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RESUMO 

O presente trabalho buscou investigar se as ferramentas de MRV 

(Monitoramento, Relato e Verificação) AGROTAG, SATVEG e GHG PROTOCOL, 

são eficientes para o acompanhamento físico-financeiro dos contratos de ABC para 

recuperação de pastagens degradadas. Além disso, verificar se houve redução da 

emissão de gases do efeito estufa (GEE) e buscou-se analisar se os recursos foram 

aplicados adequadamente nas finalidades previstas no projeto técnico ABC e 

verificar o custo, benefício e pode ter escala o uso das ferramentas de MRV. Para 

investigar e atingir os propósitos descritos acima, foram analisados dados primários 

e secundários da fazenda Trevo II, que foi beneficiária de projeto técnico ABC para 

recuperação de pastagem degradada.  A análise dos resultados apontou que as 

ferramentas de MRV AGROTAG, SATVeg e GHG Protocol Agrícola são eficientes  

no acompanhamento físico-financeiro dos contratos de ABC para recuperação de 

pastagens degradadas, as ferramentas também se mostraram eficazes na 

verificação se houve redução das emissões dos Gases de Efeito Estufa (GEE) e 

demostraram ter havido redução das emissões após a recuperação das pastagens. 

 

Palavras Chaves: AGROTAG; Gases de Efeito Estufa; SATVeg; GHG Protocol. 

 



 

ABSTRACT 

The present work investigated whether the MRV (Monitoring, Reporting 

and Verification) tools AGROTAG, SATVEG and GHG PROTOCOL, are efficient for 

the physical-financial monitoring of ABC contracts for the recovery of degraded 

pastures. In addition, to verify if there was a reduction of greenhouse gas emissions 

(GHG) and sought to analyze if the resources were properly applied for the purposes 

foreseen in the ABC technical project and verify the cost, benefit and can scale the 

use of the tools of MRV. To investigate and achieve the purposes described above, 

we analyzed primary and secondary data from the Trevo II farm, which was the 

beneficiary of an ABC technical project for the recovery of degraded pasture. The 

analysis of the results indicated that the MRV tools AGROTAG, SATVeg and GHG 

Agricultural Protocol are efficient in the physical-financial follow-up of the ABC 

contracts for the recovery of degraded pastures, the tools were also effective in 

verifying if there was a reduction of emissions of Gases of Greenhouse Effect (GHG) 

and demonstrated that there was reduction of emissions after period of pasture 

recovery. 

Keywords: AGROTAG; Greenhouse Gases; SATVeg; GHG Protocol. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente o Brasil é o maior exportador de carne bovina e o segundo 

maior produtor do mundo, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2016). Quase toda a produção brasileira tem como base as pastagens, a 

forma mais econômica de produzir alimentos para os animais (Dias-Filho, 2014). 

Segundo (Ferraz; Felício, 2010), ter a maior parte do rebanho criado a 

pasto é uma característica importante da pecuária brasileira, dada a extensão 

territorial e as condições climáticas do país. Com isso o Brasil possui um dos  

menores custos de produção de carne bovina do mundo (Carvalho et al., 2009; 

Deblitz, 2012; Ferraz; Felício, 2010). 

 

Enquanto nos Estados Unidos, na Austrália e em vários países europeus, 

o confinamento é a base da produção de carne, no Brasil com a produção a base de 

pastagem, o produtor fica mais protegido da variação de preço dos principais 

insumos de produção (Torres Júnior; Aguiar, 2013). Cabe destacar que o 

confinamento eleva os custos com mão de obra, ração, máquinas e combustíveis, 

deixando o produtor mais exposto à variação dos preços desses serviços e insumos 

(DIAS-FILHO, 2011a). 

 

No entanto, existe um problema global de produzir carne bovina a pasto. 

Estima-se que cerca de 20% das pastagens mundiais estejam degradadas ou com 

algum processo de degradação e nas regiões mais áridas do planeta esse número 

pode chegar a 60% de degradação (UNEP, 2004). 

 

De acordo com a FAO (2009), o manejo inadequado é uma das principais 

causas de degradação, ratificado por (Dias-Filho, 2011b) que acrescenta a falta de 

adubação periódica e o estabelecimento inadequado das pastagens, contribuindo 

para a degradação dos pastos.  

 

No Brasil, segundo o último censo agropecuário (IBGE, 2017), 45% do 

uso da terra é com pastagens, o que representa pouco mais de 158 milhões de 
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hectares; desse total, cerca de 63% de pastagens plantadas em boas condições, 7% 

pastagens plantadas em más condições e 30% pastagens naturais, que apresentam 

estágios avançados de degradação (IBGE, 2017). Sendo assim, no Brasil em torno 

de 37% das pastagens estão abaixo da capacidade de suporte, seja por apresentar 

degradação ou algum processo de degradação. As pastagens naturais, geralmente 

apresentam baixa capacidade de suporte1, sendo essa capacidade pouco conhecida 

e dependente da degradação do ambiente, das condições climáticas e do histórico 

do uso do solo (Papanastasis, 2009). Pode-se estimar que no Brasil, pouco mais de 

58 milhões de hectares possuem algum estágio de degradação (IBGE, 2017). 

 

Considerando os dados do (LAPIG, 2017), o Brasil possui 167,6 milhões 

de ha de pastagem, dos quais aproximadamente 71.9 milhões de ha com indícios de 

algum estádio de degradação. 

 

Pastagens degradadas estão presentes em todas as regiões brasileiras. 

No entanto em regiões de fronteira agrícola o problema tende a ser maior, pois o 

preço relativamente baixo da terra e a sua abundância contribuem para aumento da 

área de pastagens degradadas e tende a apresentar gargalos que dificultam a 

entrada de novas tecnologias, que permitam recuperá-las (Dias-Filho, 2011a). 

 

Na COP-152, realizada em Copenhague em 2009, o Brasil assumiu 

voluntariamente o compromisso denominado ações de mitigação nacionalmente 

apropriadas (NAMAS – Nationally Appropriate Mitigation Actions), de redução de 

____________ 

1
 A capacidade de suporte é expressa em termo de número máximo de animais ou unidade animal 

(UA. que é igual a 450 kg de peso vivo) suportados pela pastagem, sem que ocorra a sua 

degradação (Seiffert, 1980). 

2
 Organizada pelas Nações Unidas a COP-15 Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças 

Climáticas de 2009, também chamada Conferência de Copenhague  realizada entre os dias 7 e 18 de 

dezembro de 2009, em Copenhague, Dinamarca. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/7_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2009
https://pt.wikipedia.org/wiki/Copenhague
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
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emissões de GEE, projetadas para 2020, para taxas entre 36,1% e 38,9%. Dentre as 

alternativas tecnológicas para alcançar essa redução está a recuperação de 15 

milhões de hectares de pastagens degradadas. Esses compromissos foram 

ratificados na Política Nacional Sobre Mudanças do Clima (Lei 12.187/2009) e 

regulamentado pelo Decreto nº 9390/10 (Zimmer et al., 2012). 

 
Nesse contexto, foi lançado em 2012 o Plano Setorial de Mitigação e de 

Adaptação às Mudanças Climáticas para consolidação de uma economia de baixa 

emissão de carbono, também denominado Plano ABC (MAPA, 2012). O Plano ABC 

é composto por sete linhas, seis delas referentes às tecnologias de mitigação, e 

ainda uma última linha com ações de adaptação às mudanças climáticas: 

- Recuperação de pastagens degradadas; 

- Integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) e sistemas agroflorestais (SAFs); 

- Sistemas de plantio direto (SPD); 

- Fixação biológica de Nitrogênio (FBN); 

- Florestas plantadas; 

- Tratamento de dejetos animais; e 

- Adaptação às Mudanças climáticas. 

 

O objetivo do Plano ABC na recuperação de pastagens degradadas é 

recuperar 15 milhões de hectares. A degradação caracteriza-se pela perda de vigor, 

de produtividade e qualidade do pasto. Diante disso, mediante o avanço no processo 

de degradação, verifica-se a perda da cobertura vegetal e diminuição da matéria 

orgânica do solo, com consequente aumento da emissão de CO2 para a atmosfera. 

Por isso, a manutenção da produtividade das pastagens e a recuperação das áreas 

de pastagens degradadas contribuem para mitigação da emissão dos gases do 

efeito estufa (MAPA, 2012).  

 

1.1. Problema de pesquisa 

 

Verificar se as ferramentas de MRV (Monitoramento, Relato e Verificação) 

AGROTAG, SATVEG e GHG PROTOCOL, são eficientes para o acompanhamento 

físico-financeiro dos contratos de ABC para recuperação de pastagens degradadas, 
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a partir da análise de contratos do Banco do Brasil firmado em uma propriedade 

agrícola do município de Açailândia no Maranhão.  

 

1.2. Objetivo Geral 

 

O presente estudo tem por objetivo geral verificar se houve redução da 

emissão de gases do efeito estufa (GEE) no período de implantação do projeto de 

recuperação de pastagens degradadas, utilizando as ferramentas AGROTAG, GHG 

Protocol e SATVeg como auxilio ao monitoramento. 

 

1.2.1. Objetivos específicos  

 

- Analisar se os recursos foram aplicados adequadamente e atendendo às 

finalidades previstas no projeto técnico do Plano ABC; 

- Verificar o custo, benefícios e se há escala na utilização das ferramentas de MRV 

para a linha de crédito ABC, com a finalidade recuperação de pastagens 

degradadas; 

- Analisar as ferramentas de MRV: AGROTAG, SATVeg e GHG Protocol Agrícola, 

podem ser utilizadas para verificar os contratos de ABC para recuperação de 

pastagem degradada. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Cenário das pastagens no Brasil  

Segundo Harris (2010), a degradação de pastagens é um fenômeno de 

abrangência mundial, ocorrendo em diversos ecossistemas de pastagens formadas 

na América Latina Tropical (Bouman et al., 1999; Costa & Rehman, 1999; Dias-Filho 

& Andrade, 2006; Holmann et al., 2004; Macedo, 2005;Pereira et al.,2005; Vera et 

al., 1998). No Brasil tem sido uma importante causa de prejuízos econômicos e 

danos ambientais (Dias-Filho, 2011). 

De acordo com último Censo agropecuário realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), o Brasil possui 45% do uso da 

terra com pastagens, o que representa pouco mais de 158 milhões de ha. Destes, 

infere-se que aproximadamente 100 milhões de hectares de pastagens estão em 

boas condições Figura 1. No entanto pouco mais de 57 milhões de hectares ou 37% 

não apresentam todo o potencial produtivo, pois 30% são pastagens naturais 

manejadas sem adoção de tecnologias e 7% porque apresentam algum estágio de 

degradação (IBGE, 2017). 
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Figura 1. Condições das áreas de pastagens no Brasil, conforme dados do            
Censo Agropecuário (IBGE, 2017). 

 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 2017 

 

Considerando os dados do Laboratório de Processamento de Imagem e 

Georreferenciamento –  LAPIG, da Universidade Federal de Goiás (LAPIG, 2017), o 

Brasil possui 167,7 milhões de ha de pastagem, dos quais 71.9 milhões de ha com 

indícios de algum estádio de degradação Figura 2.  

 

 

Figura 2 - Condições das áreas de pastagens no Brasil, conforme dados do             
(LAPIG, 2017). 

 

Fonte: LAPIG (2017) 
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Na Figura 3, o comparativo dos dados da Figura 1 e Figura 2, verifica-se 

que a área total das pastagens está bem próxima, considerando os dados do IBGE e 

os dados do LAPIG, 158 e 167 milhões de hectares respectivamente, já para as 

pastagens em boas condições e pastagens degradadas esses dados apresentam 

uma maior distância, sendo que conforme dados do IBGE o Brasil possui 100 

milhões e 58 milhões de pastagem em boas condições e degradadas 

respectivamente. Segundo os dados do LAPIG pastagens em boas condições 72 

milhões de ha e pastagens degradadas 95 milhões de ha. 

 

Figura 3 – Condições das pastagens no Brasil, comparativo dados do IBGE – 
2017 com os dados do LAPIG – 2017 em milhões de ha. 

 

Fonte: IBGE; LAPIG (2017) 

 

Pastagens em boas condições apresentam vigor, produtividade e elevada 

capacidade de recuperação natural, enquanto pastagens em más condições podem 

ser definidas como uma “área com acentuada diminuição da produtividade agrícola 

ideal, diminuição na capacidade de suporte ideal, podendo ou não ter perdido a 
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capacidade de manter produtividade biológica (acumular biomassa) significativa” 

(Dias-Filho, 2012). Para (Dias-Filho, 2012) capacidade de suporte ideal, é aquela 

que maximiza o ganho de peso por animal e por área, sem comprometer a 

produtividade e a capacidade de recuperação da pastagem. 

 

Segundo (Dias-Filho, 2017), no Brasil as áreas de pastagens são 

utilizadas muito abaixo da sua real potencialidade, ocorrendo em todas as regiões 

do país. Este fato se deve principalmente devido à degradação das áreas de 

pastagens cultivadas ou falta de uso de tecnologia e insumos nas áreas de 

pastagens naturais, geralmente ocorre onde a pecuária não é administrada 

profissionalmente. Segundo (Kay, 1983 apud Arruda, 2013) administrar é alocar 

recursos limitados para um número de alternativas produtivas, operando e 

organizando o negócio agrícola de modo a atingir os objetivos com o mínimo de 

recursos possível. 

 

Conforme descrito por (Macedo, 2001), a degradação de pastagem segue 

uma lógica temporal Figura 4. No entanto no campo não é tão simples identificar, 

pois na realidade a degradação pode ocorrer em diferentes sequencias e grau, e sua 

ordem pode ser alterada. 
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Figura 4. Representação gráfica do processo degradação de pastagens 
cultivadas em diferentes etapas no tempo. 

