparadas às das regiões Centro-Oeste e 
Sudeste, com maiores áreas de pastos degradados, mesmo apresentando as maiores 
produção e área plantada de milho 1ª safra. 
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Tabela 28 - Área plantada, produção, produtividade e emissões de GEE do milho nas 
safras 2012/13 e 2022/23 nos estados brasileiros, considerando as projeções de 
crescimento da produção agropecuária do MAPA 
Milho     ...................................2012/13................................... ...................................2022/23................................... 

Região UF Área 
plantada 

2012 

Produção 
(t) 

Produtividade 
(t/ha) 

Emissão 
GWP 

(tCO2eq.) 

Emissão 
GTP 

(tCO2eq.) 

Produção 
(t) 

Produtividade 
(t/ha) 

Emissão 
GWP 

(tCO2eq.) 

Emissão 
GTP 

(tCO2eq.) 
N AC 10.290 13.647 1,3 1.408 1.338 16.380 1,6 1.408 1.338 

N AM 9.910 25.148 2,5 1.358 1.291 30.184 3,0 1.358 1.292 

N AP 1.034 901 0,9 142 135 1.081 1,0 142 135 

N PA 97.879 334.184 3,4 16.186 15.390 401.112 4,1 20.142 19.151 

N RO 34.000 184.000 5,4 6.974 6.631 220.850 6,5 10.460 9.946 

N RR 450 595 1,3 62 59 714 1,6 62 59 

N TO 10.383 34.548 3,3 1.506 1.431 41.467 4,0 1.915 1.821 

NE AL 1.260 250 0,2 173 165 300 0,2 173 165 

NE BA 120.850 440.112 3,6 26.766 25.450 528.255 4,4 27.574 26.218 

NE CE 135.386 22.654 0,2 18.512 17.602 27.191 0,2 18.512 17.602 

NE MA 105.119 321.575 3,1 17.735 16.863 385.978 3,7 19.275 18.328 

NE PB 1.105 124 0,1 152 144 149 0,1 152 144 

NE PE 9.670 4.419 0,5 1.323 1.258 5.304 0,5 1.323 1.258 

NE PI 100.170 360.111 3,6 20.579 19.567 432.232 4,3 24.533 23.326 

NE RN 1.519 660 0,4 209 199 792 0,5 209 199 

NE SE 7.207 12.366 1,7 986 938 14.843 2,1 1.088 1.034 

CO DF 49.442 403.111 8,2 18.591 17.677 483.844 9,8 18.592 17.678 

CO GO 279.894 1.942.870 6,9 84.440 80.288 2.331.977 8,3 102.588 97.544 

CO MS 173.310 936.245 5,4 37.871 36.009 1.123.751 6,5 52.719 50.127 

CO MT 1.285.502 7.116.733 5,5 274.366 260.876 8.542.032 6,6 382.233 363.440 

SE MG 655.294 3.858.928 5,9 166.759 158.557 4.631.772 7,1 197.249 187.547 

SE RJ 1.621 4.374 2,7 224 213 5.250 3,2 244 232 

SE SP 44.280 235.773 5,3 9.985 9.493 282.992 6,4 12.747 12.120 

S PR 137.409 791.909 5,8 34.024 32.351 950.508 6,9 41.636 39.589 

S RS 13.305 22.550 1,7 1.820 1.731 27.066 2,0 1.909 1.815 

S SC 10.548 51.837 4,9 2.302 2.188 62.219 5,9 2.670 2.538 

TOTAL 3.296.837 17.119.624   744.454 707.846 20.548.246   940.915 894.648 
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Tabela 29 - Área plantada, produção, produtividade e emissões de GEE do milho nas 
safras 2012/13 e 2022/23 nos estados brasileiros, considerando as projeções de 
crescimento da produção agropecuária da Fiesp 

 
Milho 

    ...................................2012/13................................... ...................................2022/23................................... 

Regiã
o 

UF Área 
plantad
a 2012 

Produçã
o (t) 

Produtivida
de (t/ha) 

Emissã
o GWP 
(tCO2e

q.) 

Emissã
o GTP 
(tCO2e

q.) 

Produçã
o (t) 

Produtivida
de (t/ha) 

Emissã
o GWP 
(tCO2e

q.) 

Emissã
o GTP 
(tCO2e

q.) 
N AC 10.290 13.647 1,3 1.408 1.338 15.669 1,5 1.408 1.338 

N AM 9.910 25.148 2,5 1.358 1.291 28.874 2,9 1.358 1.292 

N AP 1.034 901 0,9 142 135 1.034 1,0 142 135 

N PA 97.879 334.184 3,4 16.186 15.390 383.693 3,9 20.142 19.151 

N RO 34.000 184.000 5,4 6.974 6.631 211.259 6,2 10.460 9.946 

N RR 450 595 1,3 62 59 683 1,5 62 59 

N TO 10.383 34.548 3,3 1.506 1.431 39.666 3,8 1.790 1.702 

NE AL 1.260 250 0,2 173 165 287 0,2 173 165 

NE BA 120.850 440.112 3,6 26.766 25.450 505.314 4,2 27.574 26.218 

NE CE 135.386 22.654 0,2 18.512 17.602 26.010 0,2 18.512 17.602 

NE MA 105.119 321.575 3,1 17.735 16.863 369.216 3,5 19.275 18.327 

NE PB 1.105 124 0,1 152 144 142 0,1 152 144 

NE PE 9.670 4.419 0,5 1.323 1.258 5.074 0,5 1.323 1.258 

NE PI 100.170 360.111 3,6 20.579 19.567 413.461 4,1 22.909 21.782 

NE RN 1.519 660 0,4 209 199 758 0,5 209 199 

NE SE 7.207 12.366 1,7 986 938 14.198 2,0 1.088 1.034 

CO DF 49.442 403.111 8,2 18.591 17.677 462.831 9,4 18.592 17.678 

CO GO 279.894 1.942.87
0 

6,9 84.440 80.288 2.230.70
3 

8,0 90.514 86.064 

CO MS 173.310 936.245 5,4 37.871 36.009 1.074.94
8 

6,2 46.280 44.004 

CO MT 1.285.5
02 

7.116.73
3 

5,5 274.366 260.876 8.171.06
4 

6,4 382.230 363.437 

SE MG 655.294 3.858.92
8 

5,9 166.759 158.557 4.430.62
1 

6,8 192.648 183.173 

SE RJ 1.621 4.374 2,7 224 213 5.022 3,1 224 213 

SE SP 44.280 235.773 5,3 9.985 9.493 270.702 6,1 12.045 11.452 

S PR 137.409 791.909 5,8 34.024 32.351 909.229 6,6 35.697 33.942 

S RS 13.305 22.550 1,7 1.820 1.731 25.891 1,9 1.909 1.815 

S SC 10.548 51.837 4,9 2.302 2.188 59.517 5,6 2.669 2.538 

TOTAL 3.296.8
37 

17.119.6
24 

  744.454 707.846 19.655.8
65 

  909.386 864.669 

 

4.4.5. Trigo 

Na safra 2012/13 as emissões de GEE estimadas nos municípios selecionados foram de 7,4 mil 
tCO2eq (



 

65 

 

Tabela 30 e  



 

66 

 

Tabela 31). Com as projeções de crescimento até 2022/23 do MAPA e FIESP as 
emissões aumentaram para 8,6 mil tCO2eq e 12,9 mil tCO2eq, respectivamente, uma vez 
que as projeções de crescimento da produção para o trigo foram de 17,6% segundo o 
MAPA e de 63,41% de acordo com a FIESP.  

 
4.4.5.1. Emissões de GEE do cultivo do trigo: recorte regional 

A principal região produtora de trigo no país, responsável por 95% da produção 
nacional de trigo, principalmente de sequeiro, é a Sul. As regiões Centro-Oeste e 
Sudeste são responsáveis pelo pequeno montante restante, sobretudo com irrigação. 

Os principais destaques são os estados do Paraná e do Rio Grande do Sul, com 
47,2% e 44,2% da produção nacional, respectivamente (MAPA, 2013), sendo 
que a emissão proveniente do cultivo do trigo nos municípios com pastagens 
degradadas destes estados foi de 4,3 mil tCO2eq. na safra 2012/13 e de 4,5 mil 
tCO2eq. e 7,9 mil tCO2eq. na safra 2022/23, segundo projeções do MAPA e da 
FIESP, respectivamente (



 

67 

 

Tabela 30 e  
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Tabela 31). 
Minas Gerais também merece destaque no quadro nacional de emissões do trigo, sendo 
o segundo maior emissor de GEE devido ao plantio do trigo sem a adoção de práticas de 
baixas emissões de carbono no campo. 
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Tabela 30 - Área plantada, produção, produtividade e emissões de GEE do trigo nas safras 
2012/13 e 2022/23 nos estados brasileiros, considerando as projeções de crescimento da 
produção agropecuária do MAPA 
Trigo     ...................................2012/13................................... ...................................2022/23................................... 

Região UF Área 
plantada 

2012 

Produção 
(t) 

Produtividade 
(t/ha) 

Emissão 
GWP 

(tCO2eq.) 

Emissão 
GTP 

(tCO2eq.) 

Produção 
(t) 

Produtividade 
(t/ha) 

Emissão 
GWP 

(tCO2eq.) 

Emissão 
GTP 

(tCO2eq.) 
N AC 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

N AM 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

N AP 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

N PA 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

N RO 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

N RR 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

N TO 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

NE AL 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

NE BA 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

NE CE 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

NE MA 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

NE PB 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

NE PE 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

NE PI 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

NE RN 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

NE SE 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

CO DF 839 4.782 5,7 287 273 5.622 6,7 287 273 

CO GO 500 1.750 3,5 103 98 2.057 4,1 137 130 

CO MS 600 1.080 1,8 41 39 1.270 2,1 82 78 

CO MT 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

SE MG 12.987 44.743 3,4 2.476 2.354 52.601 4,1 3.300 3.138 

SE RJ 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

SE SP 1.550 4.626 3,0 212 202 5.438 3,5 315 299 

S PR 24.675 60.791 2,5 3.292 3.130 71.467 2,9 3.468 3.297 

S RS 7.503 15.756 2,1 1.026 975 18.523 2,5 1.026 976 

S SC 50 135 2,7 7 7 159 3,2 8 8 

TOTAL 48.704 133.663   7.444 7.077 157.137   8.623 8.199 
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Tabela 31 - Área plantada, produção, produtividade e emissões de GEE do trigo nas safras 
2012/13 e 2022/23 nos estados brasileiros, considerando as projeções de crescimento da 
produção agropecuária da Fiesp 
Trigo     ...................................2012/13................................... ...................................2022/23................................... 

Regiã
o 

UF Área 
planta

da 
2012 

Produç
ão (t) 

Produtivida
de (t/ha) 

Emissã
o GWP 
(tCO2eq

.) 

Emissã
o GTP 

(tCO2eq
.) 

Produç
ão (t) 

Produtivida
de (t/ha) 

Emissã
o GWP 
(tCO2eq

.) 

Emissã
o GTP 

(tCO2eq
.) 

N AC 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

N AM 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

N AP 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

N PA 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

N RO 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

N RR 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

N TO 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

NE AL 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

NE BA 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

NE CE 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

NE MA 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

NE PB 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

NE PE 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

NE PI 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

NE RN 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

NE SE 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

CO DF 839 4.782 5,7 287 273 7.814 9,3 287 273 

CO GO 500 1.750 3,5 103 98 2.860 5,7 171 163 

CO MS 600 1.080 1,8 41 39 1.765 2,9 82 78 

CO MT 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

SE MG 12.987 44.743 3,4 2.476 2.354 73.117 5,6 4.004 3.807 

SE RJ 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

SE SP 1.550 4.626 3,0 212 202 7.560 4,9 424 403 

S PR 24.675 60.791 2,5 3.292 3.130 99.341 4,0 6.378 6.064 

S RS 7.503 15.756 2,1 1.026 975 25.748 3,4 1.539 1.463 

S SC 50 135 2,7 7 7 221 4,4 14 13 

TOTAL 48.704 133.663   7.444 7.077 218.425   12.900 12.265 

 

4.4.6. Cana 

As projeções de crescimento da cana entre 2012/13 e 2022/23 do MAPA e da Fiesp são 
distintas ( 
Tabela 13), o que acarretou diferenças nas emissões de GEE projetadas para 2023. Em 
2012/13, a cultura plantada nos municípios com pastagens mal manejadas emitiu 275,9 
mil tCO2eq., enquanto, em 2022/23, com a inserção da taxa de crescimento da produção 
do MAPA e da Fiesp nos cálculos, a mesma emitiu 978 mil tCO2eq. e 928 mil tCO2eq., 
respectivamente (
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Tabela 32 e  
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Tabela 33). Nota-se que, junto com a cultura do milho, a cana-de-açúcar é a principal 
emissora de GEE em um cenário sem a adoção de práticas agropecuárias de baixa 
emissão de carbono até 2023. Adicionalmente, em 2023/24, haverá a necessidade de o 
Brasil atingir uma área plantada de 10,5 milhões de hectares e uma produção de cana-
de-açúcar da ordem de 862 milhões de toneladas para atender o crescimento do 
consumo e das exportações de açúcar e etanol (FIESP, 2013), evidenciando a 
importância de uma produção de cana ambientalmente sustentável e menos emissora. 
 

4.4.6.1. Emissões de GEE do cultivo da cana: recorte regional 

As regiões Sudeste e Centro-Oeste são as principais emissoras de GEE pelo 
cultivo da cana em ambos períodos (2012/13 e 2022/23), corroborando com as 
suas participações regionais de produção de 66% e 19% em 2013 e com 
projeções de participação para 2023 de 61% e 22%, respectivamente (FIESP, 
2013) (
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Tabela 32 e  
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Tabela 33). 
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Tabela 32 - Área plantada, produção, produtividade e emissões de GEE da cana nas safras 
2012/13 e 2022/23 nos estados brasileiros, considerando as projeções de crescimento da 
produção agropecuária do MAPA 
Cana     ...................................2012/13................................... ...................................2022/23................................... 

Região UF Área 
planta

da 
2012 

Produçã
o (t) 

Produtivida
de (t/ha) 

Emissã
o GWP 
(tCO2e

q.) 

Emissã
o GTP 
(tCO2e

q.) 

Produção 
(t) 

Produtivida
de (t/ha) 

Emissã
o GWP 
(tCO2e

q.) 

Emissã
o GTP 
(tCO2e

q.) 
N A

C 
169 7.120 42,1 36 34 10.069 59,6 38 36 

N A
M 

4.215 294.306 69,8 1.135 1.079 416.220 98,7 1.681 1.598 

N AP 50 1.520 30,4 10 10 2.150 43,0 10 10 

N PA 12.520 722.705 57,7 2.570 2.444 1.022.081 81,6 4.223 4.015 

N R
O 

0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

N RR 35 93 2,7 7 7 132 3,8 7 7 

N TO 150 5.600 37,3 32 30 7.920 52,8 32 30 

NE AL 17.736 1.169.81
4 

66,0 139.489 128.085 1.654.402 93,3 196.476 180.387 

NE B
A 

28.728 1.861.33
7 

64,8 222.183 204.025 2.632.384 91,6 312.756 287.149 

NE CE 6.922 329.614 47,6 39.507 36.283 466.155 67,3 55.591 51.046 

NE M
A 

390 18.078 46,4 2.177 1.999 25.567 65,6 3.053 2.803 

NE PB 234 4.610 19,7 581 535 6.520 27,9 801 736 

NE PE 438 11.090 25,3 1.368 1.257 15.684 35,8 1.897 1.742 

NE PI 845 37.102 43,9 4.446 4.083 52.471 62,1 6.258 5.747 

NE R
N 

923 53.785 58,3 6.384 5.861 76.065 82,4 9.064 8.322 

NE SE 4.513 335.275 74,3 39.831 36.569 474.161 105,1 56.400 51.784 

CO DF 717 57.360 80,0 196 187 81.121 113,1 294 280 

CO G
O 

41.790 3.526.81
4 

84,4 12.800 12.170 4.987.775 119,4 15.085 14.343 

CO M
S 

103.02
8 

7.214.83
7 

70,0 27.627 26.269 10.203.53
8 

99,0 35.623 33.871 

CO M
T 

144.59
7 

10.602.9
00 

73,3 42.386 40.302 14.995.08
5 

103,7 55.726 52.986 

SE M
G 

411.76
0 

32.822.1
02 

79,7 122.715 116.678 46.418.45
2 

112,7 156.179 148.495 

SE RJ 6.540 331.932 50,8 1.384 1.316 469.433 71,8 1.820 1.730 

SE SP 121.13
7 

9.441.44
2 

77,9 36.325 34.539 13.352.50
0 

110,2 47.853 45.500 

S PR 42.198 3.266.09
9 

77,4 12.469 11.855 4.619.060 109,5 16.567 15.752 

S RS 568 18.416 32,4 118 112 26.045 45,9 121 115 

S SC 472 7.790 16,5 98 93 11.017 23,3 98 93 

TOTAL 950.67
5 

72.141.7
41 

  715.874 665.823 102.026.0
06 

  977.654 908.580 
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Tabela 33 - Área plantada, produção, produtividade e emissões de GEE da cana nas safras 
2012/13 e 2022/23 nos estados brasileiros, considerando as projeções de crescimento da 
produção agropecuária da Fiesp 
Cana     ...................................2012/13................................... ...................................2022/23................................... 

Regiã
o 

UF Área 
planta
da 
2012 

Produçã
o (t) 

Produtivida
de (t/ha) 

Emissã
o GWP 
(tCO2e
q.) 

Emissã
o GTP 
(tCO2e
q.) 

Produçã
o (t) 

Produtivida
de (t/ha) 

Emissã
o GWP 
(tCO2e
q.) 

Emissã
o GTP 
(tCO2e
q.) 

N AC 169 7.120 42,1 36 34 9.413 55,7 38 36 

N AM 4.215 294.306 69,8 1.135 1.079 389.098 92,3 1.416 1.346 

N AP 50 1.520 30,4 10 10 2.010 40,2 10 10 

N PA 12.520 722.705 57,7 2.570 2.444 955.478 76,3 3.401 3.233 

N RO 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

N RR 35 93 2,7 7 7 123 3,5 7 7 

N TO 150 5.600 37,3 32 30 7.404 49,4 32 30 

NE AL 17.736 1.169.81
4 

66,0 139.489 128.085 1.546.59
5 

87,2 184.065 169.005 

NE BA 28.728 1.861.33
7 

64,8 222.183 204.025 2.460.84
7 

85,7 292.562 268.614 

NE CE 6.922 329.614 47,6 39.507 36.283 435.778 63,0 52.039 47.787 

NE MA 390 18.078 46,4 2.177 1.999 23.901 61,3 2.861 2.627 

NE PB 234 4.610 19,7 581 535 6.095 26,0 752 691 

NE PE 438 11.090 25,3 1.368 1.257 14.662 33,5 1.779 1.634 

NE PI 845 37.102 43,9 4.446 4.083 49.052 58,0 5.862 5.383 

NE RN 923 53.785 58,3 6.384 5.861 71.108 77,0 8.438 7.747 

NE SE 4.513 335.275 74,3 39.831 36.569 443.262 98,2 52.568 48.261 

CO DF 717 57.360 80,0 196 187 75.835 105,8 294 280 

CO GO 41.790 3.526.81
4 

84,4 12.800 12.170 4.662.75
1 

111,6 15.084 14.343 

CO MS 103.02
8 

7.214.83
7 

70,0 27.627 26.269 9.538.63
4 

92,6 34.663 32.959 

CO MT 144.59
7 

10.602.9
00 

73,3 42.386 40.302 14.017.9
44 

96,9 55.205 52.490 

SE MG 411.76
0 

32.822.1
02 

79,7 122.715 116.678 43.393.6
38 

105,4 152.258 144.767 

SE RJ 6.540 331.932 50,8 1.384 1.316 438.843 67,1 1.761 1.675 

SE SP 121.13
7 

9.441.44
2 

77,9 36.325 34.539 12.482.3
97 

103,0 46.333 44.055 

S PR 42.198 3.266.09
9 

77,4 12.469 11.855 4.318.06
3 

102,3 16.317 15.514 

S RS 568 18.416 32,4 118 112 24.348 42,9 118 112 

S SC 472 7.790 16,5 98 93 10.299 21,8 98 93 

TOTAL 950.67
5 

72.141.7
41 

  715.874 665.823 95.377.5
78 

  927.962 862.700 

 

 
4.4.7. Soja 

A soja, devido à FBN, não apresenta emissões significativas de GEE no seu cultivo no 
Brasil em comparação às demais culturas. As suas emissões são provenientes, 
unicamente, da decomposição de resíduos ( 
 
 
Tabela 34 e  
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Tabela 35). 
 
 

Tabela 34 - Área plantada, produção, produtividade e emissões de GEE da soja nas safras 
2012/13 e 2022/23 nos estados brasileiros, considerando as projeções de crescimento da 
produção agropecuária do MAPA 
Soja     ...................................2012/13................................... ...................................2022/23................................... 

Região UF Área 
plantada 
2012 

Produção 
(t) 

Produtividade 
(t/ha) 

Emissão 
GWP 
(tCO2eq.) 

Emissão 
GTP 
(tCO2eq.) 

Produção 
(t) 

Produtividade 
(t/ha) 

Emissão 
GWP 
(tCO2eq.) 

Emissão 
GTP 
(tCO2eq.) 

N AC 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

N AM 220 660 3,0 0 0 804 3,7 0 0 

N AP 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

N PA 109.504 345.385 3,2 5 4 420.531 3,8 6 5 

N RO 41.600 137.280 3,3 2 2 167.148 4,0 2 2 

N RR 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

N TO 52.780 158.230 3,0 2 2 192.657 3,7 3 2 

NE AL 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

NE BA 191.315 310.383 1,6 4 4 377.914 2,0 5 5 

NE CE 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

NE MA 318.032 991.716 3,1 14 12 1.207.486 3,8 17 15 

NE PB 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

NE PE 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

NE PI 140.028 400.046 2,9 6 5 487.085 3,5 7 6 

NE RN 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

NE SE 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

CO DF 55.050 176.160 3,2 2 2 214.488 3,9 3 3 

CO GO 505.295 1.694.253 3,4 23 21 2.062.876 4,1 29 26 

CO MS 268.404 698.921 2,6 10 9 850.987 3,2 12 11 

CO MT 3.195.513 10.098.489 3,2 140 127 12.295.644 3,8 170 154 

SE MG 362.828 1.106.545 3,0 15 14 1.347.299 3,7 19 17 

SE RJ 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 

SE SP 12.695 32.273 2,5 0 0 39.295 3,1 1 0 

S PR 145.493 364.115 2,5 5 5 443.336 3,0 6 6 

S RS 11.770 5.349 0,5 0 0 6.513 0,6 0 0 

S SC 558 1.185 2,1 0 0 1.443 2,6 0 0 

TOTAL 5.411.085 16.520.990   229 207 20.115.506   279 253 
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Tabela 35 - Área plantada, produção, produtividade e emissões de GEE da soja nas safras 
2012/13 e 2022/23 nos estados brasileiros, considerando as projeções de crescimento da 
produção agropecuária da Fiesp 
Soja     ...................................2012/13................................... ...................................2022/23................................... 