 
Fonte: Macedo (2001) 

 

Geralmente o produtor se deixa levar pela aparência momentânea das 

pastagens e, com isso, não consegue identificar no tempo correto o processo de 

degradação. Umas das características mais precisas seria a capacidade de suporte 

animal ao longo do tempo (Zimmer et al. 2012). Outro fator que impede uma ampla 

adoção as tecnologias de recuperação de pastagem, são os elevados custos de 

recuperação (Townsend et al. 2010). Normalmente ocorre a perda de capacidade de 

suporte em T1 Figura 4, mas o produtor só consegue identificar quando o processo 

de degradação está em T2 ou T3 (Zimmer et al. 2012). Como o produtor não adota o 

parâmetro de queda na capacidade de suporte para adoção das ações de manejo e 

manutenção, posteriormente tem que utilizar práticas de recuperação e renovação 

de pastagem mais onerosa do ponto de vista econômica (Macedo, 2001). 

 

O processo de degradação de pastagem subdivide-se em “degradação 

agrícola” onde a capacidade de suporte é diminuída devido a pressão exercida por 

plantas daninhas, com isso diminui os ganhos econômico temporariamente; e 

“degradação biológica” quando a capacidade da área em sustentar a produção 
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vegetal estaria comprometida devido a drástico empobrecimento do solo, por 

diversas razões de natureza química (perda dos nutrientes e acidificação), física 

(compactação e erosão) ou biológica (perda da matéria orgânica) (DIAS-FILHO, 

2005). 

 

No comparativo de pastagens degradadas versos pastagem recuperadas 

Quadro 1, verifica-se características oposta em relação à produtividade, acúmulo de 

carbono e outras características que difere pastagens degradadas de pastagem 

recuperadas. 

 

Quadro 1. Comparativo pastagem degradada versos pastagem recuperada, 
quanto à emissão de GEE e produtividade. 

Degradado Recuperado

Menor acúmulo de carbono no solo Maior acúmulo de carbono no solo

Menor qualidade da forragem, maior CH₄ Maior qualidade da forragem, menor CH₄

Solo compactados, maior N₂O Solo bem drenado, Menor N₂O

Menor disponibilidade de forragem, com isso  

maior tempo do animal no pasto, maior tempo 

de abate

Maior disponibilidade de forragem, com 

isso menor tem do animal no pasto, menor 

tempo de abate

Maior população de cupins > CH₄ Menor população de cupins < CH₄

Menor produtividade - maior área, aumento do 

desmatamento e emissões.

Maior produtividade - menor área, menor  

desmatamento e menos emissões.
Fonte: Dias-Filho, 2016.  

Como a pecuária a pasto ocupa grandes áreas territoriais, o impacto 

ambiental é potencializado via aumento das emissões dos gases de efeito estufa 

(GEE) devido às emissões diretas das pastagens e a fermentação entérica3, 

produzida pelos ruminantes durante a digestão, principais fontes de emissão da 

atividade pecuária. Sendo essas emissões de GEE ainda maiores em áreas de 

pastagem degradada, com isso, compromete a imagem da pecuária brasileira no 

mercado internacional (Soares Filho et al., 2010). 

____________ 
3
 Fermentação entérica emite metano (CH4) através do processo digestivo que ocorre no rúmen dos 

herbívoros ruminantes, como bovinos, ovinos, bubalinos e caprinos, sendo um dos principais gases 
de causas do efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global (Cotton e Pielke, 1995). 
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Conforme Tabela 1, verifica-se que pastagens degradadas apresentam o 

menor ganho de peso diário quanto comparado com os outros três sistemas. 

Também houve redução das emissões dos principais gases do efeito estufas em 

todos os cenários de pastagens manejadas ou adubadas, quando comparada com 

pastagem degradada (Cardoso et al., 2017). O experimento conduzido pela 

Embrapa Agrobiologia, quantificou as emissões anuais de CO2eq por ganho de peso 

vivo (GPV) até o abate em quatro cenários de manejo Tabela 1. Observou-se 

também que ocorreu aumento de biomassa vegetal produzida, que 

consequentemente permite aumentar o número de unidades animal por área 

(U.A/ha) (Cardoso et al., 2017). 

 
Tabela 1. Emissões anuais de CO2 eq por ganho de peso vivo ( GPV) até o 
abate, em quatro cenários de manejo.  

SISTEMA

Pastagem

Ganho de peso 

(g/cab/dia)

Emissão de CH₄ 

em (g)

Emissão de 

N₂O

Emissão 

de CO₂

Emissão total 

de GEE (kg)
Degradada - 

braquiária 

decumbens 137 26880 4086 1355 32,3

Bom manejo sem 

N - Braquiária 

decumbens 191 13714 2675 847 17,2

Consórcio 

Braquiária 

decumbens e 

Stylosanthes  

Guianensis 364 7226 1921 684 9,8

Panicum Maximum 

com 150 kg de N 904 2036 470 698 3,2

Emissão de CO₂ eq/kg GPV

Fonte: Cardoso et al. (2017)

 

2.2. Programa ABC 

Em julho de 1992, na Cúpula da Terra no Rio de Janeiro, liderada pelas 

Nações Unidas, tendo como pauta as mudanças climáticas, foi estabelecida a 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (UNFCCC), um 

tratado internacional envolvendo as mudanças climáticas globais e o controle de 
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gases do efeito estufa (GEE). Neste tratado, todos os países membros 

comprometeram-se a estabilizar as emissões de GEE a níveis que impeçam uma 

interferência perigosa ao clima. No Brasil esta convenção entrou em vigor em 1994, 

ao ser aprovada e ratificada pelo Congresso Nacional (Observatório ABC, 2017). 

Em 2009, paralelo às discussões internacionais, durante COP-15, 

realizada em Copenhagen na Dinamarca, o Brasil assumiu o compromisso voluntário 

de reduzir as emissões projetadas para 2020 de 36,1 a 38,9%. Com isso o Brasil 

avançou no estabelecimento de uma política climática que abrangeu os diversos 

setores da economia. A Política Nacional sobre Mudanças do Clima (PNMC) foi 

instituída pela Lei nº 12.187/2009 e regulamentada pelo Decreto nº 7.390/2010. 

 

Portanto é nesse cenário que surge o programa ABC. Tal programa é 

atualmente a principal linha de crédito de financiamento para os objetivos traçados 

pelo plano ABC. Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças 

Climáticas para a Consolidação de na Economia de Baixa Emissão de Carbono na 

Agricultura. O primeiro ano de operação da linha de crédito foi na safra 2010/2011, 

deste então é incluído no Plano Agrícola e Pecuário como uma linha de 

investimento, aprovado pela Resolução BACEN nº 3.896, de 17 de agosto de 2010. 

Enquanto o Programa ABC consiste nas linhas de financiamentos voltadas para 

implantação de tecnologias nas propriedades para reduzir as emissões de GEE, o 

Plano ABC é mais amplo, tem o programa ABC como um dos pontos, incluindo a 

capacitação de técnicos, produtores e ainda agentes de bancos (MAPA, 2012). 

 

O setor agropecuário é um dos principais responsáveis pela emissão dos 

principais dos Gases do Efeito Estufa (GEE), representando 22% das emissões do 

Brasil (Observatório ABC, 2017). Dada a representatividade e relevância desse setor 

no Brasil e o impacto das mudanças climáticas para esse setor, um dentre os seis 

plano setoriais para a PNMC – foi o plano ABC. O Plano ABC tem abrangência 

nacional e seu período de vigência é de 2010 a 2020. Ao setor agropecuário coube a 

meta de redução estimada entre 133,9 a 162,9 milhões de CO2 eq pela adoção de 

diversas técnicas de redução de GEE Tabela 2. 

 



29 

 
 
 

Tabela 2. Compromisso nacional de redução de emissão de gases de efeito 
estufa (GEE), em milhões CO2 eq. 

Fonte: MAPA (2013c)
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O plano incentiva a prática e adoção de determinadas tecnologias de 

baixa emissão de GEE, testadas e validadas cientificamente pela Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), por meio de seis subprogramas: 

■ ABC Recuperação: recuperação de 15,0 milhões de hectares de pastagens 

degradadas; 

■ ABC Integração: ampliação da adoção e sistemas de integração Lavoura-

Pecuária-Floresta (ILPF) em 4,0 milhões de hectares; 

■ ABC Plantio Direto: expansão da adoção do Sistema de Plantio Direto (SPD) em 

8,0 milhões de hectares; 

■ ABC Fixação: expansão da adoção da Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN) em 

5,5 milhões de hectares de área de cultivo, em substituição ao uso de fertilizantes 

nitrogenados; 

■ ABC Florestas: expansão do plantio de florestas em 3,0 milhões de hectares; 

■ ABC Dejetos: ampliação do uso de tecnologias para tratamento de 4,4 milhões de 

metros cúbicos de dejetos animais. 

 

2.2.1. Recuperação de pastagens no Plano ABC 

 

Na Tabela 3 tem-se o resumo das emissões de CO2 em pastagens recuperadas e 

em pastagens degradadas 

 



30 

 
 
 

Tabela 3. Resumo das emissões de CO2, em milhares de toneladas de CO2eq 
por ano em pastagens recuperadas e em pastagens degradadas. 

Ano

Área 

Implantada ( 

milhões de há)

Emissões (milhares de t CO₂ 

eq ano) sem recuperação Com recuperação Redução

1 1,5 104479,10 72314,40 10169,10

2 3,0 104479,10 62145,30 20338,20

3 4,5 104479,10 51976,20 30507,30

4 6,0 104479,10 41807,10 40676,40

5 7,5 104479,10 31638,00 50845,50

6 9,0 104479,10 21468,90 61014,60

7 10,5 104479,10 11299,80 71183,70

8 12,0 104479,10 1130,70 81352,80

9 13,5 104479,10 -9038,40 91521,90

10 15,0 104479,10 -19207,50 101691,00

Fonte: Gvces (2017)  

Para alcançar esses seis objetivos do Plano ABC, estimaram-se 

investimentos necessários na ordem de R$ 197 bilhões, financiados por fontes 

orçamentárias e por linhas de crédito, desse R$ 157 bilhões via crédito rural.   

A quantidade e os valores dos contratos de ABC para recuperação de 

pastagens degradadas nas cinco regiões do País são apresentados na Figura 5. 
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Figura 5. Quantidade e valor, em milhões de reais, dos contratos de investimento por 
região, em operações do Plano ABC, para recuperação de pastagens degradadas no 
período de julho/2017 a junho/2018. 

Fonte: Base de dados Sicor (2018) 

Na Figura 5, pode-se constatar que, na linha de crédito do Plano ABC 

para recuperação de pastagens degradadas, a Região Norte possui o maior número 

de contratos, com mais de 36% do total de contratos no Plano Safra  2017/2018 e 

maior  volume de recursos (36,8% do total). Na Região Norte, Tocantins é o Estado 

que mais utiliza recursos para essa finalidade, com 622 contratos e um volume de 

recursos próximo aos 119 milhões de reais, representando mais de 51,8% do 

volume de recursos da Região Norte e 65,4% do número de contratos. No Brasil, o 

Tocantins também detém o maior número de contratos e de recursos, com pouco 

mais de 23% no número de contratos e 19% no volume de recursos. 

 

 Nas outras regiões, destacam-se Minas Gerais (Sudeste) com quase 

71% do número de contratos e pouco mais de 72% no volume de recursos; Goiás 

(Centro-Oeste), com cerca de 63% do número de contratos e 64% no volume de 

recursos; Bahia (Nordeste), com maior número de contratos e maior volume de 

recursos, e junto com Maranhão contam com mais de 91% do número de contratos e 

quase 93% do volume de recursos; e Paraná (Sul) com 53% dos recursos e 46% 
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dos contratos. O Estado de Sergipe conta com a menor participação (apenas dois 

contratos) com pouco mais de 300 mil reais liberados no programa ABC recuperação 

de pastagens degradadas. 

 

Para acessar os recursos da linha de crédito ABC através das instituições 

financeiras, os produtores precisam subordinar-se a algumas condições específicas, 

conforme previsto nas normas do Manual de Crédito Rural4 (MCR) no capítulo 13, 

seção 7. 

2.3. Ferramentas de MRV (Monitoramento, Relato e Verificação) 

Mensuração, relato e verificação (MRV) referem-se a um conjunto de 

métodos e procedimentos através dos quais a informação real é fornecida, avaliada 

e verificada, para quantificar em que tempo e de que forma as partes cumpriram os 

seus respectivos compromissos (Wemaere, 2009). O MRV envolve os seguintes 

conceitos:  

Mensuração ou monitoramento: consiste na mensuração das emissões através do 

cálculo direto ou na projeção com base em indicadores ou dados da atividade; 

Relato: refere-se à apresentação e transmissão dos dados, medições e análises 

associadas. No relato também podem ser incluídas informações qualitativas 

referentes às emissões; 

Verificação: corresponde à avaliação dos dados, com o intuito de garantir a 

fidedignidade e confiabilidade dos mesmos. 

Uma ferramenta de MRV deve apresentar quatro parâmetros para ser 

confiável (GVces; WRI, 2011). 

- Transparência: orientação, informação e procedimentos dos fatos que possam ser 

revisados por outras partes; 

- Acurácia e precisão: orienta cálculo e coleta de dados de modo que os resultados 

apresentem o menor viés possível e menor nível de desvio e incerteza, com isso as 

estimativas fiquem mais próximas da realidade; 

____________ 
4
Documento disponível em https://www3.bcb.gov.br/mcr, Banco Central do Brasil. 

https://www3.bcb.gov.br/mcr
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- Completude: orienta o monitoramento de todas as fontes de emissão dos gases e 

atividades incluídas no MRV, para isso as regras devem ser claras e verdadeiras na 

definição das fontes, atividades e gases exigidos no monitoramento; 

- Consistência: orienta a coleta dos dados, possibilitando uma comparação 

temporal das emissões do setor ou mesmo de outros setores. 