Região UF Área 
plantada 
2012 

Produção 
(t) 

Produtividade 
(t/ha) 

Emissão 
GWP 
(tCO2eq.) 

Emissão 
GTP 
(tCO2eq.) 

Produção 
(t) 

Produtividade 
(t/ha) 

Emissão 
GWP 
(tCO2eq.) 

Emissão 
GTP 
(tCO2eq.) 

N AC 0 221.490 0 0,0 0 0 0 0,0 0 

N AM 220 588.313 660 3,0 0 0 978 4,4 0 

N AP 0 32.569 0 0,0 0 0 0 0,0 0 

N PA 109.504 2.851.837 345.385 3,2 5 4 511.681 4,7 7 

N RO 41.600 70.677 137.280 3,3 2 2 203.378 4,9 3 

N RR 0 102 0 0,0 0 0 0 0,0 0 

N TO 52.780 987.584 158.230 3,0 2 2 234.415 4,4 3 

NE AL 0 319.912 0 0,0 0 0 0 0,0 0 

NE BA 191.315 8.629.957 310.383 1,6 4 4 459.827 2,4 6 

NE CE 0 1.321.240 0 0,0 0 0 0 0,0 0 

NE MA 318.032 1.037.182 991.716 3,1 14 12 1.469.209 4,6 20 

NE PB 0 876.461 0 0,0 0 0 0 0,0 0 

NE PE 0 1.096.545 0 0,0 0 0 0 0,0 0 

NE PI 140.028 1.791.900 400.046 2,9 6 5 592.661 4,2 8 

NE RN 0 741.435 0 0,0 0 0 0 0,0 0 

NE SE 0 179.586 0 0,0 0 0 0 0,0 0 

CO DF 55.050 142.781 176.160 3,2 2 2 260.978 4,7 4 

CO GO 505.295 3.088.527 1.694.253 3,4 23 21 2.510.004 5,0 35 

CO MS 268.404 5.174.972 698.921 2,6 10 9 1.035.439 3,9 14 

CO MT 3.195.513 3.739.181 10.098.489 3,2 140 127 14.960.724 4,7 207 

SE MG 362.828 17.600.344 1.106.545 3,0 15 14 1.639.326 4,5 23 

SE RJ 0 790.933 0 0,0 0 0 0 0,0 0 

SE SP 12.695 638.967 32.273 2,5 0 0 47.812 3,8 1 

S PR 145.493 171.684 364.115 2,5 5 5 539.430 3,7 7 

S RS 11.770 212.373 5.349 0,5 0 0 7.924 0,7 0 

S SC 558 17.773 1.185 2,1 0 0 1.756 3,1 0 

TOTAL 5.411.085 52.324.324 16.520.990   229 207 24.475.541   339 

 

5. Considerações finais – Fase I 

Segundo o último Inventário de Emissões de GEE do Brasil, em 2010 o setor 
agropecuário foi responsável por 32% das emissões de CO2eq., segundo estimativas do 
MCTI, totalizando 472,734 milhões de toneladas de CO2eq.43 (entram nesta soma as 
emissões de óxido nitroso – N2O – e metano – CH4). A atividade pecuária, pela 
fermentação entérica, foi a mais emissora, representando 56,4% das emissões de CO2eq. 
do setor agropecuário, seguida pelas emissões de solos agrícolas (35%), como mostra a 
Tabela 36 (BRASIL, 2015).  

                                                 
43 As emissões da agropecuária aumentaram em 5,2% entre 2005 e 2010, e, portanto, em 2005, o setor agropecuário 
respondia por 20% das emissões totais de GEE. 
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Tabela 36 - Emissão de CO2eq. no setor agropecuário no Brasil entre 1990 e 2010 
 Emissão em Gg44 de CO2eq. 

1990 1995 2000 2005 2010 

Agropecuária 337.636 371.773 385.027 350.797 472.734 

Fermentação entérica 230.269 250.801 261.786 313.985 312.424 

Manejo de dejetos animais 14.463 16.251 16.478 18.627 20.961 

Solos agrícolas 77.052 86.279 90.556 448 119.891 
Emissões diretas 48.781 54.397 56.669 301 74.810 
     Dejetos de animais em pastagem 34.379 37.153 37.133 67.290 45.111 

     Fertilizantes sintéticos 2.598 3.782 5.638 7.291 9.470 
     Aplicação de adubo 3.948 4.344 4.210 4.845 5.653 
     Resíduos agrícolas 4.063 5.246 5.737 9.009 10.466 

     Solos orgânicos 3.793 3.872 3.951 4.030 4.109 

Emissões indiretas 28.272 31.882 33.887 147 45.081 
     Deposição atmosférica 5.914 6.671 7.031 28 9.444 
         Fertilizantes sintéticos 647 943 1.309 1.877 2.418 
         Adubo animal 5.267 5.729 5.722 25 7.026 
     Lixiviação 4.129 4.520 4.635 5.620 5.753 
        Fertilizantes sintéticos 1.138 1.209 1.087 1.167 1.273 
       Adubo animal 22.358 25.211 26.856 119 35.636 
Cultura de arroz 12.140 14.301 12.547 12.983 12.998 
Queima de cana e algodão 3.712 4.140 3.660 4.753 6.461 
Fonte: Brasil (2015) 

O gás mais representativo do setor agropecuário é o metano, com mais de 60% do total 
das emissões do setor, porém, principalmente para fins de comparação, as emissões são 
convertidas em CO2 equivalente. A fermentação entérica, principalmente do gado de 
corte, é responsável por quase 90% das emissões de CH4. Bem menos representativo, o 
manejo de dejetos animais totalizou 608,2 Gg de CH4 em 2010, sendo a segunda 
atividade mais emissora deste gás no setor. É importante ressaltar que o manejo de 
dejetos animais refere-se aos dejetos de animais confinados e manejados, e, portanto, os 
dejetos de animais criados em pasto não são contabilizados nesse caso. Isso explica o 
subsetor de suinocultura ter emitido mais metano em 2010 quando comparado com a 
bovinocultura de corte, uma vez que aquela é praticada principalmente em sistemas de 
confinamento. 

A cultura de arroz contribuiu com a emissão de 464,2 Gg de metano em 2010, por ter a 
maioria da sua produção em áreas alagadas, e, por isso, são considerados no cálculo de 
emissões fatores como o manejo de água e a aplicação de fertilizantes (BRASIL, 2015). 

Em se tratando das emissões de N2O, responsável por cerca de 35% das emissões totais 
do setor, a principal fonte emissora de N2O na agropecuária é o solo agrícola, que, entre 
emissões diretas e indiretas, totalizou 452,5 Gg de N2O, representando 95,8% das 
emissões deste gás no setor em 2010. Nesse caso, entram as emissões de dejetos de 
animais não manejados em pastagem.  

                                                 
44 Gg = milhares de toneladas. 
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No presente trabalho, as emissões totais do Brasil para a agricultura calculadas pela 
métrica GWP, considerando as culturas descritas no item 3.2 e a metodologia de cálculo 
descrita no item 3.7, entre 2012/13 e 2022/23, foram de 187,2 milhões de tCO2eq. 
(Fiesp) e 188,3 milhões de tCO2eq. (MAPA) e podem ser visualizadas na Figura 1. 
Adicionalmente, as emissões da agricultura discutidas ao longo deste relatório, 
considerando que o crescimento da agricultura dar-se-á apenas em áreas de pastagens 
degradadas, foram sintetizadas na Figura 2. 

Destaca-se a inversão de posições no ranking de emissões entre o arroz e o milho e a 
cana ao se considerar o crescimento da produção em todo o Brasil e em apenas nas áreas 
de pastos degradados. No ranking nacional, o arroz aparece em primeiro lugar, 
corroborando com o alto valor de emissões de metano pela cultura descrito no 
Inventário Nacional de Emissões (BRASIL, 2015). Porém, quando se considera que as 
projeções de crescimento da produção agrícola dar-se-ão apenas em áreas de pastos 
degradados, o arroz cai para o terceiro lugar no ranking; isso porque a produção de 
arroz no Brasil concentra-se, principalmente, no Rio Grande do Sul, estado com 
pequena área de pasto degradado (apenas 212.373 hectares) em comparação aos mais de 
52 milhões de hectares no Brasil todo (
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Tabela 14). 

 

 

Figura 1. Emissões de CO2eq. da agricultura no Brasil entre 2012/13 e 2022/23 
considerando as culturas agrícolas de arroz, algodão, feijão, milho, trigo, soja e cana e 
as projeções de crescimento do MAPA e da Fiesp 
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Figura 2. Emissões de CO2eq. da agricultura entre 2012/13 e 2022/23 considerando as 
culturas de arroz, algodão, feijão, milho, trigo, soja e cana e as projeções de crescimento 
do MAPA e da Fiesp apenas nas áreas de pastagem degradada 
 
As emissões da pecuária (gado de corte) acumuladas em onze anos foram de 3,45 
bilhões de tCO2eq. para o Brasil todo e de 647,79 milhões de tCO2eq. (Figura 3) nas 
áreas de pastos degradados (
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Tabela 14). As emissões acumuladas em onze anos da pecuária e da agricultura juntas 
no Brasil foram de aproximadamente 3,63 bilhões de tCO2eq. e, considerando apenas as 
áreas de pastos degradados, foram de 665 milhões de tCO2eq. (Figura 4)45. É importante 
enfatizar, novamente, que essas são as emissões calculadas em onze anos sem a 
implantação das tecnologias preconizadas pelo Plano ABC. Com a implantação de 
sistemas integrados como a iLPF e com a recuperação de pastos em pelo menos 52 
milhões de hectares46 de pastos degradados atualmente estimados no País, as emissões 
da pecuária, principal emissor de GEE, segundo o Inventário de Emissões (BRASIL, 
2015), podem cair substancialmente. 
 
 
 

 
Figura 3. Emissões de CO2eq. da pecuária entre 2012/13 e 2022/23 considerando o 
crescimento no Brasil e apenas nas áreas de pastagem degradada 
 

                                                 
45 Ambas as projeções de emissões acumuladas em onze anos conjuntamente para a pecuária e a agricultura levaram 
em consideração as estimativas de crescimento da agricultura do MAPA e da Fiesp, porém as diferentes estimativas 
institucionais não interferiram, significativamente, nas emissões, como pode ser verificado na Figura 4. 
46 Este número é muito superior às metas do ABC (15 milhões ha para recuperação de pastagens degradadas e 4 
milhões ha para iLPF). 
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Figura 4. Emissões de CO2eq. da pecuária e da agricultura entre 2012/13 e 2022/23 
considerando o crescimento no Brasil e apenas nas áreas de pastagem degradada 
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Fase II – Estimativa do balanço das emissões de gases de efeito 

estufa (GEE) considerando as projeções da produção agrícola 

brasileira do MAPA e da Fiesp e a adoção de tecnologias de baixa 

emissão de carbono até o ano de 2023 

 

1. Objetivo 

Estimar o balanço de emissões e/ou sumidouros de GEE da atividade agropecuária 
brasileira para o período de 2012 a 2023, usando modelagem quantitativa de estimativas 
de emissões e/ou sumidouros de GEE para as principais atividades e sistemas de 
produção do setor com a adoção das práticas da Agricultura de Baixa Emissão de 
Carbono (Agricultura ABC), bem como avaliar alternativas sobre parâmetros de 
emissões da agricultura tropical e na contabilidade de gases do efeito estufa (GWP x 
GTP). Estas estimativas basearam-se nas projeções de crescimento da produção das 
principais culturas e da pecuária produzidas por instituições públicas (Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA) e privadas (Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo – Fiesp).  

 

1.1. Objetivos específicos 

• Fazer uma estimativa de emissões e/ou sumidouros de GEE com a adoção da 
ABC considerando: i) as projeções da produção agrícola brasileira do MAPA e 
da Fiesp até o ano de 2023; ii) o estoque médio de carbono no solo; iii) o 
potencial de expansão das tecnologias do Plano ABC; iv) o perfil tecnológico do 
setor agropecuário, respeitando as características regionais; e v) as emissões na 
agricultura tendo como origem o nitrogênio (N) sintético e orgânico proveniente 
de animais em pastagens, dos resíduos das culturas, do manejo de dejetos 
(exceto pastagens), da deposição atmosférica de N volatilizado (emissão 
indireta); as emissões de metano, pelo cultivo de arroz, pela fermentação 
entérica dos rebanhos, pelo manejo de dejetos; e as emissões de dióxido de 
carbono devido à aplicação de ureia e calcário no solo e devido aos sistemas e 
práticas de manejo do solo para cultivo convencional. 
 

• Definir as áreas prioritárias para a expansão das tecnologias de baixa emissão de 
carbono, sobretudo recuperação de pastos e iLP/iLPF na Amazônia, 
considerando o Projeto TerraClass47, executado pelo INPE e pela Embrapa, que 
visa mapear o uso e a cobertura da terra nas áreas desflorestadas da Amazônia 
Legal. 
 

2. Introdução 

Para exemplificar a redução das emissões de GEE no setor agropecuário, toma-se como 
referência a recuperação de pastagens. A técnica proporciona ao sistema um maior 

                                                 
47 O TerraClass qualifica as áreas mapeadas pelo PRODES – sistema do INPE que contabiliza anualmente o desmate 
por corte raso na Amazônia Legal com base em imagens de satélites. No relatório 2012, a área monitorada foi de 75 
milhões de hectares. Disponível em: http://www.inpe.br/cra/projetos_pesquisas/TerraClass_2012_26nov2014.pdf. 
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estoque de carbono48 quando comparado a um pasto degradado, uma vez que o sistema 
radicular das forrageiras, naquela condição, é mais abundante e o acúmulo de matéria 
orgânica no solo diminui as perdas de CO2 para a atmosfera, conforme ilustrado na 
Figura 5. 

 

Figura 5. Esquema representativo de degradação de pastagem 

Fonte: Embrapa Agrobiologia (2013) 

 

No Brasil, existem em torno de 50 milhões a 100 milhões de hectares de pastos 
degradados ou em processo de degradação. Assim, o potencial de mitigação pode ser no 
mínimo três vezes maior do que o possível financiamento para tal atividade proposto no 
Plano ABC, no qual é contemplada a recuperação de apenas 15 milhões de hectares 
degradados até o ano de 2020. Aliando-se a recuperação de pastagens à implantação de 
sistemas como a integração lavoura-pecuária (iLP) e a integração lavoura-pecuária-
floresta (iLPF), esse potencial pode ser cinco vezes superior. 

 

Quadro 2. Cobenefícios das tecnologias preconizadas no Plano ABC 
Além da mitigação de GEE, o Plano ABC resulta em cobenefícios para o meio 
ambiente e o produtor rural. A estratégia proposta para recuperação e manutenção da 
produtividade das pastagens para mitigar a emissão dos GEE resulta, também, em 
aumento significativo na produção de biomassa. Isso, por sua vez, permite um 
aumento da capacidade de suporte destas pastagens para 1 ou mais unidade animal 
por hectare (UA/ha) , reduzindo a pressão pela conversão de novas áreas em 
pastagens e aumentando o número de cabeças que podem entrar no sistema produtivo 
no Brasil e, o mais importante, com suas emissões neutralizadas e, ainda, com a 
vantagem de estocar mais carbono no sistema e sem a abertura de novas áreas – o 
chamado efeito poupa-terra. Além disso, a reposição de nutrientes na pastagem 
assegura uma dieta de melhor qualidade para o gado, reduzindo o tempo de abate e, 

                                                 
48 O estoque médio de carbono no solo a ser alcançado com a recuperação de pastagem pode aumentar ou diminuir 
dependendo do bioma onde se encontra o pasto. 
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consequentemente, a emissão de gás metano (CH4) por fermentação entérica 
(KURIHARA, MAGNER, HUNTER, & MCCRABB, 1999), bem como ocasiona a 
redução de emissões dos dejetos. Por exemplo, reduzindo-se em um ano a idade de 
abate de cerca de 10% dos animais abatidos no Brasil anualmente (mais de 3 milhões 
de animais), consequentemente a emissão de um volume de aproximadamente 3 
milhões de tCO2eq. seria evitada (as emissões seriam reduzidas por quilo de carne 
produzida), além da ocorrência de um expressivo aumento na produção de carne na 
mesma área  (EMBRAPA, 2012). Assim, o País pode aumentar a produção, manter os 
mercados ou conquistar novos, inclusive de melhor remuneração. 

 
O presente capítulo tem a finalidade de analisar as projeções de aumento de produção 
agropecuária até 2023 realizadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA, 2013) e pelo Outlook da Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo (FIESP, 2013) no que diz respeito aos seus impactos nas emissões de GEE do 
setor considerando a adoção de tecnologias de baixa emissão de carbono preconizadas 
pelo Plano ABC, como a recuperação de pastagens,  iLP e iLPF. Tais informações 
permitirão identificar os estados e as regiões com maior potencial de mitigação de GEE 
diante do crescimento da produção agropecuária até 2023 e da adoção destas 
tecnologias preconizadas no Plano ABC. 

 

3. Metodologia 

 

3.1. Taxas de crescimento da produção agrícola 

As projeções de crescimento da produção agrícola foram descritas na Fase I do projeto e 
são baseadas em projeções realizadas pelas seguintes instituições: 

• Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); 
• Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).  

 

3.2. Culturas e recortes regionais 

Para as estimativas do balanço de emissões e/ou sumidouros de GEE até 2023 pela 
agropecuária nacional foram consideradas as seguintes culturas: soja, milho, arroz, 
feijão, trigo e pastagem49. Estas culturas, que podem compor sistemas de iLP e iLPF, 
apresentam maior representatividade em relação à área plantada50 e, consequentemente, 
no cenário de emissões do setor agropecuário. 

Todas as análises e projeções foram elaboradas respeitando os recortes nacional, 
regional e estadual. 

 

3.3. Expansão da agropecuária de baixa emissão de GEE 

 

                                                 
49 Na fase II do projeto, não foram consideradas as culturas de cana e algodão devido ao fato de as mesmas não 
fazerem parte de sistemas iLP e iLPF. 
50 As culturas de arroz, feijão, soja, milho e trigo representaram mais de 90% da área plantada de 57,1 milhões de 
hectares no Brasil na safra 2013/14 (CONAB, 2015). As pastagens plantadas ocupam cerca de 190 milhões de 
hectares no Brasil (FERREIRA, SOUZA & ARANTES, 2014). 
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3.3.1. Tecnologias consideradas 

Para as estimativas das emissões de GEE considerando as projeções da produção 
agrícola brasileira do MAPA e da Fiesp e a adoção da agropecuária de baixa emissão de 
carbono até o ano de 2023, foram consideradas as seguintes tecnologias de baixa 
emissão de carbono preconizadas no Plano ABC: 

• Recuperação de pastagens; 

• Sistemas integrados de produção – iLP e iLPF. 

Além disso, foi considerada a fixação biológica de nitrogênio (FBN) em toda a área 
plantada com soja no Brasil. A FBN proporciona a redução no uso de insumos 
agrícolas, como os fertilizantes sintéticos51.  

No entanto, é importante ressaltar que já existe a tecnologia da FBN para o feijão e que 
ela está em desenvolvimento para variedades de gramíneas como milho e forrageiras. 
No entanto, a mesma não foi considerada para tais culturas, uma vez que: 

• são necessários mais recursos por parte do governo federal, conforme 
preconizado inicialmente no Plano ABC, para pesquisas com FBN para todas as 
variedades de milho e forrageiras, bem como outras culturas no País; e 

• há um baixo número de contratos do Programa ABC para a FBN, conforme 
relatado em relatórios anteriores do Observatório ABC (Observatório ABC, 
2014). 

Porém, o potencial da FBN é imenso no Brasil, uma vez que existem 190 milhões de 
hectares de pastagens cultivadas (FERREIRA, SOUZA & ARANTES, 2014) e 15,8 
milhões de hectares de área plantada com milho na safra 2013/14 (CONAB, 2015). 
Considerando apenas a cultura do feijão, observa-se que, se, em toda a sua área 
plantada, fosse empregada a tecnologia da FBN, mais da metade da meta do Plano ABC 
para tal tecnologia seria atingida, com economia de 82,5 mil de toneladas de adubo 
nitrogenado por ano (

                                                 
51 De acordo com a Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA), no ano de 2013 serão entregues, em todo 
o País, 30,5 milhões de toneladas de fertilizantes, o que significa um aumento de 4% em relação ao ano de 2012. De 
acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o País é responsável por um quinto do consumo 
mundial de agrotóxicos. 
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Tabela 37 e Tabela 38). 
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Tabela 37. Estimativa de economia de CO2eq. pela substituição de adubo N pela FBN no 
feijão 

Área 
plantada 
2013/14 

Adubação 
média no 

Brasil 

Consumo 
total de N-
fertilizante 

Substituição 
possível pela 
inoculação 

Economia CO2eq. do N-
fertilizante 52 

CO2eq. fertilizante 
(CO2eq. 

inoculante)53 

(Milhões 
ha) 

(kg de 
N/ha) 

(1000 tN) (%) (1000 tN) .......................(1000 t)..................... 

3,3 25,0 82,5 100,0 82,5 371,9 370,9 

 

Tabela 38 - Potencial de expansão da FBN no feijão (em milhões de hectares) 
Área plantada 

2013/14 
Área atual com 

uso de inoculantes 
Área com potencial 
para adoção da FBN 

Área de expansão 
proposta no Plano 

ABC 

Atendimento das 
metas do 
governo 

.......................................................(Milhões ha)........................................................ (%) 

3,30 0,23 3,07 5,50 56,0 

 
Outra vantagem da substituição dos fertilizantes nitrogenados industriais pela 
inoculação é ambiental: metade dos adubos nitrogenados é perdida por lixiviação, 
desnitrificação e volatilização, causando a poluição de mananciais (rios, lagos, lençóis 
freáticos) e da atmosfera. 
É importante destacar, também, que, além da FBN, a mudança da fonte de N, como, por 
exemplo, a substituição da ureia para sulfato de amônia ou organominerais, também 
ocasiona a diminuição das emissões de GEE pela adubação nitrogenada. Tal tecnologia, 
até o momento, não está preconizada no Plano ABC. No entanto, ela deve ser analisada 
para sua possível inclusão após a revisão da Política Setorial da Agricultura. 
 