 

Um programa de MRV é a base fundamental para que um comércio de 

emissões seja bem-sucedido (Aasrud et al., 2010). Cabe destacar que o setor 

pecuário já conta com incentivos creditícios para custear uma pecuária de baixa 

emissão de GEE, pois as taxas de juros subsidiadas, os prazos e carências são 

melhores que os praticados no mercado. No entanto, as ferramentas de MRV ainda 

são pouco eficientes para aferir a redução (GVces, 2015).  

 

Segundo Guidette e Araújo (1994), o Brasil tem um elevado custo de 

transação bancária se comparado com outros países; mesmo países mais pobres 

têm menor custo de transação que o Brasil. Isto se deve principalmente ao valor 

médio dos contratos, ao volume de recursos aplicados pelas agências em crédito 

rural e à proporção total de recursos que as agências destinam ao crédito rural. 

Diante disso, os custos de monitoramento das operações rurais tendem a ser 

elevados, uma vez que a atividade agropecuária é desenvolvida a céu aberto e 

sujeita a variáveis como clima, pragas e doenças, preços, dentre outras. Por isso 

exige grande especialização e qualificação dos profissionais que executam essa 

atividade de identificação dos riscos e monitoramento.  

 

Essa característica do crédito rural resulta em elevados custos de 

monitoramento, mas que, com experiência e especialização, pode ser baixado. Ou 

seja, quanto maior a produção e quanto mais especializado o profissional que 

executa, maior será o ganho de produtividade, tendo como resultado um menor 
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custo de transação por contrato. Esta é uma característica da economia de escala5 

(Scherer; Ross, 1990). 

 

Lima (2003) apresenta as características e condições do crédito rural que 

favorecem ao surgimento da economia de escala. Por exemplo, distâncias das 

propriedades, necessidade de monitoramento por agentes especializados, visitas de 

fiscalização e monitoramento são custos que podem ser diluídos na economia de 

escala.  

A seguir será feito um breve relato das ferramentas que foram escolhidas 

para avaliação de sua eficiência neste trabalho. 

2.4. SATVeg 

SATVeg é uma ferramenta Web desenvolvida pela EMBRAPA informática 

agropecuária. Trata-se de um Sistema de Análise Temporal da Vegetação, 

destinado à observação dos perfis temporais dos índices de vegetativos, que 

expressam as variações das biomassas vegetal na superfície terrestre ao longo do 

tempo, com isso oferece apoio à atividade de monitoramento agrícola e ambiental. 

Estão disponíveis no SATVeg as séries históricas completas dos índices vegetativos 

NDVI6 e EVI, derivados das imagens do sensor MODIS, a bordo dos satélites Terra 

e Aqua. As imagens são adquiridas do Land Processes Distributed Active Center 

(LP-DAAC), um centro vinculado ao NASA  Earth Observing System. As séries 

temporais dos índices vegetativos fazem parte da coleção de 6 dos produtos 

MD13Q1 (derivado do satélite Terra, com início em 18/02/2000) e MYD13Q1    

____________ 
5
 Economia de escala resulta em redução de custos de unidades produzidas à medida que a 

produção aumenta. Isso acontece até que seja atingido um limite em que o aumento da produção não 

mais representa em redução dos custos, em virtude fatores como maior necessidade de controle, 

também outros fatores decorrentes da maior escala (Lima, 2003). 

6
 O NDVI utiliza as faixas espectrais do vermelho e infravermelho próximo, sendo o índice mais 

utilizado em pesquisas relacionadas à dinâmica da cobertura vegetal, tais como acompanhamento e 

avaliação  de rendimento de culturas e agricultura de precisão (Pontes et l., 2005).  
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derivado do satélite Aqua, com inicio em 04/07/2002). Nesses produtos, o NDVI e o 

NVI7 são disponibilizados em composições máximas de 16 dias e com resolução 

espacial de aproximadamente 250m. As séries temporais são armazenadas em um 

grande banco de dados geoespaciais, atualizado regulamente conforme 

disponibilidade de imagens no LP-DAAC. Para gerar o gráfico da série histórica do 

NDVI e EVI de qualquer ponto da América do Sul, basta utilizar a interface do 

Google Maps, navegar até a área de interesse e clicar sobre a imagem. O gráfico 

com a série completa e disponibilizado na tela do SATVeg, onde também consta a 

informação do município (EMBRAPA, 2018). 

Conforme mostra a Figura 6 e Figura 7, a tela do SATVeg é dividida em 

duas áreas principais (mapa e gráfico) e inclui um painel de controle, com diversas 

funcionalidades e um menu lateral, a do sensor MODIS, com 250 m de resolução 

espacial.  

Figura 6. Interface gráfica SATVeg. 

Fonte: EMBRAPA (2018) 

____________ 
7
 O EVI trabalha com dados do sensor MODIS, a bordo dos satélites Terra e Acqua, sendo mais 

sensível ao sinal da vegetação verde, minimizando os efeitos do solo e da atmosfera. 
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O gráfico do SATVeg por definição, apresenta os valores do NDVI e EVI na 

escala  0 e 1 (eixo Y), onde se encontram a grande parte dos comportamentos dos 

alvos agrícola e naturais, desde solo exposto, até alto valores de biomassa vegetal.  

 

Figura 7. Gráfico do SATVeg. 

Fonte: EMBRAPA (2018) 

1 – Seletor de Zoom: O gráfico do SATVeg exibe a série temporal disponível 

completa, no entanto o usuário pode  visualizar e utilizar o período de seu interesse. 

2 – Função para exportar os valores exibidos para uma planilha Excel. 

3 – Função para exportar o gráfico em um formato PNG. 

4 – Função para reescalonar o eixo Y entre (- 0,3 e 1), utilizados em região cobertas 

com neve ou corpos d’água. 

5 – Função para restaurar o eixo Y para os valores originais (entre 0 e 1). 

2.5. GHG PROTOCOL 

Desenvolvido nos Estados Unidos, em 1998, o GHG Protocol é uma 

ferramenta utilizada mundialmente para quantificar, entender e gerenciar emissões 

de gases do efeito estufa. É hoje o método mais usado por empresas e Governos 
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para realização de inventários de GEE. Nesse contexto, em 2008, esse método foi 

adaptado para a realidade brasileira pela GVces e pelo WRI em parceria com o 

Ministério do Meio Ambiente, com o Conselho Empresarial Brasileiro para o 

Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), com o World Business Council for 

Sustainable Development (WBSCD) e 27 Empresas Fundadoras (GVces; WRI, 

2018). 

O Programa GHG Protocol foi lançado oficialmente em 13 de maio de 

2008, em Brasília, e nos dia 13 e 14 do referido mês realizou-se um Workshop com 

as 27 empresas fundadoras do programa. No mês de agosto do mesmo ano as 

empresas fundadoras reuniram-se novamente para apresentar o que já haviam 

produzidos em termo de inventario dos gases de efeito estufa. Com adesão de 

novas empresas no primeiro semestre de 2009, mirou-se como meta apresentar  em 

2010, os primeiros inventários brasileiros (GVces; WRI, 2018).  

O inventário de emissões é uma espécie de raio-X da organização no 

tocante as emissões de gases de efeito das suas atividades e serviços, com isso 

auxilia nas estratégias e tomadas de decisões para redução das emissões. Dentre 

os principais motivos para uma organização apresentar o inventário de emissão 

podemos citar: 

1 - Vantagem competitiva, negócio sustentável; 

2 - Adquirir conhecimentos sobre o método de cálculo; 

3 - aumentar capacidade de participação na formulação das políticas públicas; 

4 - possibilidade de participar de um futuro mercado de carbono; 

5 - registro histórico de dados de emissões que pode ser uma diferencial no futuro; 

6 - adequação a padrões e relatórios internacionais de sustentabilidade e melhor 

relacionamento com público de interesse.  
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O evento anual do GHG Protocol Brasileiro aconteceu em junho de 2010, 

onde foi lançado o primeiro Registro Público de Emissões no Brasil e a divulgação 

de 35 novos inventários corporativos de emissão de GEE. Esse número passou para 

77 inventários de GEE de empresas no ano de 2011. Também aconteceu no evento 

o lançamento da área Pública do Registro Público de Emissões de Gases de Efeito 

Estufa, que é uma plataforma online pioneira no Brasil, tendo como objetivo o 

aumento da transparência na divulgação dos dados e também auxiliar as empresas 

na produção e divulgação dos seus inventários de emissões de Gases de Efeito 

Estufa (GEE). 

O programa GHG protocol foi adaptada ao contexto nacional no ano de 

2008, pela GVces e pelo WRI em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, o 

programa brasileiro articula grupos de trabalho em parceria com as empresas 

participantes para desenvolver ferramentas e aperfeiçoar métodos de contabilização 

das emissões de gases do efeitos estufa a realidade brasileira (GVces; WRI, 2018). 

2.5.1. GHG Protocol Agropecuário 

Considerando que o setor agropecuário contribui significativamente para o 

aquecimento global, cresceu nos últimos anos a demanda por diretrizes técnicas 

específicas para esse setor. Segundo estimativas anuais de emissões de gases de 

efeito estufa no Brasil, o setor agrícola contribui com 35% das emissões nacional, 

sendo que 22% referem-se a mudanças de uso do solo (MCTI, 2013). Nesse 

contexto, o WRI iniciou em 2012 um projeto para criar recursos técnicos para auxiliar 

as empresas e legisladores do Brasil ferramenta para mensurar e gerir de forma 

mais efetiva as emissões do setor agrícola, o projeto GHG Protocol agrícola. Nos 

anos de 2012 e 2013, o projeto gerou dois recursos técnicos, as Diretrizes Agrícolas 

Brasileiras e a Ferramenta de Cálculo do GHG Protocol Agrícola.  

Em conjunto esses recursos auxiliam produtores e integrantes da cadeia produtiva 

do setor: 

- Identificar as oportunidades de redução das emissões de GEE; 
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- Incluir o relato e a mitigação de emissões de GEE não mecânicas em suas 

estratégias de produção e planejamento; 

- Monitorar o progresso em direção às metas de redução; 

- Divulgar os resultados aos investidores e consumidores finais; e 

- Responder às demandas nacionais e internacionais por produtos com baixa 

emissão de carbono. 

A ferramenta de cálculo 

A ferramenta de cálculo do GHG Protocol agrícola ( GHGPAg), é resultado de uma 

parceria entre WRI, EMBRAPA e UNICAMP, e posteriormente atualizações feitas 

pela a WRI e a Embrapa, que permite a contabilização das emissões GEE, utilizando 

metodologias específicas adaptadas a realidade brasileira e focadas em fontes de 

emissão não mecânicas. A ferramenta é dividida por tipos de atividades agrícolas 

(soja, milho, algodão, trigo, feijão, arroz, cana-de-açúcar, pecuária e pastagem), as 

fontes de emissões consideradas pela ferramenta em cada uma delas são: 

- Adubação orgânica; 

- Aplicação de calcário; 

- Aplicação de defensivos agrícolas; 

- Aplicação de fertilizante nitrogenado sintético; 

- Aplicação de ureia; 

- Consumo de energia elétrica; 

- Cultivo de arroz; 
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- Dejeto de animais em pastagens; 

- Fermentação entérica; 

- Fontes secundárias (deposição atmosférica e lixiviação ou escoamento superficial); 

- Manejo de dejetos; 

- Manejo de dejetos de animais (exceto animais em pastagens); 

- Mudança de uso do solo; 

- Operações mecanizadas; 

- Queima de resíduos vegetais e  

- Resíduos das culturas. 

A ferramenta é composta por um conjunto de abas, como uma planilha Excel, 
conforme Figura 8: 
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Figura 8. Menu principal GHG protocol agrícola. 

Fonte: GHG protocol agrícola (2018) 

O relato das emissões de GEE é classificado conforme o grau de 

responsabilidades ou controle da organização inventariante de acordo com as fontes 

de emissões. Para facilitar a interpretação o grau de responsabilidade é dividido por 

escopo e esses escopos são representados por cores na ferramenta Quadro 2. 

Quadro 2. Classificação dos escopos das emissões do GHG protocol dividido 
por cores. 

Escopo 1: São emissões diretas advindas da organização inventariante ou por ela controlada.

Escopo 2: Emissões indiretas provenientes da aquisição de energia elétrica e térmica 

consumida pela organização inventariante.

Escopo 3: Todas  as  outras  emissões  indiretas, não  relacionadas  no  escopo 2,  as emissões  

do escopo  3   são  uma  consequência  das atividades da empresa, mas acontece em fontes 

que não pertencem ou não são controladas pela empresa inventariante, geralmente 

relacionada à cadeia de valor do setor.

 Fonte: GHG protocol  (2018) 

Além das emissões reportadas dentro dos escopos, também são 

reportadas as emissões biogênicas, sequestros de carbono, emissões líquidas e 

outros gases conforme descrito abaixo Quadro 3: 
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Quadro 3. Classificação emissões biogênicas, sequestros de carbono, 
emissões líquidas.  

Emissões biogênicas: emissões de CO² que provém da queima de biomassa (material 

biológico feito de carbono, hidrogênio e oxigênio). Queimar biomassa resulta em emissões 

consideradas neutras em termos de impactos climáticos, pois o CO² é gerado através de ciclo 

biolágico curto, diferentemente do CO² de origem fóssil que é gerado por um ciclo 

geológico. A queima de biomassa de vegetação nativa adivinda do desmatamento, não é 

considerada neutra em termos de impacto climático, portanto deve ser reportada dentro do 

escopo 1 ou 3.