3.3.2. Área considerada 

Considerou-se que a expansão da agropecuária projetada até 2023 dar-se-á linearmente 
apenas nas áreas de pastagens degradadas, totalizando 52,32 milhões ha de pastagens 
com capacidade de suporte menor do que 0,75 UA/ha (

                                                 
52 Considerando 1 kg de N-fertilizante = 4,5 kg CO2eq. 
53 Considerando o processo de fabricação. 
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Tabela 14). Nessas áreas de pastagens degradadas, tem-se um total de 39.791.956 
cabeças de gado, ou seja, cerca de 20% do total do rebanho bovino no Brasil em 1.285 
municípios selecionados, do total de 5.570 municípios brasileiros (IBGE, 2014). 

Para as estimativas do potencial de mitigação pela recuperação de pastos e pela 
implantação de iLP e iLPF, assumiu-se que 75% (39,24 milhões ha) da área de 
pastagem degradada (UA/ha menor do que 0,75) seriam recuperados e nos 25% (13,08 
milhões ha) restantes seriam implantados sistemas integrados como a iLP e a iLPF54 
(Figura 6). 

Assumiu-se, também, que a expansão das culturas consideradas no presente relatório até 
2023 dará-se-á em 25% da área de pastos degradados, por meio de sistemas integrados 
de produção como iLP e iLPF (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Organograma das áreas de expansão das tecnologias de baixa emissão de 
carbono consideradas no presente relatório 
 

 

                                                 
54 Esta distribuição corrobora com a porcentagem de recursos contratados do Programa ABC para a recuperação de 
pastagens – cerca de 75% destes recursos são destinados para tal finalidade. 
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3.4.  Cálculo do balanço de emissões de GEE da agropecuária 

3.4.1. Taxa de alteração de carbono devido à mudança de uso do solo 

Mudanças no estoque de carbono no solo ocorrem conforme o sistema de manejo ou 
produção. No presente trabalho, assumiu-se que a expansão da agricultura de baixa 
emissão de carbono dar-se-á em áreas de pasto degradado. Nesse caso, ocorrerão as 
seguintes mudanças de uso do solo: 

 

• Pastagem degradada para pastagem recuperada e/ou produtiva; 
• Pastagem degradada para sistemas de produção integrados como iLP e iLPF. 

 

Para os cálculos de emissões referentes a estas mudanças de uso do solo, considerou-se 
uma taxa de alteração de carbono do solo de 1 tC/ha/ano para a conversão de pasto 
degradado para pasto produtivo e 1,5 tC/ha/ano para a conversão de pasto degradado em 
iLP e iLPF. 

 

Trabalhos publicados sobre levantamentos de estoque de carbono no solo em diferentes 
localidades do Brasil demonstram uma diferença de 10 tC ha-1 entre o estoque de 
carbono num pasto degradado e num pasto bem manejado (1 tC ha-1 ano-1); e  os 
trabalhos de campo da Embrapa apontam uma diferença no estoque de carbono no solo 
entre pasto mal manejado e sistemas integrados de 15 a 17 tC ha-1 (1,5 a 1,7 tC ha-1 ano-

1)55 (ROSA, SANO & ROSENDO, 2014; ASSAD et al., 2013; PINTO & ASSAD, 
2014; COSTA et al., 2009; CARVALHO et al., 2010).  

 

3.4.2.  Fontes consideradas 

Para determinar o balanço das emissões de GEE da agropecuária com a adoção de 
tecnologias de baixa emissão de carbono, sobretudo recuperação de pastagens e 
iLP/iLPF, foram abatidas/consideradas as seguintes emissões56: 

 

• Emissões na agricultura tendo como origem o N de fertilizante sintético57 e 
orgânico proveniente de animais em pastagens, N dos resíduos das culturas, N 
proveniente do manejo de dejetos (exceto pastagens), deposição atmosférica de 
N volatilizado (emissão indireta); 
 

• Emissões de metano, devido ao cultivo de arroz, à fermentação entérica dos 
rebanhos e ao manejo de dejetos; 
 

                                                 
55 Trabalhos  desenvolvidos pela Embrapa e Unicamp, com apoio da Embaixada Britânica em 2012  – “Mitigando 
Mudanças Climáticas no Setor Agrícola – PSF LCHG 0663” – apontam uma diferença no estoque de carbono no solo 
entre pasto degradado e iLP/iLPF entre 16 a 17 tC ha-1 num horizonte de dez anos, o que corresponde a uma taxa 
anual de 1,6 a 1,7 tC/ha/ano. 
56 As metodologias para os cálculos de emissões de GEE da agropecuária foram as mesmas descritas na Fase I do 
projeto. 
57 Emissões de N orgânico (aplicado como fertilizante) não foram consideradas, devido ao fato de não haver 
aplicação em grande escala de adubos orgânicos para as culturas consideradas neste relatório. 
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• Emissões de dióxido de carbono devido à aplicação de ureia no solo e aos 
sistemas e práticas de manejo do solo para cultivo convencional58. 

 

3.4.3. Conversão – pastagem degradada para pastagem recuperada 

Para o cálculo do balanço de emissões de GEE na conversão de pastagens degradadas 
para pastagens produtivas, considerou-se, além dos abatimentos descritos 
anteriormente: i) a adição de 100 kg de ureia por ano por hectare, totalizando, em um 
período de onze anos, 1.100 kg de ureia (2012 a 2022)59; ii) 5 toneladas de calcário 
dolomítico, em um período de onze anos (2012 a 2022)60; iii) taxa de estoque de 
carbono anual: 1 tC/ha/ano = 3,66 tCO2eq./ha/ano; e iv) capacidade de suporte: 1,5 
UA/ha. 

 

Equação genérica: 

 

Estoque de carbono + Emissão de ureia + Emissão de calcário + Emissão de gado 

 

3.4.4. Conversão – pastagem degradada para iLP/iLPF 

Para o cálculo do balanço de emissões de GEE na conversão de pastagens degradadas 
para iLP/iLPF, considerou-se, além dos abatimentos descritos anteriormente: i) a adição 
de 500 kg de ureia por hectare em um período de onze anos (2012 a 2022); ii) 5 
toneladas de calcário dolomítico, em um período de onze anos (2012 a 2022); iii) taxa 
de estoque de carbono anual: 1,5 tC/ha/ano = 5,49 tCO2eq./ha/ano; e iv) capacidade de 
suporte: 2,5 UA/ha. 

 

Equação genérica: 

 

(Estoque de carbono do sistema * fator de ponderação) + (emissão de gado * fator 
de ponderação) + Emissão de calcário + Emissão de Ureia + Emissão da cultura61 

 

Onde: 

Fator de ponderação é a porcentagem de área plantada da cultura, naquele ano, segundo 
as projeções de crescimento do MAPA ou da Fiesp. 

 

                                                 
58 Emissão de dióxido de carbono devido à aplicação de calcário no solo não foi considerada, uma vez que o 
crescimento da agropecuária no cenário considerado neste relatório dá-se sem adoção de tecnologias ou manejo 
adequado para a baixa emissão de carbono. 
59 A aplicação de fertilizante nitrogenado na pastagem recuperada permite que o sistema produtivo realmente suporte 
o aumento de lotação animal. 
60 Na Fase I, não foi considerada a aplicação de calcário, uma vez que foi considerado perfil tecnológico baixo, 
porém, na Fase II, tal prática foi incluída a fim de proporcionar o aumento da capacidade de suporte das pastagens 
com a adoção das tecnologias ABC. 
61 Emissões dos resíduos da cultura determinadas na Fase I. 
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3.5. Definição de áreas prioritárias na Amazônia para a expansão das 
tecnologias de baixa emissão de carbono 

A definição de áreas prioritárias para a adoção e/ou ampliação das tecnologias de baixa 
emissão de carbono – recuperação de pastagens e iLP/iLPF – na Amazônia foi realizada 
cruzando a malha municipal do IBGE com o mapeamento do uso e da cobertura da terra 
nas áreas desflorestadas da Amazônia Legal do Projeto TerraClass, executado pelo 
INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e pela Embrapa. 

Diante disso, foram determinadas nove classes de uso do solo em cada município da 
Amazônia Legal, sendo elas: desflorestamento, floresta, pasto limpo, pasto sujo, 
mosaico de ocupações, pasto com solo exposto, regeneração com pasto, vegetação 
secundária, outros. 

Os municípios com elevadas áreas de pasto, ou seja, mais de 50% do total de área 
antropizada e agrícola, principalmente pasto com solo exposto62 e pasto sujo, foram 
considerados prioritários. 

 

4. Resultados 

A seguir, serão apresentados os principais resultados referentes ao balanço de emissões 
de GEE acumuladas (2012/13 a 2022/23) da agropecuária em tCO2eq. com a adoção de 
tecnologias de baixa emissão de carbono nas áreas de pasto degradado (75% da área 
com recuperação de pastos e 25% com iLP/iLPF), utilizando as métricas GWP e GTP e 
as projeções de crescimento da agricultura realizadas pelo MAPA e pela Fiesp para o 
mesmo período. 

Posteriormente, serão apresentados os resultados de áreas prioritárias para a 
implantação ou o avanço de sistemas iLP e iLPF e para a recuperação de pastagens na 
Amazônia Legal considerando as classes de uso do solo do projeto TerraClass e a malha 
municipal do IBGE. 

 

4.1. Balanço de emissões de GEE acumuladas (2012/13 a 2022/23) da 
agropecuária com a adoção de tecnologias de baixa emissão de carbono  

 

As análises dos resultados foram realizadas, primeiramente, no âmbito nacional (análise 
agregada) e, posteriormente, com recorte regional ou estadual, quando pertinente 
(desagregada por região e/ou estado). 

 

4.1.1. Recorte nacional 

 

Considerando que, num intervalo de onze anos, seria possível atingir o valor médio da 
diferença entre o estoque de carbono em pastos degradados ou em processo de 
degradação e em sistemas integrados (1,5 tC/ha/ano) ou recuperados (1,0 tC/ha/ano), e 

                                                 
62 Áreas que, após o corte raso da floresta e o desenvolvimento de alguma atividade agropastoril, apresentam uma 
cobertura de pelo menos 50% de solo exposto (TERRACLASS, 2010). 
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que a produtividade dessas pastagens aumentasse de 0,75 para 1,5 UA/ha63 em pastos 
recuperados e para 2,5 UA/ha na iLP e iLPF, é possível: 

 

• Evitar as emissões de 670 milhões tCO2eq. (Tabela 17 e Tabela 18), 
considerando as projeções de crescimento da agricultura do MAPA e da Fiesp e 
a métrica GWP e, ainda, armazenar cerca de 1,10 bilhão tCO2eq. no solo 
(aproximadamente 100,2 milhões tCO2eq./ano) com a recuperação de pastagens 
em 75% da área de pasto degradado e com a implantação de iLP/iLPF em 25% 
da área de pasto degradado (Tabela 39 e Tabela 41); 

 

• Evitar as emissões de 164 milhões tCO2eq. (Tabela 19 e Tabela 20), 
considerando as projeções de crescimento da agricultura do MAPA e da Fiesp e 
a métrica GTP e, ainda, armazenar aproximadamente 1,88 bilhão tCO2eq. no 
solo (aproximadamente 171 milhões tCO2eq./ano) com a recuperação de 
pastagens em 75% da área de pasto degradado e com a implantação de iLP/iLPF 
em 25% da área de pasto degradado (Tabela 40 e Tabela 42). 
 

Na métrica GWP, 1 tonelada de metano (CH4) corresponde a 25 toneladas de CO2eq., 
enquanto, na métrica GTP, a mesma quantidade de metano equivale a 5 toneladas de 
CO2eq. (OBSERVATÓRIO DO CLIMA, 2014). Isso acarretou a diferença do balanço 
de emissões de GEE acumuladas (2012/13 a 2022/23) da agropecuária com a adoção de 
iLP/iLPF e recuperação de pastagens nas áreas consideradas quando se compara as duas 
métricas. No entanto, como as políticas climáticas internacionais utilizam a métrica 
GWP para calcular a contribuição de cada país para o aquecimento global, as demais 
discussões adiante no presente relatório também serão baseadas nas emissões 
quantificadas pelo GWP, assim como na Fase I do projeto, porém os respectivos valores 
de emissões com o uso do GTP poderão ser visualizados nas tabelas correspondentes 
(Tabela 40 e Tabela 42). 

Ademais, é possível estimar o número de cabeças a mais que podem entrar no sistema 
produtivo no Brasil nesses 52 milhões de hectares de pastagens degradadas ou em 
processo de degradação. 

Com a recuperação de pastos, haveria um adicional de 0,75 UA/ha (0,75 a 1,5 UA/ha) 
em 39 milhões ha (75% da área de pasto degradado estimado no presente relatório), 
chegando a um adicional de 29,3 milhões de cabeças e, o mais importante, com suas 
emissões neutralizadas e, ainda, com a vantagem de estocar mais carbono no sistema e 
sem a abertura de novas áreas – o chamado efeito poupa-terra.  

Se toda a área de pastagens degradadas restante e disponível para a expansão da 
agricultura fosse colocada sob sistemas integrados como iLP e iLPF, que têm maior 
produtividade do que os sistemas de forrageiras em monocultura (BALBINO et al., 
2011; EMBRAPA, 2011), a taxa de lotação poderia passar de 0,75 UA/ha para 2.5 
UA/ha em 13 milhões ha (25% da área de pasto degradado). Isso traria um aumento 
ainda maior do número de cabeças no sistema produtivo: mais 22,8 milhões, com suas 
emissões neutralizadas e com adicional de carbono no solo. 

                                                 
63 Considerando 1UA = 450kg de peso vivo = 1 boi. O peso médio de abate precoce é de 400 a450 kg de peso vivo. O 
abate precoce promove a redução das emissões de GEE por unidade de carne produzida, corroborando com os 
objetivos do Plano ABC e do Programa ABC. 
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É importante destacar que, considerando apenas a metodologia utilizada no Inventário 
Brasileiro de Emissões, com o aumento do número de cabeças no sistema produtivo, as 
emissões absolutas do setor agropecuário aumentariam. No entanto, ao considerar o 
balanço de emissões (com os sumidouros de carbono) no sistema produtivo, conforme a 
metodologia do presente relatório, as emissões relativas cairiam (tonelada de CO2eq./kg 
de carne produzida/hectare). 

Também é relevante elucidar que há uma interpretação do IPCC que diz que “o CH4 não 
pode ser compensado (neutralizado) pela assimilação de CO2.  O CH4 é apenas 
destruído por radicais hidroxila (OH), e isso acontece com uma meia-vida de doze 
anos.  A contabilidade do CH4 é feita separadamente da do CO2, por causa da diferença 
de absorção de infravermelho (seção de choque da molécula) e do processo de 
destruição natural diferente.” No entanto, a metodologia do presente relatório leva em 
consideração o balanço de emissões do sistema produtivo, em que todos os gases são 
convertidos em CO2eq. 
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Tabela 39 - Balanço de emissões de GEE acumuladas (2012/13 a 2022/23) da agropecuária em tCO2eq. com a adoção de tecnologias de baixa emissão de 
carbono nas áreas de pasto degradado (75% com recuperação de pastos e 25% com iLP/iLPF) utilizando a métrica GWP e as projeções do MAPA 
Região UF Arroz Feijão Milho Soja Trigo Total sistema iLPF Total recuperação de pastagens Total culturas em iLPF e recuperação de pastagens 

N AC -313.258 -700.667 -1.668.769 0 0 -2.478.078 -2.062.952 -4.541.029 

NE AL -184.204 -2.562.226 -1.351.043 0 0 -3.801.930 -2.771.816 -6.573.746 

N AM -777.678 -2.207.220 -4.184.662 -128.189 0 -6.754.250 -5.479.541 -12.233.791 

N AP -57.622 -98.995 -214.545 0 0 -341.075 -303.344 -644.419 

NE BA -1.138.408 -63.427.676 -33.465.830 -3.100.742 0 -93.160.094 -76.374.459 -169.534.553 

NE CE -62.855 -9.775.945 -9.610.563 0 0 -18.228.770 -11.529.373 -29.758.143 
CO DF -91 -231.577 -624.767 -950.824 -10.950 -1.686.306 -1.268.015 -2.954.320 

CO GO -384.455 -315.131 -14.576.871 -29.164.755 -6.729 -41.594.685 -29.148.700 -70.743.385 

NE MA -2.070.669 -1.746.514 -4.985.937 -1.778.148 0 -9.623.093 -9.050.629 -18.673.722 

SE MG -2.181.152 -67.452.908 -155.654.202 -32.570.354 -819.926 -242.418.920 -160.117.773 -402.536.692 

CO MS -1.629.230 -6.511.563 -24.085.716 -42.124.176 -609 -69.570.530 -49.000.115 -118.570.645 

CO MT -1.207.101 -1.386.825 -11.458.460 -33.395.663 0 -43.993.704 -35.405.080 -79.398.784 

N PA -3.817.934 -4.262.909 -15.589.086 -11.265.397 0 -32.300.730 -26.561.969 -58.862.699 

NE PB -12.516 -1.698.300 -960.098 0 0 -1.861.219 -7.648.146 -9.509.366 

NE PE -236.110 -5.560.822 -2.350.665 0 0 -7.134.582 -9.568.641 -16.703.223 

NE PI -690.411 -7.177.504 -8.920.855 -89.223 0 -15.222.592 -15.636.433 -30.859.025 
S PR 841 -77.403 -680.342 -1.019.147 -184.355 -1.801.800 -1.450.344 -3.252.143 

SE RJ -118.642 -5.021.309 -5.984.301 0 0 -10.393.569 -7.195.450 -17.589.019 

NE RN -166.525 -2.153.622 -1.266.272 0 0 -2.901.464 -6.469.891 -9.371.355 

N RO -47.937 -2.726 -219.146 -388.299 0 -592.816 -658.282 -1.251.097 
N RR 19 -76 -226 0 0 -190 -943 -1.133 

S RS 729.387 -266.562 -1.203.129 -208.925 -105.492 -858.525 -1.800.642 -2.659.167 

S SC 1.047.768 -17.057 -180.825 -4.326 -1.468 860.511 -149.041 711.470 

NE SE -95.831 -956.431 -1.413.756 0 0 -2.300.112 -1.567.098 -3.867.210 

SE SP -158.275 -1.487.275 -6.446.081 -717.337 -12.388 -8.231.064 -5.812.642 -14.043.705 

N TO -1.964.385 -1.144.609 -2.606.213 -5.008.481 0 -9.811.334 -9.198.341 -19.009.675 
TOTAL -15.537.274 -186.243.855 -309.702.360 -161.913.986 -1.141.917 -626.200.919 -476.229.659 -1.102.430.578 
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Tabela 40 - Balanço de emissões de GEE acumuladas (2012/13 a 2022/23) da agropecuária em tCO2eq. com a adoção de tecnologias de baixa emissão de 
carbono nas áreas de pasto degradado (75% com recuperação de pastos e 25% com iLP/iLPF) utilizando a métrica GTP e as projeções do MAPA 
Região UF Arroz Feijão Milho Soja Trigo Total sistema iLPF Total recuperação de pastagens Total culturas em iLPF e recuperação de pastagens 

N AC -809.406 -701.174 -1.669.706 0 0 -2.975.680 -5.189.578 -8.165.258 

NE AL -506.277 -2.562.452 -1.351.172 0 0 -4.124.373 -7.454.085 -11.578.457 
N AM -2.001.194 -2.207.682 -4.185.804 -128.202 0 -7.979.412 -13.784.377 -21.763.789 

N AP -149.391 -99.049 -214.656 0 0 -433.009 -763.094 -1.196.104 

NE BA -3.064.265 -63.435.625 -33.485.610 -3.105.675 0 -95.119.010 -201.401.834 -296.520.844 
NE CE -180.291 -9.785.585 -9.620.975 0 0 -18.366.317 -30.801.780 -49.168.098 

CO DF -320 -235.039 -639.060 -953.618 -11.159 -1.707.298 -3.333.029 -5.040.328 

CO GO -977.832 -317.204 -14.646.484 -29.191.686 -6.808 -42.286.900 -72.441.663 -114.728.562 

NE MA -5.698.165 -1.747.243 -4.999.281 -1.793.881 0 -13.280.444 -24.179.587 -37.460.031 

SE MG -5.737.091 -67.474.744 -155.797.063 -32.588.034 -822.004 -246.160.126 -411.619.649 -657.779.775 

CO MS -4.160.021 -6.511.736 -24.118.683 -42.135.300 -652 -72.145.867 -121.411.426 -193.557.293 

CO MT -3.255.899 -1.395.457 -11.717.175 -33.555.744 0 -46.470.102 -87.725.941 -134.196.043 

N PA -9.893.647 -4.264.815 -15.602.843 -11.270.900 0 -38.397.741 -66.819.500 -105.217.241 

NE PB -34.098 -1.698.628 -960.214 0 0 -1.883.286 -20.432.725 -22.316.011 

NE PE -643.035 -5.561.691 -2.351.470 0 0 -7.543.232 -25.563.504 -33.106.736 
NE PI -1.935.114 -7.181.384 -8.937.142 -95.572 0 -16.493.893 -41.774.168 -58.268.061 

S PR -3.288 -79.598 -708.296 -1.024.987 -186.910 -1.844.482 -3.992.877 -5.837.359 

SE RJ -310.599 -5.021.511 -5.984.577 0 0 -10.586.041 -18.497.564 -29.083.605 

NE RN -455.394 -2.153.889 -1.266.456 0 0 -3.190.818 -17.284.908 -20.475.726 
N RO -217.618 -2.762 -225.711 -390.476 0 -771.277 -1.655.978 -2.427.255 

N RR -101 -92 -271 0 0 -370 -2.379 -2.750 

S RS -860.305 -266.743 -1.204.402 -209.014 -106.228 -2.450.507 -4.940.492 -7.390.999 

S SC 223.276 -17.198 -182.798 -4.348 -1.475 33.875 -413.126 -379.252 

NE SE -273.172 -956.724 -1.414.482 0 0 -2.478.479 -4.186.647 -6.665.127 

SE SP -455.210 -1.487.981 -6.454.788 -717.863 -12.607 -8.538.186 -14.943.910 -23.482.096 
N TO -5.138.881 -1.145.850 -2.607.534 -5.011.049 0 -12.991.007 -23.139.420 -36.130.426 
TOTAL  

-46.537.339 -186.311.857 -310.346.655 -162.176.348 -1.147.843 -658.183.982 -1.223.753.243 
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Tabela 41 - Balanço de emissões de GEE acumuladas (2012/13 a 2022/23) da agropecuária em tCO2eq. com a adoção de tecnologias de baixa emissão de 
carbono nas áreas de pasto degradado (75% com recuperação de pastos e 25% com iLP/iLPF) utilizando a métrica GWP e as projeções da Fiesp 
Região UF Arroz Feijão Milho Soja Trigo Total sistema iLPF Total recuperação de pastagens Total culturas em iLPF e recuperação pastagens 