Sequestro de carbono: Carbono removido da atmosfera, seja pelo uso da terra (exemplo: 

plantio direto) ou mudança no uso da terra (exemplo: reflorestamento) em atividades 

desenvolvidas diretamentamente pela empresa inventariante.

Emissões líquidas: diferença entre as emissões totais e o sequestro de carbono, conforme a 

fórmula abaixo:

Emissões líquidas = Emissões dos escopos 1, 2 e 3 + emissões carbono biogênico - sequestro de carbono  

Fonte: GHG protocol (2018) 

 

2.6. AGROTAG 

É uma rede colaborativa de uso e cobertura das terras e dos sistemas de 

produção agropecuários e florestais. AGROTAG é um sistema desenvolvido por 

iniciativa da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) Meio 

Ambiente e da Plataforma Multi-institucional de Monitoramento das Emissões de 

Gases do Efeito Estufa (Plataforma ABC). Considerando a extensão territorial 

brasileira um dos grandes desafios é o acompanhamento da dinâmica dos sistemas 

agropecuários e manter uma base de dados que possa fazer esse diagnóstico no 

tempo. Assim, o sistema Agrotag com a rede colaborativa tem o propósito de servir 

como sistema de monitoramento de baixo custo. Conforme o aplicativo é utilizado, 
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alimenta-se uma base de dados, com interface online que permite aos usuários 

parceiros acessar os dados coletados e empregar ferramentas de análise espacial, 

Com isso, geram-se relatórios e mapas de saídas, que permitem a interpretação e 

tomada de decisão. O aplicativo é compatível para dispositivos móveis Android e 

possui uma plataforma para acesso aos dados. 

O AGROTAG permite ainda registrar fotos georreferenciada com azimute, 

estas fotos podem ser utilizadas para comprovação local da aplicação do recurso 

ABC pelo sistema financeiro e também para comprovação e verificação no MRV. 

Nas novas versões, contará ainda com uma nova funcionalidade com 

registro de fotos subsequentes apenas no local e com o mesmo azimute da foto 

inicial, permitindo acompanhamento das ações de implantação de tecnologias e/ou 

por exemplo, na recomposição florestal de reserva legal e área de preservação 

permanente. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Fazenda Campolina 

Para investigar a possibilidade de acompanhamento dos contratos de 

ABC para recuperação de pastagens degradadas, foram utilizadas as ferramentas 

de MRV, AGROTAG, SATVeg e GHG Protocol, como instrumentos de verificação da 

eficiência da aplicação dos recursos financeiros. No presente trabalho foi utilizado 

um estudo de caso uma propriedade rural localizada no Município de Açailândia no 

Estado do Maranhão, as margens da BR – 010, denominada Fazenda Campolina. 

Somadas todas as matrículas a fazenda possui área total de 5019,76 hectares. 

Sendo que uma matrícula específica foi beneficiária da linha de crédito ABC para 

recuperação de pastagem degradada, por meio de uma instituição financeira. 

A fazenda Campolina trabalha com pecuária de corte no regime semi-

intensivo, essa matrícula específica possui área de 362,29 ha, sendo que no projeto 

técnico ABC para recuperação de pastagem, previa a recuperação de 215,00 

hectares da área dessa matrícula, que representa cerca 60% da área total da 

matrícula. Considerando que a fazenda trevo II está localizada no Bioma Cerrado8, 

portanto deve manter 35% de ARL (Área de Reserva Legal) esse percentual de 

pastagem a ser recuperada sobe para próximo de 92% da área útil.  

De acordo com a Lei Nº 12.651, de 25 de maio de 2012, conforme 

previsto no Capítulo IV, da Área de Reserva Legal, Seção I - Da Delimitação da Área 

de Reserva Legal:  

Art. 12.  Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação 
nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas 

____________ 
8
 Bioma Cerrado caracteriza-se por inverno seco e verão chuvoso, está localizado no planalto central 

do Brasil, sendo o segundo maior bioma do Brasil em área, atrás apenas da floresta amazônica, na 

vegetação apresenta formações savanas, campestres e florestais, com diversidade na fauna e flora 

(Ribeiro; Walter, 1998). 
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sobre as Áreas de Preservação Permanentes observadas os seguintes 
percentuais mínimos em relação à área do imóvel:      

a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas; 

b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado; 

c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de campos gerais. 

II - localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento). 

  Dentro do projeto técnico ABC para finalidade recuperação de pastagem 

degradada analisou-se os seguintes documentos: Orçamento analítico para 

recuperação de 01 ha de pastagem degradada, croqui da área de pastagem a ser 

recuperada, análise química do solo e recomendação de adubação e plano de 

manejo da área de pastagem recuperada. 

O projeto técnico ABC analisado, teve seu período de implantação e 

liberação dos recursos no mês de outubro de 2014, portanto as inversões foram 

realizadas nos meses subsequentes, que coincide com o período das chuvas na 

região de implantação do projeto. 

3.2. Redução das emissões de CO2 

Para verificar se houve redução das emissões foram utilizadas as 

ferramentas, GHG Protocol Agrícola, SATVeg e AGROTAG, no momento atual e no 

período pretérito a implantação do projeto com base nos dados do projeto técnico e 

questionário respondido pelo proprietário da área. Apesar do AGROTAG não 

verificar se houve redução das emissões, o aplicativo AGROTAG foi utilizado para 

elaborar um diagnóstico das pastagens anterior a implantação do projeto com base 

no questionário aplicado e fazer um diagnóstico da situação atual com a verificação 

georreferenciada In loco, com isso, auxiliar no preenchimento do formulário GHG 

Protocol Agrícola. 

A utilização do SATVeg ocorreu com base nas coordenadas geográficas 

do croqui da área recuperada, conforme apresentada juntamente com o projeto 

técnico. Com isso foram analisadas às imagens de satélites pelo NDVI (Índice de 
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Vegetação por Diferença Normalizada), sendo analisadas as séries histórica do 

NDVI e os gráficos dos 03 anos anteriores a implantação do projeto e 03 anos 

posteriores a recuperação da área de pastagem. 

Foram descartadas as séries e gráficos dos anos de 2014 e 2015, anos 

de implantação do projeto, pois poderiam ocorrer valores de NDVI influenciados por 

operações de mecanização do solo. Portanto para os anos anteriores utilizaram-se 

as séries e gráficos dos anos de 2011, 2012 e 2013, já para os anos posteriores 

foram utilizados os anos de 2016, 2017 e 2018. 

O NDVI varia de -1 a 1, sendo que quanto mais próximo de -1, maior o 

indicio de solo exposto, sem vegetação e quanto mais próximo de 1, maior indicio de 

presença de vegetação (VIEIRA, et al., 2017). 

GHG protocol Agrícola, foram preenchidos 02 formulários GHG protocol, 

sendo que o primeiro levou como base o histórico e situação das pastagens anterior 

a implantação do projeto ABC para recuperação das pastagens. As informações 

foram levantadas com base no projeto técnico apresentado na instituição financeira 

e no questionário aplicado junto ao produtor. O segundo questionário GHG Protocol 

Agrícola, foi preenchido com base nas informações posterior a implantação do 

projeto e tendo como base o mesmo questionário aplicado anterior a implantação do 

projeto. 

3.3. Análise da aplicação recurso 

Para investigar se os recursos foram aplicados adequadamente e nas 

atividades previstas, foram analisados os seguintes documentos do projeto: 

Orçamento analítico para recuperação de 01 ha de pastagem com base na análise 

química do solo, cronograma físico-financeiro e plano de manejo a ser implementado 

após a implantação do projeto e seus dados serão confrontados com o questionário 

aplicado e os dados das análises das ferramentas AGROTAG, SATVeg e GHG 

Protocol Agrícola. 
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3.4. Custo, benefícios e escala de utilização das ferramentas MRV 
(Monitoramento, Relato e Verificação) 

Para verificar o custo, benefício e se pode ter escala a utilização das 

ferramentas, considerou-se os custos e benefícios para o produtor, para as 

instituições financeiras e para o poder público a utilização das ferramentas de MRV. 

Analisou-se o custo direto de utilização das ferramentas, preenchimento de dados 

nas ferramentas por um profissional capacitado, visita as áreas beneficiárias por 

profissionais das áreas técnicas responsáveis pela elaboração dos projetos técnicos 

ABC a serem apresentados as instituições financeiras. 

3.5. Análise estatística dos dados NDVI 

 

Para análise estatística dos dados NDVI das séries, utilizou-se a estatística 

descritiva. Portanto evidenciaram-se as informações de medidas tendência central9 e 

de dispersão dos dados. (Huot, 2002) define estatística descritiva como “ o conjunto 

das técnicas e das regras que resumem a informação recolhida sobre uma amostra 

ou uma população, e isso sem distorção nem perda de informação”.  

Verificou-se a média, desvio padrão e coeficiente de variação dos dados 

NDVI obtidos pela diferença dos NDVI dos anos de 2011/2016, 2012/2017 e 

2013/2018. 

 As medidas de dispersão expressa à variação de um conjunto de dados 

em torno da média, ou seja, da maior ou menor variabilidade dos resultados obtidos. 

Incluem, entre outras, o desvio absoluto médio, a variância e o desvio padrão, cada 

uma expressando diferentes formas de quantificar a tendência que os resultados de 

uma experiência aleatória têm para se concentrarem em determinados valores.  

 

 

____________ 
9
 As medidas da tendência central são indicadores que permitem que se tenha uma primeira ideia ou 

um resumo, do modo como se distribuem os dados de uma experiência, informando sobre o valor (ou 

valores) da variável aleatória. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Utilização do SATVeg 

Para apresentar resultado das emissões utilizando SATVeg foram 

analisados os gráficos dos anos anteriores e posteriores a implantação do projeto. 

Também foram analisadas as séries históricas do NDVI dos referidos anos, fazendo 

a diferença do NDVI dos anos posteriores com NDVI dos anos anteriores. Na 

comparação do ano de 2011 com o ano de 2016, Tabela 4, verifica-se uma pequena 

variação positiva de 0,89% na soma da diferença dos NDVI de 2016, com o ano de 

2011. Isto significa que no ano de 2016 o solo ficou 0,89% menos exposto que no 

ano de 2011.  

Analisando a  Tabela 5, que apresenta os resultados dos anos de 2012 e 

2017, respectivamente, observa-se que a diferença no NDVI é maior, chegando a 

3,75% de diferença de exposição solo. A Tabela 6, apresentada a diferença NDVI 

dos anos 2013 e 2018, nesses anos o percentual foi de 1,9% positivos. 

Mesmo com percentual pouco representativo verifica-se que os 03 anos 

posteriores à recuperação da área de pastagem degradada, os Índices de 

Vegetação por Diferença Normalizada foi maior. Vale ressaltar que em alguns 

períodos essa diferença de NDVI foi superior a 45%, conforme observado no 

comparativo do ano de 2011, com o ano de 2016, onde na leitura do período 

18/02/2011, a diferença do NDVI foi superior a 47%, assim como nos períodos 

19/12/2011, comparado com 18/12/2016, quando os NDVI foram 0,20 e 0,67 

respectivamente. Significa dizer que em 18/02/2016, o solo estava 47% menos 

exposto, ou seja, com maior cobertura vegetal que em 18/02/2011. 
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Tabela 4. Apresentação dos NDVI 2011 e 2016, resultado da diferença dos NDVI 
em datas equivalentes e percentual da variação dos NDVI. 

Data NDVI Data NDVI Diferença NDVI %

01/01/2011 0,3268 01/01/2016 0,4097 0,0829 8,29
09/01/2011 0,4608 09/01/2016 0,3966 -0,0642 -6,42
17/01/2011 0,5377 17/01/2016 0,2809 -0,2568 -25,68
25/01/2011 0,6844 25/01/2016 0,6207 -0,0637 -6,37
02/02/2011 0,5649 02/02/2016 0,6648 0,0999 9,99
10/02/2011 0,4303 10/02/2016 0,6679 0,2376 23,76
18/02/2011 0,308 18/02/2016 0,7846 0,4766 47,66
26/02/2011 0,3657 26/02/2016 0,7427 0,377 37,70
06/03/2011 0,7481 05/03/2016 0,7742 0,0261 2,61
14/03/2011 0,7504 13/03/2016 0,6042 -0,1462 -14,62
22/03/2011 0,4233 21/03/2016 0,6845 0,2612 26,12
30/03/2011 0,7631 29/03/2016 0,583 -0,1801 -18,01
07/04/2011 0,5113 06/04/2016 0,7459 0,2346 23,46
15/04/2011 0,6615 14/04/2016 0,6424 -0,0191 -1,91
23/04/2011 0,6536 22/04/2016 0,7358 0,0822 8,22
01/05/2011 0,8237 30/04/2016 0,5693 -0,2544 -25,44
09/05/2011 0,8248 08/05/2016 0,5484 -0,2764 -27,64
17/05/2011 0,8034 16/05/2016 0,6154 -0,188 -18,80
25/05/2011 0,7844 24/05/2016 0,8022 0,0178 1,78
02/06/2011 0,7394 01/06/2016 0,7953 0,0559 5,59
10/06/2011 0,7591 09/06/2016 0,6592 -0,0999 -9,99
18/06/2011 0,6964 17/06/2016 0,7111 0,0147 1,47
26/06/2011 0,7731 25/06/2016 0,584 -0,1891 -18,91
04/07/2011 0,6697 03/07/2016 0,5923 -0,0774 -7,74
12/07/2011 0,673 11/07/2016 0,5043 -0,1687 -16,87
20/07/2011 0,6189 19/07/2016 0,4643 -0,1546 -15,46
28/07/2011 0,6324 27/07/2016 0,4369 -0,1955 -19,55
05/08/2011 0,5902 04/08/2016 0,4291 -0,1611 -16,11
13/08/2011 0,5629 12/08/2016 0,366 -0,1969 -19,69
21/08/2011 0,5638 20/08/2016 0,4409 -0,1229 -12,29
29/08/2011 0,4868 28/08/2016 0,3135 -0,1733 -17,33
06/09/2011 0,4885 05/09/2016 0,4132 -0,0753 -7,53
14/09/2011 0,4474 13/09/2016 0,6043 0,1569 15,69
22/09/2011 0,303 21/09/2016 0,3747 0,0717 7,17
30/09/2011 0,4468 29/09/2016 0,4431 -0,0037 -0,37
08/10/2011 0,4417 07/10/2016 0,5189 0,0772 7,72
16/10/2011 0,4332 15/10/2016 0,4919 0,0587 5,87
24/10/2011 0,6858 23/10/2016 0,505 -0,1808 -18,08
01/11/2011 0,5268 31/10/2016 0,5167 -0,0101 -1,01
09/11/2011 0,3318 08/11/2016 0,3133 -0,0185 -1,85
17/11/2011 0,2189 16/11/2016 0,6414 0,4225 42,25
25/11/2011 0,3385 24/11/2016 0,5792 0,2407 24,07
03/12/2011 0,6904 02/12/2016 0,6072 -0,0832 -8,32
11/12/2011 0,4984 10/12/2016 0,4813 -0,0171 -1,71
19/12/2011 0,2008 18/12/2016 0,6718 0,471 47,10
27/12/2011 0,6119 26/12/2016 0,7551 0,1432 14,32
NDVI 2011 25,8558 NDVI  2016 26,0872 0,2314 100,89
FONTE: SATVeg (2018)  
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 Tabela 5. Apresentação dos NDVI 2012 e 2017, resultado da diferença dos 
NDVI em datas equivalentes e percentual da variação dos NDVI. 