N AC -312.338 -737.089 -1.635.109 0 0 -2.479.919 -2.062.952 -4.542.871 

NE AL -182.517 -2.621.790 -1.296.938 0 0 -3.805.703 -2.771.816 -6.577.519 

N AM -771.807 -2.304.746 -4.094.861 -138.168 0 -6.766.085 -5.479.541 -12.245.626 

N AP -57.425 -104.826 -209.307 0 0 -341.470 -303.344 -644.813 

NE BA -1.134.030 -64.606.874 -32.191.250 -3.205.274 0 -93.164.865 -76.374.459 -169.539.325 
NE CE -61.187 -10.117.609 -9.274.165 0 0 -18.232.367 -11.529.373 -29.761.740 

CO DF -85 -234.430 -568.200 -999.733 -12.711 -1.683.255 -1.268.015 -2.951.270 

CO GO -378.325 -312.905 -13.601.633 -30.176.915 -7.382 -41.623.905 -29.148.700 -70.772.605 

NE MA -2.064.727 -1.850.083 -4.860.366 -1.806.388 0 -9.623.389 -9.050.629 -18.674.018 

SE MG -2.151.927 -70.453.569 -151.110.709 -34.097.061 -934.316 -242.487.959 -160.117.773 -402.605.731 

CO MS -1.539.857 -6.769.139 -23.136.413 -43.105.721 -600 -69.770.966 -49.000.115 -118.771.082 

CO MT -1.184.576 -1.444.446 -10.646.376 -34.204.309 0 -44.025.361 -35.405.080 -79.430.441 

N PA -3.764.957 -4.502.421 -15.013.766 -11.761.301 0 -32.407.848 -26.561.969 -58.969.818 

NE PB -11.928 -1.711.227 -949.061 0 0 -1.862.520 -7.648.146 -9.510.667 

NE PE -235.736 -5.647.954 -2.264.707 0 0 -7.135.382 -9.568.641 -16.704.023 
NE PI -686.506 -7.446.190 -8.656.315 -94.348 0 -15.227.957 -15.636.433 -30.864.390 

S PR 915 -75.464 -633.655 -1.051.258 -188.800 -1.789.657 -1.450.344 -3.240.000 

SE RJ -117.751 -5.166.586 -5.841.791 0 0 -10.395.445 -7.195.450 -17.590.895 

NE RN -164.909 -2.204.815 -1.220.274 0 0 -2.905.042 -6.469.891 -9.374.933 
N RO -44.259 -2.812 -209.057 -414.362 0 -605.196 -658.282 -1.263.478 

N RR 19 -96 -208 0 0 -191 -943 -1.134 

S RS 729.419 -284.151 -1.177.498 -210.604 -111.152 -857.791 -1.800.642 -2.658.433 

S SC 1.047.736 -18.129 -179.566 -4.818 -1.757 859.884 -149.041 710.843 

NE SE -95.095 -1.004.104 -1.368.677 0 0 -2.301.971 -1.567.098 -3.869.069 

SE SP -157.366 -1.543.316 -6.331.872 -783.190 -14.174 -8.239.625 -5.812.642 -14.052.267 
N TO -1.926.876 -1.177.823 -2.475.481 -5.216.732 0 -9.884.557 -9.198.341 -19.082.898 
TOTAL -15.266.093 -192.342.593 -298.947.255 -167.270.183 -1.270.893 -626.758.543 -476.229.659 -1.102.988.202 
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Tabela 42 - Balanço de emissões de GEE acumuladas (2012/13 a 2022/23) da agropecuária em tCO2eq. com a adoção de tecnologias de baixa emissão de 
carbono nas áreas de pasto degradado (75% com recuperação de pastos e 25% com iLP/iLPF) utilizando a métrica GTP e as projeções da Fiesp 
Região UF Arroz Feijão Milho Soja Trigo Total sistema iLPF Total recuperação de pastagem Total culturas em iLPF e recuperação de pastagens 

N AC -807.049 -737.601 -1.636.042 0 0 -2.976.085 -5.189.578 -8.165.663 

NE AL -501.655 -2.622.018 -1.297.065 0 0 -4.125.210 -7.454.085 -11.579.295 

N AM -1.986.147 -2.305.217 -4.095.994 -138.183 0 -7.982.070 -13.784.377 -21.766.447 

N AP -148.885 -104.880 -209.417 0 0 -433.095 -763.094 -1.196.190 

NE BA -3.052.504 -64.614.903 -32.210.873 -3.210.745 0 -95.116.860 -201.401.834 -296.518.694 
NE CE -175.743 -10.127.271 -9.284.565 0 0 -18.367.046 -30.801.780 -49.168.827 

CO DF -302 -237.960 -582.397 -1.002.832 -12.931 -1.704.525 -3.333.029 -5.037.554 

CO GO -962.164 -315.058 -13.668.580 -30.206.786 -7.480 -42.306.955 -72.441.663 -114.748.618 

NE MA -5.681.966 -1.850.819 -4.873.405 -1.823.840 0 -13.271.904 -24.179.587 -37.451.491 

SE MG -5.660.410 -70.476.053 -151.250.933 -34.116.668 -936.748 -246.182.001 -411.619.649 -657.801.651 

CO MS -3.934.870 -6.769.316 -23.167.379 -43.118.058 -653 -72.209.751 -121.411.426 -193.621.177 

CO MT -3.195.907 -1.453.252 -10.895.930 -34.381.900 0 -46.472.815 -87.725.941 -134.198.756 

N PA -9.757.977 -4.504.350 -15.027.134 -11.767.403 0 -38.422.401 -66.819.500 -105.241.901 

NE PB -32.496 -1.711.556 -949.177 0 0 -1.883.574 -20.432.725 -22.316.299 

NE PE -642.017 -5.648.828 -2.265.510 0 0 -7.543.392 -25.563.504 -33.106.895 
NE PI -1.924.463 -7.450.084 -8.672.352 -101.391 0 -16.492.971 -41.774.168 -58.267.139 

S PR -3.073 -77.861 -660.952 -1.057.732 -192.078 -1.833.098 -3.992.877 -5.825.975 

SE RJ -308.267 -5.166.794 -5.842.062 0 0 -10.586.476 -18.497.564 -29.084.039 

NE RN -450.993 -2.205.086 -1.220.455 0 0 -3.191.613 -17.284.908 -20.476.521 
N RO -208.156 -2.848 -215.234 -416.777 0 -777.726 -1.655.978 -2.433.704 

N RR -101 -112 -252 0 0 -371 -2.379 -2.750 

S RS -859.673 -284.333 -1.178.757 -210.703 -111.998 -2.449.279 -4.940.492 -7.389.771 

S SC 223.239 -18.274 -181.499 -4.843 -1.765 33.276 -413.126 -379.850 

NE SE -271.163 -1.004.399 -1.369.389 0 0 -2.479.054 -4.186.647 -6.665.701 

SE SP -452.072 -1.544.040 -6.340.219 -783.773 -14.430 -8.544.270 -14.943.910 -23.488.180 
N TO -5.042.621 -1.179.087 -2.476.772 -5.219.577 0 -13.005.749 -23.139.420 -36.145.168 
TOTAL -45.837.436 -192.411.998 -299.572.344 -167.561.213 -1.278.084 -658.325.015 -1.223.753.243 -1.882.078.257 
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4.1.2. Recorte regional 

 

4.1.2.1. Região Sudeste 

 

Na região Sudeste, considerando o intervalo de onze anos, é factível evitar as emissões de 

214,3 milhões tCO2eq. (Tabela 17;  

 
Figura 8), considerando as projeções de crescimento da agricultura do MAPA e da 
Fiesp e a métrica GWP e, ainda, armazenar cerca de 434 milhões tCO2eq. no solo com 
a recuperação de pastagens em 75% da área de pasto degradado e com a implantação de 
iLP/iLPF em 25% da área de pasto degradado (Tabela 39). 

No período de onze anos, comparando os estados da região, em primeiro lugar no 
ranking de neutralização das emissões, inclusive o nacional, aparece Minas Gerais, com 
194 milhões tCO2eq. neutralizados (Tabelas 17 e 18) e 403 milhões tCO2eq. 
armazenados no solo (Tabela 39 e Tabela 40; Figura 7). 

Isso é devido, principalmente, ao alto efetivo bovino (IBGE, 2009) e à grande área 
plantada neste Estado, bem como ao maior número de municípios selecionados devido à 
sua maior área de pastagem degradada entre os demais estados, totalizando 17,6 milhões 
ha (
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Tabela 14). 

 

 

Figura 7. Estoque de CO2eq. no solo das áreas de pastagens degradadas (UA/ha < 0,75) 
com a recuperação de pastos e iLP/iLPF entre 2012/13 e 2022/23 nas diferentes regiões 
do País   
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Figura 8. Emissões de CO2eq. evitadas pela recuperação de pastos e pela iLP/iLPF entre 
2012/13 e 2022/23 

 

 
4.1.2.2. Região Nordeste 

A região Nordeste é a terceira no ranking de neutralização das emissões e a segunda no de 
armazenamento de estoque de carbono no solo, com aproximadamente 113 milhões tCO2eq. 
neutralizados ( 
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Figura 8) e 295 milhões tCO2eq. estocados no solo, em um período de onze anos 
(Figura 7), com tecnologias de baixa emissão de carbono. 

Nesta região, a Bahia aparece em primeiro lugar no ranking do balanço de emissões, 
com cerca de 170 milhões tCO2eq. armazenados no solo, seguida pelos estados do Piauí 
e do Ceará, com 31 milhões e 30 milhões tCO2eq., respectivamente (Tabela 39 e Tabela 

41). Apenas estes três estados contribuíram com mais da metade do estoque de carbono 
no solo no Nordeste com a adoção de sistemas iLP e iLPF e recuperação de pastos em 
16 milhões ha de pastagens degradadas ou em processo de degradação (Tabela 14). 

É importante ressaltar que a Bahia é o segundo estado em tamanho de área de pastagem 
degradada, conforme verificado na 
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Tabela 14, o que acarretou um elevado número de municípios selecionados neste estado 
para as análises do balanço de emissões. 

 
 
 
 

4.1.2.3. Região Centro-Oeste 

 

O Centro-Oeste, no que se refere ao balanço de emissões, contribui com o total de emissões 
acumuladas evitadas em onze anos de aproximadamente 212 milhões tCO2eq. ( 

 
Figura 8) e adicional de carbono no solo de 272 milhões tCO2eq. (Figura 7).  

O destaque fica por conta do estado do Mato Grosso do Sul, com 103 milhões tCO2eq. 
de emissões evitadas entre 2012/13 e 2022/23 (Tabela 17 e Tabela 18) e 118 milhões de 
tCO2eq armazenados no solo no mesmo período (Tabela 39 e Tabela 41). O estado ocupa 
o terceiro lugar no ranking nacional de balanço de emissões, ficando atrás de Minas 
Gerais e Bahia. Os demais estados desta região também apresentaram posições de 
destaque dentro do ranking nacional de armazenamento de carbono no solo. 

Esses resultados corroboram com a grande área de pastagem degradada ou em processo 
de degradação nesta região (
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Tabela 14), acarretando um elevado número de municípios selecionados para a presente 
análise do balanço de emissões com a adoção de tecnologias de baixa emissão de 
carbono. 

 

4.1.2.4. Região Norte 

 

Os estados da região Norte contribuíram para o total de emissões evitadas acumuladas 
em onze anos com cerca de 117 milhões tCO2eq., sendo aproximadamente 600 mil 
tCO2eq. provenientes das lavouras agrícolas e 116,7 milhões tCO2eq. do rebanho 
bovino (Tabela 17 e Tabela 18). Além disso, contribuíram para o armazenamento de 97 
milhões tCO2eq. no solo em onze anos da adoção de sistemas integrados iLP/iLPF e 
recuperação de pastos em 4,8 milhões ha. O destaque fica por conta do estado do Pará, 
com 73 milhões tCO2eq. de emissões evitadas e 59 milhões de tCO2eq. armazenados no 
solo entre 2012/13 e 2022/23 (Tabela 39 e Tabela 41).  