 

Data NDVI Data NDVI

Diferença 

NDVI %
01/01/2012 0,5114 01/01/2017 0,4493 -0,0621 -0,0621
09/01/2012 0,669 09/01/2017 0,6694 0,0004 0,0004
17/01/2012 0,3798 17/01/2017 0,5327 0,1529 0,1529
25/01/2012 0,4836 25/01/2017 0,5384 0,0548 0,0548
02/02/2012 0,75 02/02/2017 0,503 -0,247 -0,247
10/02/2012 0,7377 10/02/2017 0,7952 0,0575 0,0575
18/02/2012 0,2804 18/02/2017 0,528 0,2476 0,2476
26/02/2012 0,6636 26/02/2017 0,7463 0,0827 0,0827
05/03/2012 0,6293 06/03/2017 0,6805 0,0512 0,0512
13/03/2012 0,7075 14/03/2017 0,785 0,0775 0,0775
21/03/2012 0,6619 22/03/2017 0,6925 0,0306 0,0306
29/03/2012 0,6702 30/03/2017 0,6432 -0,027 -0,027
06/04/2012 0,7131 07/04/2017 0,6985 -0,0146 -0,0146
14/04/2012 0,7924 15/04/2017 0,5028 -0,2896 -0,2896
22/04/2012 0,7725 23/04/2017 0,769 -0,0035 -0,0035
30/04/2012 0,4667 01/05/2017 0,7417 0,275 0,275
08/05/2012 0,2291 09/05/2017 0,6958 0,4667 0,4667
16/05/2012 0,5237 17/05/2017 0,7942 0,2705 0,2705
24/05/2012 0,7132 25/05/2017 0,7659 0,0527 0,0527
01/06/2012 0,686 02/06/2017 0,6075 -0,0785 -0,0785
09/06/2012 0,6897 10/06/2017 0,7618 0,0721 0,0721
17/06/2012 0,6525 18/06/2017 0,7381 0,0856 0,0856
25/06/2012 0,6016 26/06/2017 0,6905 0,0889 0,0889
03/07/2012 0,6197 04/07/2017 0,6918 0,0721 0,0721
11/07/2012 0,5612 12/07/2017 0,6552 0,094 0,094
19/07/2012 0,5287 20/07/2017 0,5156 -0,0131 -0,0131
27/07/2012 0,5002 28/07/2017 0,5317 0,0315 0,0315
04/08/2012 0,4837 05/08/2017 0,4784 -0,0053 -0,0053
12/08/2012 0,4529 13/08/2017 0,5016 0,0487 0,0487
20/08/2012 0,4414 21/08/2017 0,4214 -0,02 -0,02
28/08/2012 0,4297 29/08/2017 0,4098 -0,0199 -0,0199
05/09/2012 0,4103 06/09/2017 0,4201 0,0098 0,0098
13/09/2012 0,3871 14/09/2017 0,4014 0,0143 0,0143
21/09/2012 0,3903 22/09/2017 0,4103 0,02 0,02
29/09/2012 0,3829 30/09/2017 0,3778 -0,0051 -0,0051
07/10/2012 0,371 08/10/2017 0,4113 0,0403 0,0403
15/10/2012 0,4255 16/10/2017 0,3693 -0,0562 -0,0562
23/10/2012 0,4477 24/10/2017 0,4556 0,0079 0,0079
31/10/2012 0,4274 01/11/2017 0,3481 -0,0793 -0,0793
08/11/2012 0,438 09/11/2017 0,3776 -0,0604 -0,0604
16/11/2012 0,4449 17/11/2017 0,3543 -0,0906 -0,0906
24/11/2012 0,4277 25/11/2017 0,3728 -0,0549 -0,0549
02/12/2012 0,541 03/12/2017 0,3573 -0,1837 -0,1837
10/12/2012 0,5413 11/12/2017 0,3755 -0,1658 -0,1658
18/12/2012 0,3761 19/12/2017 0,4881 0,112 0,112
26/12/2012 0,6873 27/12/2017 0,574 -0,1133 -0,1133
NDVI 2012 24,7009 NDVI 2017 25,6283 0,9274 103,7545191

Fonte: SATVeg (2018)
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Tabela 6. Apresentação dos NDVI 2013 e 2018, resultado da diferença dos NDVI 
em datas equivalentes e percentual da variação dos NDVI. 

Data NDVI Data NDVI

Diferença 

NDVI %
01/01/2013 0,6774 01/01/2018 0,4579 -0,2195 -0,22
09/01/2013 0,4915 09/01/2018 0,604 0,1125 0,11
17/01/2013 0,7402 17/01/2018 0,3206 -0,4196 -0,42
25/01/2013 0,1961 25/01/2018 0,4522 0,2561 0,26
02/02/2013 0,6982 02/02/2018 0,5818 -0,1164 -0,12
10/02/2013 0,6848 10/02/2018 0,8071 0,1223 0,12
18/02/2013 0,2839 18/02/2018 0,3895 0,1056 0,11
26/02/2013 0,792 26/02/2018 0,823 0,031 0,03
06/03/2013 0,5799 06/03/2018 0,3916 -0,1883 -0,19
14/03/2013 0,6054 14/03/2018 0,8265 0,2211 0,22
22/03/2013 0,2768 22/03/2018 0,6968 0,42 0,42
30/03/2013 0,625 30/03/2018 0,7083 0,0833 0,08
07/04/2013 0,5916 07/04/2018 0,8277 0,2361 0,24
15/04/2013 0,7943 15/04/2018 0,8286 0,0343 0,03
23/04/2013 0,4274 23/04/2018 0,8252 0,3978 0,40
01/05/2013 0,6791 01/05/2018 0,5576 -0,1215 -0,12
09/05/2013 0,7517 09/05/2018 0,7285 -0,0232 -0,02
17/05/2013 0,6429 17/05/2018 0,8288 0,1859 0,19
25/05/2013 0,3961 25/05/2018 0,7998 0,4037 0,40
02/06/2013 0,79 02/06/2018 0,7734 -0,0166 -0,02
10/06/2013 0,7938 10/06/2018 0,7997 0,0059 0,01
18/06/2013 0,6867 18/06/2018 0,7465 0,0598 0,06
26/06/2013 0,7582 26/06/2018 0,6617 -0,0965 -0,10
04/07/2013 0,7434 04/07/2018 0,6272 -0,1162 -0,12
12/07/2013 0,7121 12/07/2018 0,5957 -0,1164 -0,12
20/07/2013 0,5861 20/07/2018 0,5517 -0,0344 -0,03
28/07/2013 0,5945 28/07/2018 0,4209 -0,1736 -0,17
05/08/2013 0,5323 05/08/2018 0,5163 -0,016 -0,02
13/08/2013 0,5618 13/08/2018 0,5672 0,0054 0,01
21/08/2013 0,4974 21/08/2018 0,4524 -0,045 -0,05
29/08/2013 0,4175 29/08/2018 0,4896 0,0721 0,07
06/09/2013 0,42 06/09/2018 0,3941 -0,0259 -0,03
14/09/2013 0,4939 14/09/2018 0,4105 -0,0834 -0,08
22/09/2013 0,4063 22/09/2018 0,3588 -0,0475 -0,05
30/09/2013 0,4336 30/09/2018 0,4182 -0,0154 -0,02
08/10/2013 0,4421 08/10/2018 0,4358 -0,0063 -0,01
16/10/2013 0,5221 16/10/2018 0,4814 -0,0407 -0,04
24/10/2013 0,4907 24/10/2018 0,4326 -0,0581 -0,06
01/11/2013 0,4674 01/11/2018 0,3494 -0,118 -0,12
09/11/2013 0,571 09/11/2018 0,4218 -0,1492 -0,15
17/11/2013 0,5503 17/11/2018 0,5074 -0,0429 -0,04
NDVI 2013 23,4055 NDVI 2018 23,8678 101,98

Fonte: SATVeg (2018)

 

Conforme Tabela 6, também foram verificados valores negativos elevados 

dos NDVI em um período dos anos de 2013 e 2018, onde no período de 17/01/2013 
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e 17/01/2018 a diferença do NDVI do ano de 2018, menos o NDVI do ano de 2013, 

atingiu 42% de diferença. 

Observando os gráficos comparativos dos anos de 2011 e 2016, Figura 9 

e Figura 10, verifica-se que os valores NDVI de janeiro a julho de apresentam NDVI 

maior que 0,5 começando a decrescer a partir dos meses de julho e agosto, voltando 

a crescer em meados de outubro e novembro, fato esse decorrente do período 

chuvoso, que concentra-se no período de novembro a abril, aumentando o NDVI 

nesse período. Essa tendência também é observada nos demais gráficos 

comparativos, com pouca variação nos períodos de decréscimo e acréscimo nos 

Índices de Vegetação de Diferença Normalizada. 

O gráfico apresentado na Figura 9 representa a variação dos valores  

NDVI ao longo do ano. A área sombreada do gráfico ocorre devido aplicação da pré-

filtragem, que permite a aplicação de um método simples, baseado em interpolação 

bi-linear, para a eliminação de valores não validos (NoData) e de valores 

classificados com a presença de neve e nuvem pelos dados de qualidade do pixel.  

Figura 9. Gráfico comparativo, variação dos Índices de Vegetação por 
Diferença Normalizada do ano de 2016 meses de janeiro a dezembro. 

Fonte: SATVeg EMBRAPA (2018) 
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Figura 10. Gráfico comparativo, variação dos Índices de Vegetação por 
Diferença Normalizada do ano de 2011 meses de janeiro a dezembro. 

 

Fonte: SATVeg EMBRAPA (2018) 

Assim como apresentado nas séries históricas dos NDVIs dos anos de 

2011 e 2016, nos gráficos de NDVI apresentado nas Figura 9 e Figura 10, não é 

possível observar maior variação dos Índices de Vegetação por Diferença 

Normalizada ao longo do tempo.  

Analisando os gráficos das Figura 11 e Figura 12 dos anos de 2012 e 

2017, verifica-se também pouca diferença dos Índices de Vegetação por Diferença 

Normalizada ao longo do tempo, fato esse ratificado nos gráficos abaixo. 
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Figura 11. Gráfico comparativo, variação dos Índices de Vegetação por 
Diferença Normalizada do ano de 2017 meses de janeiro a dezembro. 

Fonte: SATVeg EMBRAPA (2018) 

Figura 12. Gráfico comparativo, variação dos Índices de Vegetação por 
Diferença Normalizada do ano de 2012 meses de janeiro a dezembro. 

Fonte: SATVeg EMBRAPA (2018) 

Conforme apresentados nas Figura 13 e Figura 14, que apresentam os 

gráficos dos anos de 2013 e 2018, respectivamente. No entanto confrontando as 

análises das séries e dos gráficos com o questionário aplicado na área respondido 

pelo produtor, fica evidenciado que as diferenças seriam maiores, no entanto isso 

não ocorre devido alta infestação de plantas invasoras na área de pastagem, antes 
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da reforma, com isso os Índices de Vegetação por Diferença Normalizada não 

apresentam maior diferença, pois no período anterior a reforma da pastagem as 

plantas invasoras contribuem para aumentar o NDVI das séries anteriores à reforma.  

Vale ressaltar que a ferramenta SATVeg possui a limitação para identificar 

a degradação biológica das pastagens no bioma Amazônia e pré Amazônia. Pois 

presença da vegetação verde de plantas invasoras influenciou no comportamento 

das curvas de NDVI, causando confusão na interpretação dos resultados.    

Figura 13. Gráfico comparativo, variação dos Índices de Vegetação por 
Diferença Normalizada do ano de 2013 meses de janeiro a dezembro. 

 

Fonte: SATVeg EMBRAPA (2018) 
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Figura 14. Gráfico comparativo, variação dos Índices de Vegetação por 
Diferença Normalizada do ano de 2018 meses de janeiro a dezembro. 

Fonte: SATVeg EMBRAPA (2018) 

4.2. Utilizando GHG protocol agrícola e AGROTAG 

Na análise das emissões utilizando o GHG Protocol Agrícola, foram 

preenchidos 02 formulários GHG Protocol Agrícola para pastagem, conforme Tabela 

12 e Tabela 13 do apêndice, sendo que o primeiro formulário foi preenchido com as 

condições da pastagem anterior a reforma, levando como base para o 

preenchimento os dados da análise do solo, croqui da área e entrevista com o 

produtor. Já o segundo formulário foi preenchido tendo como base as condições 

atuais da pastagem, com base na análise química do solo, croqui da área e visita 

nas áreas de pastagem reformada. Sendo preenchido também no aplicativo 

AGROTAG um diagnóstico da situação atual da pastagem, no qual se identifica as 

seguintes características Quadro 4: 
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Quadro 4. Dados comparativos do aplicativo AGROTAG, antes da reforma da 

pastagem e posterior a reforma da pastagem. 

AGROTAG antes da reforma da 
pastagem 

AGROTAG após a reforma da 
pastagem             

Classes: Pastagem;  Classes: Pastagem; 

Tipo: Pastagem plantada;  Tipo: Pastagem plantada; 

Espécie forrageira: Capim braquiária;  Espécie forrageira: Capim mombaça; 

Consociado com leguminosa: Não;  Consociado com leguminosa: Não; 

Degradação: Degradada;  Degradação: Não degradada; 

Percentual de plantas daninhas: 50%  Percentual de plantas daninhas: 10% 

Percentual de Capim verde: 50%  Percentual de Capim verde: 90% 

Presença de cupim: Baixa;  Presença de cupim: Ausente; 

Presença de erosão: Ausente;  Presença de erosão: Ausente; 

Presença de plantas invasoras: Alta;  Presença de plantas invasoras: Baixa; 

Altura do pasto: Menor que 60 cm;  Altura do pasto: Maior que 60 cm; 

Cor do pasto: Verde amarelo  Cor do pasto: Verde escuro. 

Fonte: AGROTAG (2019) 

Analisando os dados do Quadro 4, que apresenta os questionários 

AGROTAG, antes e posterior à reforma da pastagem, verifica-se que anterior a 

reforma da pastagem o capim apresentava alta infestação de plantas invasoras, 

sendo esse percentual em torno de 50%, conforme respondido pelo produtor em 

entrevista, já após a reforma esse percentual de plantas invasoras está em torno de 

10%, conforme formulário AGROTAG preenchido após a reforma em visita In loco. 

Cabe ressaltar ainda que o percentual de 50% de plantas invasoras anterior a 

reforma da pastagem ratifica as análises do SATVeg, onde a pouca expressividade 

na diferença do NDVI (Índice de Vegetação por Diferença Normalizada), foi 
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influenciada pela infestação de invasoras, pois caso contrário o solo ficaria mais 

exposto. 

Quanto à altura e coloração da pastagem também se observa que após a 

reforma da pastagem apresenta coloração verde escura e altura superior a 60 cm, 

sendo que anterior à reforma essa pastagem apresentava altura abaixo de 60 cm e 

coloração verde amarelo, contudo essa pastagem passa de pastagem com 

degradada biológica para pastagem reformada com insumos. 

De acordo com formulário GHG Protocol agrícola preenchido antes da 

reforma da pastagem Tabela 12 do apêndice, verifica-se que nas condições em que 

se encontrava as pastagem o balanço de GEE (tonelada de CO2 eq ) essa área de 215 

ha estava emitindo 437,10 toneladas de CO2 eq , isso representa uma emissão 

superior a 2 ton/ha/ano de CO2. 

Já a Tabela 13 do apêndice, apresenta os dados do formulário GHG 

Protocol preenchido com as condições da pastagem posterior a reforma, observa-se 

que com sistema de cultivo atual (pastagem reformada com insumos), a mesma área 

de pastagem, com a mesma taxa de lotação 0,51 a 0,8 UA/hectare, passou a 

sequestrar 683,36 toneladas de CO2 eq, passando de um Balanço de GEE de 2,03 

(tonelada de CO2 eq/hectare) emitido, para sequestro de 3,18 (tonelada de CO2 

eq/hectare). 

Considerando os dados descritos por (Assad, 2016), que indicam que em 

pastagens degradadas a produção de bovinos emite 32 kg de CO2 eq. por kg de 

peso vivo ganho pelo animal. Ou seja, são 1,6 toneladas de CO2 eq. emitidos por 

animal por ano, essas 215 ha de pastagem recuperada do estudo de caso em 

questão, poderia apascentar 427 bovinos adultos  pelo período de 01 ano e mesmo 

assim zerar as emissões de GEE. Com isso seria possível atingir uma taxa de 

lotação de aproximadamente 02 cab/ha/ano zerando as emissões de gases do efeito 

estufa nessa área, conforme Quadro 5. 
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Quadro 5. Quantidade de emissão de CO2eq./ano, quantidade CO2 eq./ano sequestrado na 

área de pastagem reformada e a diferença quantidade CO2eq./ano sequestrado na área de 

pastagem reformada pela quantidade emitida em função da quantidade de bovinos. 

Nº de 
bovinos 

Emissão 
CO2 
eq./ano 

Quantidade CO2 
eq./ano sequestrado 
na área de pastagem 
reformada 

Diferença quantidade CO2 
eq./ano sequestrado pela 
quantidade emitida em função 
da quantidade de bovinos 

01 1,6 ton. -683,36 toneladas de 

CO2 eq 

- 683,36 + 1,6 = - 681,76 

427 683,2 ton. -683,36 toneladas de 

CO2 eq 

-683,36 + 683,2 = - 0,16 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Analisando o Quadro 5, considerando que o balanço de emissão da 

pastagem reformada apresenta um sequestro de 683,36 toneladas de CO2 eq./ano e 

que 427 bovinos adultos emitem 683,2 toneladas de CO2 eq./ano, a área de pastagem 

reformada ainda sequestraria 0,16 toneladas de CO2 eq./ano. 

De acordo com Tabela 7, (Rally da pecuária, 2017), na qual descreve os 

custo e produtividade em função da qualidade das pastagens, verifica-se que uma 

pastagem degradada tem capacidade de suporte 1,0 Cab/ha/ano e produtividade de 

2,83 @/ha/ano, enquanto uma pastagem recuperada na qualidade 5, apresenta uma 

capacidade de suporte de 2,78 Cab/ha/ano e uma produtividade de 12,97 @/ha/ano. 
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Tabela 7. Custo de manutenção das pastagens, suporte Cab/ha e 
produtividade em função da qualidade da pastagem. 

Custo e produtividade por nível de qualidade das pastagens  

       

Condição R$/ha A cada "X" 
anos 

Custo anual 
R$/ha/ano 

suporte 
Cab/ha 

Custo  
R$/@/ano 

produtividade 
@/ha/ano 

Qualidade 5 364 1,0 363,98 2,78 131 12,97 

Qualidade 4 451 1,5 300,75 2,13 141 9,92 

Qualidade 3 744 3,0 247,99 1,42 175 8,03 

Qualidade 2 1479 6,1 241,18 1,33 181 3,77 

Degradado 3043 9,4 322,55 1,0 323 2,83 

Fonte: AGROCONSULT (2017)     

     
 

    

      

Também se observa que o custo anual em função da capacidade de 

suporte é mais elevado em pastagem degradadas R$ 323,00 R$/ha/ano, enquanto 

que na pastagem recuperada esse custo é R$ 131,00 R$/ha/ano. 

No ano de 2018, a média CEPEA preço da arrouba do boi gordo, fechou 

em R$ 144,90/@, comparando a produtividade @/ha/ano apresentada na Tabela 7, 

de acordo com a condição da pastagem, que vai de degradada até pastagem  

recuperada qualidade 5, com o valor da média CEPEA os dados são apresentados 

na Tabela 8. 

Tabela 8. Comparativo da rentabilidade R$/há em função da qualidade da 
pastagem, produtividade @/ha/ano e preço @/boi de acordo com a média 
CEPEA do ano de 2018. 

Qualidade 5 12,97 144,9 1879,35

Qualidade 4 9,92 144,9 1437,4

Qualidade 3 8,03 144,9 1163,54

Qualidade 2 3,77 144,9 546,27

Degradado 2,83 144,9 410,06

Condição
Produtividade   

@/ha/ano

Preço 

@/boi

                              

Rentabilidade 

R$/há

Elaborada pelo autor  
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Analisando os dados da Tabela 8, verifica-se que a rentabilidade R$/ha, 

aumenta conforme melhora a condição da pastagem, passando de uma 

rentabilidade de 410,05 R$/há na condição de pasto degradado, para uma 

rentabilidade de 1879,35 R$ na condição de pastagem recuperada qualidade 5, 

portanto uma variação de R$ 1469,30 por hectare. 

Considerando os dados da Tabela 7 e comparando com os dados da área 

de pastagem recuperada 215 ha, conforme descrito nas coordenadas geográficas do 

croqui do projeto técnico ABC, na Tabela 14 do apêndice, os resultados são 

apresentados na Tabela 9. 

Tabela 9. Dados comparativos custo de manutenção das pastagens, suporte 
Cab/ha e produtividade em função da qualidade da pastagem, com a área de 
pastagem recuperada do projeto técnico ABC. 

Condição

Área 

degradada 

há

Área 

recuperada 

há

Suporte 

Cab/área

Custo 

R$/área/ano

Produtivdade 

@/área/ano

degradada 215 - 215,00 69445,00 608,45

qualidade 2 - 215 285,95 38915,00 810,55

qualidade 3 - 215 305,30 37625,00 1726,45

qualidade 4 - 215 457,95 30315,00 2132,80

qualidade 5 - 215 597,70 28165,00 2788,55

Compativo área pastagem do projeto X tabela 7

Elaborada pelo autor

 

Analisando os dados da Tabela 9, verifica-se que a área de pastagem 

antes da recuperação apresentava capacidade de suporte de 215 Cab/ano, com o 

custo de manutenção da pastagem de R$ 69.445,00 e produtividade de 608,45 

@/ano. No entanto com a pastagem recuperada, independente da qualidade, 

observa-se um aumento na capacidade de suporte, redução dos custos de 

manutenção das pastagens e aumento da produtividade da área em @/ano, sendo 

que uma pastagem de qualidade 5, apresenta uma capacidade de suporte de 597,70 

Cab/ano, portanto maior que as 427 Cabeças que poderiam ser apascentada sem 

emissão de CO2  de acordo com Quadro 3, essa mesma área ainda apresenta um 
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custo de manutenção de R$ 28.165,00 e uma produtividade de  2.788,55 @/ano 

respectivamente. 

Comparando os dados pastagem recuperada qualidade 5, com pastagem 

degradada, verificou-se expressiva diferença na capacidade de suporte, custo de 

manutenção da área de pastagem e produtividade, sendo de 382,7 Cab/área/ano, 

economia de R$ 41.280,00 R$/área/ano e 2.180,10 @/área/ano respectivamente. 

Também se observa que independente da qualidade da pastagem os dados de 

produtividade, custo e suporte são melhores em pastagens recuperadas e que 

conforme melhora a qualidade, melhores são os resultados de suporte, custo de 

manutenção e produtividade.  

Considerando o preço @/boi média CEPEA para o ano de 2018, 

comparando com os dados de custos e produtividade da Tabela 9, os resultados são 

apresentados na Tabela 10. 

Tabela 10. Comparativo de custos, receitas da área de pastagem beneficiária 
da linha de crédito ABC para recuperação de pastagem nas diferentes 
condições de pastagem, atribuindo preço da @/boi média CEPEA do ano de 
2018.  

Condição

Área 

pastagem 

(ha)

Preço 

@/boi

Custo 

R$/área/ano

Produtividade 

@/área/ano

Receita 

Bruta

Receita - 

custo 

pastagem

Degradado 215 144,9 69445,00 608,45 88164,41 18719,41

Qualidade 2 215 144,9 38915,00 810,55 117448,70 78533,70

Qualidade 3 215 144,9 37625,00 1726,45 250162,61 212537,61

Qualidade 4 215 144,9 30315,00 2132,80 309042,72 278727,72

Qualidade 5 215 144,9 28165,00 2788,55 404060,90 375895,90

Elaborada pelo autor
 

Analisando a Tabela 10, verifica-se que os custos R$/área/ano e as 

receitas estão diretamente relacionados à qualidade da pastagem. Observa-se que 

na pastagem degradada os 215 ha, possui custo de 69.445,00 R$/ano, com uma 

receita bruta anual de R$ 88.164,41 e receita liquida anual de R$ 18.719,41. 

Enquanto isso, considerando os dados pastagem recuperada qualidade 5, possui 
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custo anual de R$ 28.165,00, receita bruta anual de R$ 404.060,90, com receita 

liquida de R$ 375.895,90 por ano. Também verifica-se que em todos os cenários de 

qualidade da pastagem os custos diminuem quanto melhor é a qualidade, assim 

como as receitas aumentam.   

Portanto analisando os dados apresentado na Tabela 13 do apêndice, 

onde o balanço de carbono apresenta o sequestro de 683,36 ton. CO2 eq. e 

comparando com os dados apresentados na Tabela 9, onde a produtividade 

@/área/ano passa de 608,45 na área de 215 ha de pastagem degradada, para uma 

produtividade potencial de 2788,55 @/ha/ano. Consequente a isso, a receita liquida 

anual passa de R$ 18.719,41 na pastagem degradada, para uma receita liquida 

anual de R$ 375.895,90, na pastagem recuperada qualidade 5. Com isso pode-se 

concluir que não há custo adicional para mitigar as emissões. 