O estado do Pará destaca-se pela necessidade de recuperação das suas pastagens 
degradadas ou em processo de degradação: grandes áreas com pecuária extensiva e 
emissora. A Amazônia Legal apresenta mais de 9 milhões ha de pastagens com baixa 
capacidade de suporte (menor do que 0,75 UA/ha), sendo que apenas o estado do Pará 
apresenta mais de 2,8 milhões ha. 

 

4.1.2.5. Região Sul 

 

A região Sul, apesar de apresentar valores mais modestos do que os encontrados para as 
demais regiões, também contribuiu para o alto armazenamento de carbono no solo com 
as tecnologias de baixa emissão de carbono – iLP/iLPF e recuperação de pastos – no 
País. Os estados da região Sul, em onze anos e em 401,8 mil ha, estocaram cerca de 5 
milhões tCO2eq. (Tabela 39 e Tabela 41). As emissões evitadas pela adoção destas 
tecnologias foram de 14 milhões tCO2eq. aproximadamente, no cenário de crescimento 
da agricultura projetado pelo MAPA e pela Fiesp.  

A região apresentou a menor área de pastagem degradada em comparação às demais 
regiões do País, com 401,8 mil ha (



 

107 

 

Tabela 14), implicando um número reduzido de municípios selecionados nesta região 
em comparação às outras regiões do Brasil. 

 

4.2. Áreas prioritárias na Amazônia Legal 

 

De forma a priorizar áreas na Amazônia Legal para a adoção ou a ampliação das 
tecnologias de baixa emissão de carbono preconizadas pelo Plano ABC e pelo Programa 
ABC, mais especificamente recuperação de pastos e implantação de sistemas produtivos 
integrados como iLP e iLPF, foram determinadas as classes de uso e cobertura do solo e 
elaborados os respectivos mapas em todos os municípios da região.  

Nota-se que os estados da Amazônia Legal com maiores áreas de pasto, sobretudo de 
pasto com solo exposto e pasto sujo, classes prioritárias para a recuperação de 
pastagens, são Mato Grosso e Pará (Tabela 43), prioritários para a alocação das ações e 
dos recursos do Plano ABC e do Programa ABC, respectivamente.   

Além da grande área de pastagem, o estado de Mato Grosso também já possui uma 
cadeia de atores envolvidos com o Plano e o Programa ABC ramificada, como 
fornecedores de insumos, ATER, cooperativas etc., conforme relatado em estudos 
anteriores do Observatório ABC (OBSERVATÓRIO ABC, 2013). No entanto, o estado 
do Pará ainda apresenta lacunas e entraves importantes que precisam ser solucionados 
para o avanço das tecnologias de baixa emissão de carbono, como regularizações 
fundiária e ambiental, baixa atuação da ATER, entre outros. 

 

Tabela 43 - Extensão territorial em hectares (ha) das classes de uso e cobertura da terra 
em áreas desflorestadas dos estados da Amazônia Legal 

UF Desflorestamento Floresta Mosaico de 
ocupações 

Pasto 
com solo 
exposto 

Pasto limpo Pasto sujo Regeneração 
com pasto 

Vegetação 
secundária 

Outros 

AC 27.129,05 14.683.795,10 99.953,98 0,00 1.215.575,25 45.573,16 62.856,71 471.898,49 74.574,01 

AM 59.079,23 124.729.239,90 282.037,11 969,98 409.336,74 186.897,73 209.689,20 1.629.074,97 9.705.814,60 

AP 7.457,35 4.555.912,80 10.830,70 10,72 14.094,91 7.152,99 31.713,31 96.650,97 3.043.067,18 

MA 69.856,85 3.505.757,75 465.604,55 883,77 2.772.456,52 1.547.355,61 1.606.858,75 1.966.470,77 8.962.898,24 

MT 82.291,50 28.119.957,91 101.434,61 30.979,83 11.305.421,92 784.262,09 775.629,56 3.167.853,28 40.351.666,08 

PA 344.140,98 87.871.156,09 660.062,89 3.803,00 10.070.060,72 2.122.651,05 2.887.041,55 6.574.877,12 14.412.081,20 

RO 45.116,81 12.670.804,79 154.506,33 201,69 5.198.209,50 708.817,41 450.632,83 1.481.471,36 3.042.462,37 

RR 24.625,41 13.053.997,20 75.028,24 230,90 188.583,39 106.723,41 114.345,72 351.208,44 6.096.713,10 

TO 5.679,94 991.061,36 8.429,14 438,52 1.976.778,04 141.014,32 127.798,69 698.413,05 8.946.483,10 

Total 665.377,12 290.181.682,89 1.857.887,55 37.518,41 33.150.516,99 5.650.447,77 6.266.566,32 16.437.918,45 94.635.759,88 

 

No que se refere aos dez principais municípios da Amazônia Legal com as maiores 
extensões territoriais em hectares (ha) de pasto com solo exposto e pasto com solo sujo, 
observa-se que grande parte desse grupo pertence ao Pará, porém aparecem nesta lista 
Bom Jardim e Santa Luzia, ambos no Maranhão, e Porto Velho, em Rondônia (Tabela 
44). 
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Tabela 44 - Municípios da Amazônia Legal com as maiores extensões territoriais em 
hectares (ha) de pasto com solo exposto e pasto sujo 

UF Município Pasto com solo exposto e pasto sujo (ha) 

PA Água Azul do Norte 69.298,10 

PA Pacajá 70.379,07 

PA Brasil Novo 71.933,50 

PA Brejo Grande do Araguaia 72.901,80 

MA Bom Jardim 80.124,00 

RO Porto Velho 80.708,30 

PA Cumaru do Norte 99.703,79 

PA Altamira 105.584,46 

MA Santa Luzia do Pará 133.651,36 

PA São Félix do Xingu 184.351,26 
 

Para exemplificar tal método, foram elaborados, e apresentados no presente relatório, os 
mapas dos municípios de Santa Luzia do Pará e de Moju, ambos no leste do estado do 
Pará. Nota-se que o município de Santa Luzia do Pará apresenta poucos fragmentos 
florestais em comparação às áreas com pastos (Figura 9), enquanto o município de 
Moju apresenta comportamento distinto, com grandes áreas de floresta nativa 
preservada em conjunto com as áreas de vegetação secundária (Figura 10). Nesse caso, 
o município de Santa Luzia do Pará apresenta extensas áreas de pastos com diferentes 
graus de degradação, sendo prioritário para a alocação das tecnologias do Plano ABC e 
dos recursos do Programa ABC. 

Essa ferramenta permite visualizar de forma rápida, clara e direta as áreas prioritárias 
para:  

• a alocação de recursos do Programa ABC para a recuperação de pastagens e a 
implantação de iLP e iLPF; 
 

• o direcionamento de ações transversais do Plano ABC, como capacitação e 
divulgação das tecnologias do Plano ABC entre produtores rurais, analistas 
financeiros e projetistas; 
 

• A atuação da assistência técnica e da extensão rural (ATER) no que diz respeito 
à capacitação de produtores rurais nas tecnologias do Plano ABC; e 
 

• A ampliação da cadeia de insumos necessários para o avanço das tecnologias de 
baixa emissão de carbono na Amazônia Legal, como fertilizantes, sementes, 
calcário etc. 
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Figura 9. Classes de uso e cobertura da terra em áreas desflorestadas de Santa Luzia do 
Pará-PA 
 

 

Figura 10. Classes de uso e cobertura da terra em áreas desflorestadas de Moju-PA 
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5. Considerações finais – Fase II 

 
No presente trabalho, nota-se que as emissões totais do Brasil de 0,67 bilhão tCO2eq. 
pela agricultura calculadas pela métrica GWP (Figura 11), considerando as culturas 
descritas no item 3.2 e a metodologia de cálculo descrita no item 3.7, entre 2012/13 e 
2022/23, podem ser neutralizadas devido ao aumento do estoque de carbono no solo de 
1,0 t/ha/ano para recuperação de pastagens e de 1,5 t/ha/ano nos solos sob sistemas 
integrados como iLP e iLPF. 
Adicionalmente às emissões evitadas, para o mesmo período citado, ocorre um 
expressivo armazenamento de estoque de carbono nos solos das áreas de pastagens 
degradadas ou em processo de degradação com a adoção das tecnologias de baixo 
carbono preconizadas no presente relatório 
Após onze anos de adoção da recuperação e da manutenção de pastos em 75% da área 
de pastagem degradada considerada no presente relatório, o ganho de estoque de 
carbono no solo pode chegar a 0,48 bilhão tCO2eq., considerando o abatimento, 
sobretudo, das emissões pela fermentação entérica e pela adubação nitrogenada nos 
sistemas produtivos. Em se tratando dos sistemas integrados iLP e iLPF, o estoque de 
carbono no solo pode chegar a 0,63 bilhão tCO2eq. em onze anos (Figura 11).  
 

 
Figura 11. Balanço de emissões de CO2eq. entre 2012/13 e 2022/23 da agropecuária 
com a adoção de tecnologias de baixa emissão de carbono – recuperação de pastos e 
iLP/iLPF. 
 
É importante destacar que as emissões da agropecuária são neutralizadas pelas 
tecnologias de baixa emissão de carbono independentemente do aumento do número de 
animais no sistema produtivo. Ou seja, apesar do aumento das emissões pela 
fermentação entérica, as mesmas são neutralizadas pelo alto armazenamento de carbono 
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no solo, devido ao manejo correto destas tecnologias de baixa emissão em comparação 
ao estoque de carbono no solo de pastos degradados. 
Com a recuperação de pastos e a implantação de sistemas iLP e iLPF, ocorre 
significativa melhora na produtividade dos sistemas produtivos, passando de 0,75 
UA/ha para até 2,5 UA/ha, O aumento do número de animais no sistema produtivo 
nacional pode chegar a 52 milhões de cabeças, com suas emissões neutralizadas e com 
adicional de carbono no solo. 
Ademais, para o País aumentar a produção, manter os mercados ou conquistar novos, 
inclusive de melhor remuneração, e, ao mesmo tempo, diminuir as suas emissões de 
GEE pela fermentação entérica, é necessário que o setor pecuário tenha bom 
desempenho e seja eficiente. Nesse contexto, melhorias do potencial genético dos 
animais e sua adequação ao ambiente e ao manejo são pontos importantes para se 
alcançar maior eficiência dos sistemas e, consequentemente, diminuir as suas emissões, 
acarretando seu abatimento precoce. 
Por fim, nota-se que o potencial de mitigação das emissões de GEE da agropecuária de 
1,8 bilhão tCO2eq. (emissões evitadas mais estoque de CO2eq. no solo) em onze anos 
pela recuperação de pastos e pela implantação de iLP e iLPF (Figura 12) em 52 milhões 
de hectares de pastos com baixa capacidade de suporte (< 0,75 UA/ha) no País é muito 
maior do que a meta estipulada no Plano ABC em dez anos, demonstrando que a 
agropecuária brasileira tem plenas condições de se transformar de uma forte emissora de 
GEE numa atividade eficiente na sua mitigação. 
 

 
Figura 12. Balanço de emissões de CO2eq. entre 2012/13 e 2022/23 da agropecuária 
com e sem a adoção de tecnologias de baixa emissão de carbono. 
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