4.3. Resultado da análise da aplicação recurso 

Para verificar a aplicação dos recursos analisou-se os documentos do 

projeto técnico ABC: análise de solo Tabela 16 do apêndice, orçamento analítico 

recuperação de 01 ha de pastagem degradada Tabela 15 do apêndice e plano de 

manejo Quadro 7 do apêndice. Esses documentos foram confrontados com o 

questionário respondido pelo produtor Quadro 8 do apêndice. 

 Nessa análise quanto à aplicação e quantidade de insumos verificou-se 

adequada aplicação do recurso conforme previsto no projeto técnico ABC, no 

orçamento analítico para 01 ha de pastagem degradada, conforme Tabela 15 do 

apêndice. 

Já no tocante ao diagnóstico da área de pastagem, plano de manejo e 

recomendação de adubação, verificou-se inconsistência nesses documentos, desde 

diagnóstico da pastagem Quadro 6 do apêndice, que não representava a realidade 

do produtor anterior à reforma da pastagem, quando retratou que o produtor utilizava 

mão-de-obra familiar e utilizava tração animal, contudo verificou-se que essa não era 

a realidade do produtor anterior a reforma da pastagem. Quanto à recomendação de 
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adubação e plano de manejo, documentos que são exigência do MCR (Manual de 

Crédito Rural), conforme Capítulo 13: Programas com Recursos do BNDES, 

Seção  7: Programa para Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa na 

Agricultura (Programa ABC): 

2 - Documentos exigidos para concessão do financiamento de que trata 
esta Seção, além dos demais exigidos para a concessão de financiamento 
de investimento: 

a) Nos financiamentos que englobem sistemas integrados lavoura-
pecuária, lavoura-floresta, pecuária-floresta ou lavoura-pecuária-floresta, 
recuperação de pastagens, implantação de florestas comerciais e 
sistemas de plantio direto “na palha”: 

I - projeto técnico específico, assinado por profissional habilitado, 
contendo obrigatoriamente identificação do imóvel e da sua área total;  
II - croqui descritivo e histórico de utilização da área do projeto a ser 
financiado contendo, no mínimo, 4 pontos do perímetro da citada área 
aferidos por Sistema de Posicionamento Global (GPS) de navegação, ou 
outro instrumento de aferição mais precisa;  
 
III - comprovantes de análise de solo e da respectiva 
recomendação agronômica, contendo teor de matéria orgânica do solo, 
além dos itens usuais;  
 
IV - plano de manejo agropecuário, agroflorestal ou florestal, conforme o 
caso, da área do projeto. 
 
 

Portanto o projeto técnico ABC não apresentou a recomendação de 

adubação, documento obrigatório para concessão da linha de crédito ABC. Já o 

plano de manejo apesar de apresentado, conforme Quadro 7 do apêndice, 

apresentava inconsistência, pois não previa o manejo dos animais na pastagem, 

assim como o manejo das pastagens quanto à adubação de manutenção durante 

todo o período do projeto. 

4.4. Resultados do Custo, benefícios e escala de utilização das ferramentas 
MRV (Monitoramento, Relato e Verificação) 

4.4.1. Benefícios para o produtor 

Conforme citado por (Oliveira et al., 2018), verificou-se que a degradação 

das pastagens é o principal problema da pecuária de corte brasileira e está 

associada à emissão de GEE,  e expansão de área para produção pecuária, fazendo 
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aumentar o desmatamento. Mas por outro lado ressaltou ser possível produzir carne 

de forma sustentável, a carne carbono neutro (Oliveira et al., 2017). Portanto com 

uma ferramenta de MRV que ateste a produção de carne carbono neutro, poderia 

melhorar a imagem da pecuária no Brasil, contudo o produtor pode sair na frente 

quando houver uma consolidação do mercado de carbono ou ainda conseguir 

melhor precificar seu produto com o selo de produção de carne carbono neutro com 

esse mercado consolidado ou ainda uma diferenciação no mercado de carnes como 

produto sustentável.  

Programas voluntários de MRV, possui o benefício de ajudar o produtor a 

entender a magnitude de suas emissões e a identificar possíveis ações de 

mitigação, além de aumentar a compreensão acerca das questões das mudanças do 

clima. 

4.4.2. Benefícios para as instituições financeiras 

De acordo com (Baraldi, 2010), a perda da reputação é particularmente 

danoso para os bancos, uma vez que a natureza de seus negócios requer a 

manutenção da confiança de depositantes, relevância de credores e do mercado 

geral. E está relacionado com atos antiéticos. Ao contrário a boa reputação é um 

grande ativo para a empresa, pois cria valor para empresa, além de melhorar 

relação com clientes e acionistas. Nesse contexto ter sua imagem atrelada ao 

financiamento sustentável “carne carbono zero” dos clientes financiados pela 

instituição pode trazer uma reputação positiva na imagem do banco, contudo uma 

ferramenta de MRV que pudesse fazer o monitoramento, relato e verificação das 

emissões dos clientes beneficiários de financiamentos ABC, facilitaria na divulgação 

dos resultados juntos aos seus clientes e público em geral. 

Outro benefício para as instituições financeiras seria utilizar essa linha de 

financiamento como instrumento de responsabilidade socioambiental, considerando 
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que esse compromisso está previsto no acordo de Basiléia II10, que além dos riscos 

inerentes à atividade bancária, passa a incluir o risco socioambiental.  

Regulamentado pelo MCR (Manual de Crédito Rural), a fiscalização de 

operações é atribuição da instituição financeira, conforme Capítulo 2 - Condições 

Básicas, Seção 7 – Fiscalização: 

1 - A instituição financeira é responsável pela fiscalização das operações de 
crédito rural, cabendo-lhe definir os procedimentos mediante os quais essa 
fiscalização será aplicada, observadas:  

a) as exigências estabelecidas nesta seção;  

b) a efetividade do procedimento adotado em vista das características do 
empreendimento financiado; e 

 c) a aplicação de critérios e métodos consistentes, verificáveis e passíveis 
de avaliação pelo Banco Central do Brasil em suas atividades de 
supervisão.   

2 - A fiscalização das operações de crédito rural tem por finalidade:  

a)  verificar a correta aplicação dos recursos liberados, em vista do que 
dispõe o contrato de financiamento;  

b) avaliar:  
I - a adequação da condução do empreendimento pelo mutuário; 
 II - a situação das garantias vinculadas à operação de crédito rural;  
 
III - a compatibilidade do empreendimento ou do mutuário com o programa 
ou a linha de crédito objeto do financiamento;  
 
c) recomendar ao mutuário a adoção de providências em vista dos 
resultados da fiscalização;  
 
d) elaborar laudo em que constem as observações e conclusões sobre a 
fiscalização.   

3 - São métodos da fiscalização do crédito:  

____________ 
10

 O acordo de Basiléia II é um conjunto de regra de harmonização e regulação bancária, 

cuja adoção tem sido adotada após a crise asiática de 1997 (STALLINGS; STUDART, 2001). 
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a) presencial, que consiste no exame do empreendimento no local onde se 
desenvolve a atividade financiada ou onde se encontra o bem ou o produto 
financiado; 

 b) documental, que consiste na análise de documentação comprobatória; c) 
remoto, que consiste na utilização do sensoriamento remoto de que trata o 
MCR 2-8.   

4 - Em seu trabalho de fiscalização, a instituição financeira pode utilizar, de 
forma complementar, outras fontes externas de informação disponíveis.   

5 - Sem prejuízo da integral responsabilidade pelo cumprimento das 
disposições de que trata esta Seção e demais regulamentações do crédito 
rural, a instituição financeira pode contratar pessoas especializadas para a 
execução de seu trabalho de fiscalização.  

Portanto uma ferramenta de MRV agregaria valor a essa fiscalização, 

verificando a correta aplicação dos recursos e mensurando, verificando e reportando 

o quando eficiente foi a finalidade proposta pela linha de crédito ABC para 

recuperação de pastagens degradada. 

4.4.3. Benefícios para o setor público 

Aumentar a confiança do mercado depende de informações corretas 

(Kruger, et al., 2006), disponibilizadas pelos dados fornecidos durante o ciclo de 

cumprimento do MRV, a relevância do sistema de cumprimento do MRV está em 

garantir que os dados fornecidos são reais e serão disponibilizados dentro dos 

prazos determinados pelo órgão regulador.   

Apoiar o mercado de carbono, pois é importante observar que os dois 

maiores riscos de desvalorização dos preços de permissões estão associados à 

fraude e às incertezas decorrentes de estratégias de MRV não eficientes e de 

mudanças no marco regulatório que o estrutura (Kruger, et al., 2006). 
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Diante disso, um sistema MRV bottom-up11 poderia ser implantado com 

maior rapidez, com isso contribui para um inventário nacional mais preciso e 

confiável, pois o relato das emissões aconteceria de baixo para cima, contemplando 

maior número de inventários.   

4.4.4. Custo de utilização das ferramentas MRV para pastagens degradadas 

As ferramentas e aplicativos de MRV utilizados foram AGROTAG, 

SATVeg e GHG Protocol Agrícola, sendo disponibilizados de forma gratuita pela 

EMBRAPA e GVces em parceria com WRI respectivamente, portanto não existe 

custo na aquisição das ferramentas. 

Para visita e coleta das informações nas propriedades poderia ser 

utilizada ATNI (Assistência Técnica a Nível de Imóvel), que já é regulamentado no 

MCR (Manual de Crédito Rural), sendo possível o financiamento dessa assistência, 

limitado a 1,5% do valor do financiamento, podendo o preenchimento das 

ferramentas e coleta de dados nos aplicativos serem condicionantes para 

elaboração e liberação do projeto técnico ABC para recuperação de pastagens 

degradadas. O preenchimento e utilização das ferramentas AGROTAG, SATVeg e 

GHG Protocol Agrícola também poderia complementar ou substituí os laudos 

obrigatórios que as assistências técnicas são obrigadas a entregar nas instituições 

financeiras, com isso um banco de dados seria alimentado em cada visita na área 

beneficiária do projeto técnico. 

Portanto nesse primeiro momento um sistema de MRV para pastagem 

degradada não acarretaria custo adicional para o produtor e para as instituições 

financeiras. Poderia acarretar um custo para o setor público no gerenciamento de 

____________ 
11

 O MRV bottom-up refere-se a cada um dos atores, ou agentes econômicos, reportando o seu 

próprio inventário, ou seja, cada ator de determinado setor da economia relata o quanto emitiu em um 

determinado período, ou seja, o relato das emissões acontece de baixo para cima (Cabral, 2016). 
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um banco de dados Nacional, que subsidiaria o inventário Nacional de Emissões de 

Gases de Efeitos do setor agropecuário. 

4.4.5. Escala para utilização das ferramentas de MRV para pastagens 
degradadas 

Para atribuir escala na utilização das ferramentas MRV (Monitoramento, 

Relato e Verificação) AGROTAG, SATVeg e GHG Protocol Agrícola, seria 

necessário implementá-las como ferramentas obrigatórias na concessão de crédito 

para a finalidade recuperação de pastagem degradada, incluindo no MCR (Manual 

de Crédito Rural). Também seria necessário implantar um banco de dados Nacional 

que seria alimentado com as informações coletadas em campo pelas empresas de 

assistência técnica durante a elaboração do projeto e nas visitas periódicas nas 

áreas beneficiárias ou mesmo pelo próprio produtor. Caso semelhante acontece com 

o GeoMapa Rural, que por determinação do Banco Central, na contratação de 

operações de custeio e de alguns investimentos, dentre eles a recuperação de 

pastagem degradada, é obrigatório o envio das informações das coordenadas 

geodésicas das áreas financiadas, com isso evitando a sobreposição de áreas ou 

mais de uma operação na mesma área. Portanto GeoMapa Rural e AGROTAG 

poderiam ser integrados para uma maior completude das suas funções. 

4.5. Resultado da análise dos dados estatísticos 

 

A estatística descritiva das séries dos NDVI entre os anos estão expressos 

na Tabela 11. Analisou-se a média, desvio padrão, coeficiente de variação e a 

variância das séries NDVI após a diferença para verificar homogeneidade das séries. 
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Tabela 11 – Resultado da análise estatística descritiva dos dados NDVI das 

séries, referente aos anos de 2011-2016, 2012-2017 e 2013-2018. 

Média 0,0050 Média 0,020 Média 0,011

Coeficente de 

variação 38,60

Coeficente de 

variação 6,472

Coeficente de 

variação 15,14

Desvio padrão 0,194 Desvio padrão 0,130 Desvio padrão 0,171

Variância da amostra 0,038 Variância da amostra 0,017 Variância da amostra 0,029

Estatística da série 2011-2016 Estatística da série 2012-2017 Estatística da série 2013-2018

 

 

O coeficiente de variação é dado pela fórmula: 

 

Onde, 

Cv → é o coeficiente de variação 
s → é o desvio padrão 
    → é a média dos dados 

Nos anos de 2011-2016 observou-se maior dispersão dos dados, com 

maior desvio padrão, coeficiente de variação e variância da amostra em relação aos 

anos de 2012-2017 e 2013-2018. Nesses anos os dados foram mais homogêneos, 

com coeficiente de variação de 6,47% e 15,14% respectivamente, portanto abaixo 

de 25%, que é considerado baixo. Segundo (Rigonatto, 2019) o coeficiente de 

variação fornece a variação dos dados obtidos em relação à média. Quanto menor 

for o seu valor, mais homogêneos serão os dados. O coeficiente de variação é 

considerado baixo (apontando um conjunto de dados bem homogêneos) quando for 

menor ou igual a 25%. 

 

 

 



71 

 
 
 

5. CONCLUSÃO 

O presente trabalho teve como objetivo testar a hipótese, de que as 

ferramentas de MRV (Monitoramento, Relato e Verificação) AGROTAG, SATVEG e 

GHG PROTOCOL, são eficientes para o acompanhamento físico-financeiro dos 

contratos de ABC para recuperação de pastagens degradadas.  

Para atingir esse objetivo foram utilizados dados primários e dados 

secundários da Fazenda Trevo II, localizada no Município de Açailândia, Estado do 

Maranhão.  

Portanto, após análise dos dados pode-se considerar que as ferramentas 

de MRV AGROTAG, SATVeg e GHG Protocol Agrícola são eficientes  no 

acompanhamento dos contratos de ABC para recuperação de pastagens 

degradadas.  

Vale ressaltar que são ferramentas complementares, portanto para maior 

acurácia, precisão e confiabilidade dos resultados devem ser utilizadas em conjunto. 

No objetivo geral do trabalho era verificar se houve redução da emissão 

de gases do efeito estufa (GEE), no período de implantação do projeto de 

recuperação de pastagens degradadas. Nessa finalidade as ferramentas de MRV 

AGROTAG, SATVeg e GHG Protocol Agrícola se mostraram eficazes na verificação 

se houve redução das emissões dos Gases de Efeito Estufa (GEE), e demostraram 

ter havido redução das emissões no momento pretérito a recuperação da pastagem. 

E como objetivos específicos: analisar se os recursos foram aplicados 

adequadamente e nas finalidades previstas no projeto técnico ABC, cumprindo todo 

o cronograma físico-financeiro e utilizando as técnicas e plano de manejo previsto 

em projeto específico para a linha de crédito ABC.  

A partir dos resultados e das análises dos documentos, não se pode 

afirmar que os recursos foram aplicados cumprindo o cronograma físico-financeiro e 
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utilizando as técnicas previstas, conforme projeto técnico ABC, no entanto pode-se 

afirmar que os recursos foram aplicados na finalidade prevista (recuperação de 

pastagem). 

Com os dados apresentados também não consegue-se afirmar que não 

haveria custo, no entanto pode-se concluir que poderia ter escala e gerar benefícios 

para todos os agentes envolvidos. 

Portanto, deve-se ampliar os estudos sobre o tema, e as linhas de 

pesquisa que devem ser exploradas para dar continuidade ao trabalho são: 

 Estudo para investigar os custos de utilização das ferramentas de 

MRV para as demais finalidades da linha de crédito ABC; 

 Como implementar um MRV agropecuário de baixo custo e fácil 

manuseio, para implementação de um inventario bottom-up; 

 Estudar como é possível gerar valor para o produtor que faz a 

mensuração, relato e verificação das suas emissões de GEE. 
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APÊNDICE 

Tabela 12. Formulário GHG Protocol, preenchido com base na análise do solo, 
croqui da área e entrevista realizada com o produtor anterior a reforma. 

Formulário de emissões - Pastagem 

Tabela 1. Informações sobre a propriedade agrícola. 

  Detalhes Unidade Valores 

Estado - - Maranhão 

Latitude 
Converter 
unidade  graus 

-4,00 

Longitude 
Converter 
unidade  graus -47,00 

Bioma - - Cerrado 

Tabela 2. Sistema de cultivo. 

  Detalhes Unidade Valores 

Classe textural do solo - - Médio 

Teor de argila no solo - - Menor que 60% 

Uso anterior da terra - - Pastagem degradada 

Sistema de cultivo atual - - Pastagem degradada 

Tempo de adoção do sistema - - 
Menor ou igual a 20 
anos 

Área da pastagem - hectare 215 

Tabela 2.1. Diagnóstico de degradação da pastagem - Uso anterior 

  Detalhes Unidade Valor 

Infestação por cupins - - Baixa 

Infestação por formigas - - Baixa 

Infestação por plantas daninhas - - Alta 

Presença de erosão - - Ausente 

Taxa de lotação - Animais/hectare Entre 0,51 e 0,8 

Diagnóstico de uso anterior da 
pastagem - - 

Pastagem 
moderadamente 
degradada 

Tabela 2.2. Diagnóstico de degradação da pastagem - Uso atual 

  Detalhes Unidade Valor 

Infestação por cupins - - Baixa 

Infestação por formigas - - Baixa 

Infestação por plantas daninhas - - Alta 

Presença de erosão - - Ausente 

Taxa de lotação - Animais/hectare Entre 0,51 e 0,8 

Diagnóstico de uso atual da 
pastagem - - 

Pastagem 
moderadamente 
degradada 

Balanço de GEE (tonelada de CO2 eq) 437,10 

Balanço de GEE por área (tonelada de CO2 eq/hectare) 2,03 
 

http://maps.marnoto.com/conversor-coordenadas/
http://maps.marnoto.com/conversor-coordenadas/
http://maps.marnoto.com/conversor-coordenadas/
http://maps.marnoto.com/conversor-coordenadas/
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Tabela 13. Formulário GHG Protocol, preenchido com base na análise do solo, 
croqui da área e visita na área posterior à reforma da pastagem. 

Formulário de emissões - Pastagem 

Tabela 1. Informações sobre a propriedade agrícola. 

  Detalhes Unidade Valores 

Estado - - Maranhão 

Latitude 
Converter 
unidade  graus 

-4,00 

Longitude 
Converter 
unidade  graus -47,00 

Bioma - - Cerrado 

Tabela 2. Sistema de cultivo. 

  Detalhes Unidade Valores 

Classe textural do solo - - Médio 

Teor de argila no solo - - Menor que 60% 

Uso anterior da terra - - 
Pastagem 
degradada 

Sistema de cultivo atual - - 

Pastagem 
recuperada com 
insumos 

Tempo de adoção do sistema - - 
Menor ou igual a 20 
anos 

Área da pastagem - hectare 215 

Tabela 2.1. Diagnóstico de degradação da pastagem - Uso anterior 

  Detalhes Unidade Valor 

Infestação por cupins - - Baixa 

Infestação por formigas - - Baixa 

Infestação por plantas daninhas - - Baixa 

Presença de erosão - - Ausente 

Taxa de lotação - Animais/hectare Entre 0,51 e 0,8 

Diagnóstico de uso anterior da 
pastagem - - 

Pastagem 
moderadamente 
degradada 

Tabela 3. Práticas de adubação da pastagem. 

Adubação sintética Detalhes Unidade Valores 

Adubação nitrogenada Exceto ureia kg/hectare 100,00 

Teor de nitrogênio no 
adubo sintético - % 44,00 

Ureia - kg/hectare   

Calcário calcítico - kg/hectare   

Calcário dolomítico - kg/hectare 1.380,00 

Gesso agrícola - kg/hectare   
 

 

Balanço de GEE (tonelada de CO2 eq) - 683,36 

Balanço de GEE por área (tonelada de CO2 eq/hectare) - 3,18 
 

  

http://maps.marnoto.com/conversor-coordenadas/
http://maps.marnoto.com/conversor-coordenadas/
http://maps.marnoto.com/conversor-coordenadas/
http://maps.marnoto.com/conversor-coordenadas/
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Tabela 14. Coordenadas geográficas do croqui da área de pastagem recuperada, conforme 

projeto técnico ABC apresentada na instituição financeira X, croqui elaborado pela empresa de 
assistência técnica que assistiu ao produtor na data de elaboração do projeto. 

PONTO

P001

P002

P003

P004

P005

P006

P007

P008

P009

Fonte: Projeto técnico ABC (2014)

4°41'16.8"

4°41'05.3"

4°41'25.8"

4°41'17.2"

47°00'49.1"

S W

4°40'31.5"

4°40'42.1"

4°40'54.1"

4°41'01.2" 47°00'39.3"

47°00'46.4"

47°00'38.9"

47°00'58.1"

4°41'05.3" 47°01'27.1"

47°01'36.8"

47°01'14.9"

47°01'02.3"

 

Tabela 15. Orçamento de referência para recuperação de 01 ha de pastagem degradada, 

conforme apresentado no projeto técnico ABC, valores de referência com base nos custos de 
insumos e mão de obra do ano de 2014. 

DISCRIMINAÇÃO QUANT. UND. V. UNIT. V. TOTAL

1. INSUMOS

Calcário 1380 KG 0,16 220,80

NPK 44-00-00 100 KG 1,50 150,00

Superfosfato Simples 400 KG 1,20 480,00

Sementes Fiscalizadas 40 VC 15 KG 12,00 180,00

Herbicida 2 L 24,50 49,00

Aplicação de Calcário 0,3 HT 120,00 36,00

Grade Aradora 2X 3 HT 120,00 360,00

Aplicação superfosfato simples 0,3 HT 120,00 36,00

Gradagem Niveladora e curva de Nível 1,5 HT 120,00 180,00

Distribuição semente 0,3 HT 120,00 36,00

Aplicação de herbicida 0,3 HT 120,00 36,00

Adubação de cobertura 0,3 HT 120,00 36,00

CUSTO TOTAL

RECUPERAÇÃO DE 01 HÁ DE PASTAGEM DEGRADADA 

2. MÃO DE OBRA

1.799,80R$                                                                     
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Quadro 6. Histórico da área de pastagem a ser recuperada, conforme apresentado no projeto 

técnico ABC pela empresa de assistência técnica que assistia o produtor na data de 
elaboração do projeto. 

Histórico da área de pastagem a ser reformada 

A área a ser recuperada a muito tempo era utilizada de forma extrativista pela 

pecuária de corte, com pasto brachiaria sem um manejo adequado da taxa de 

lotação de animais, ou seja, sem práticas conservacionistas de solo, sem divisões 

de pasto, sem reposição de nutrientes com adubações de cobertura ou adubação 

orgânica. A exploração da propriedade era realizada de forma tradicional extensiva, 

nas quais a mão-de-obra era familiar, não utilizavam tecnologias, não havia preparo 

do solo como a correção, as sementes utilizadas não eram selecionadas, não eram 

empregadas técnicas modernas de manejo, utilizavam o arado de tração de bois ou 

cavalos, com baixo ou nenhum nível tecnológico, isso ocasiona uma baixa 

produtividade, dessa forma não conseguem competir no mercado.  

Fonte: Projeto técnico ABC  
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Quadro 7. Plano de manejo a ser realizado na área de pastagem a ser 
reformada. 

Plano de manejo da área de pastagem reformada 

A recuperação da pastagem degradada visa o aumento de massa forrageira e 

consequentemente maior lotação nas pastagens, buscando melhor desempenho 

animal em relação ao ganho de peso, taxa de desfrute, desenvolvimento ponderal 

entre outros índices que influenciam diretamente na eficiência produtiva da 

propriedade. Para melhor aproveitamento e eficiência as pastagens devem ser 

submetidas a períodos alternados de pastejo e descanso. 

Fonte: Projeto técnico ABC 

Tabela 16. Dados da análise do solo, conforme apresentado no projeto técnico 
ABC. 

Município: Açailândia - MA                         Data: 05/06/2014

pH CaCl
M.O 

g/kg
P mg/dm³ K Ca Mg

Al 

cmol/dm³
H+Al SB CTC V m Ca % Mg K

4,3 10,6 1,2 0,06 0,82 0,3 0,1 1,5 1,18 2,68 44 3,7 30,6 11,2 2,1

Enxofre 

mg/dm³
Ferro Manganês Cobre Zinco areia silte

3,91 255 16,63 0,46 4,87 590 60

Fonte: Projeto técnico ABC

argila classe textural

Análise granulométrica g/kg

350 média

Análise de solo

Complexo Sortivo Saturação do 

comprexo sortivo

Fazenda: Trevo II

Micronutrientes mg/dm³
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Quadro 8. Questionário respondido pelo produtor. 

Proprietária: Erika Lira Chaves dos Santos                             Sexo: Feminino 

Propriedade: Fazenda Trevo II                                            Área: 362,2660 ha  

Município: Açailândia - MA                                   Atividade: Pecuária de corte 

A. Qual espécie forrageira era cultivada antes da reforma? Era consorciado com 

leguminosa?  

B. Havia presença de plantas antes da reforma da pastagem? Se sim, qual 

nível de infestação? 

⃝ Muito Alto      ⃝ Alto     ⃝ Baixo    ⃝ Muito baixo 

C. Havia presença de cupins? Se sim, qual nível de infestação? 

⃝ Muito Alto      ⃝ Alto     ⃝ Baixo    ⃝ Muito baixo 

D. Havia presença de formigas antes da reforma da pastagem? Se sim, qual 

nível de infestação? 

⃝ Muito Alto      ⃝ Alto     ⃝ Baixo    ⃝ Muito baixo 

E. Havia presença de erosão antes da reforma da pastagem? Se sim, qual nível 

de infestação? 

⃝ Muito Alto      ⃝ Alto     ⃝ Baixo    ⃝ Muito baixo 

Questionário continua na próxima página 
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F. Qual a coloração do capim antes da reforma da pastagem? 

            ⃝ Verde escuro      ⃝ Verde claro     ⃝ Verde amarelo    ⃝ Amarelo  

            ⃝ Verde marrom        ⃝ Marrom              ⃝ Cinza escuro 

G. Qual altura do pasto antes da reforma da pastagem? 

⃝ Menor 60 cm                  ⃝ Maior 60 cm 

H. Quais adubos e corretivos foram utilizados na reforma da pastagem?  

E quais as quantidades de cada insumo aplicado? 

I. Houve mudança no plano de manejo dos animais após a reforma? 

J. Qual a taxa de lotação Cab/ha/ano antes da reforma da pastagem? E qual a 

taxa de lotação posterior à reforma? 

K. A empresa de assistência técnica que elaborou o projeto técnico ABC, 

prestou orientações na implantação do projeto, quanto à adubação, plano de 

manejo, etc? 
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Imagem 1. Foto da área de pastagem após a reforma. 

 
Fonte: Próprio autor 
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Imagem 2. Foto lado direito da cerca pastagem reformada com insumos, lado 
esquerdo pastagem sem reforma. 

 
Fonte: Próprio autor 

 

 

 


