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RESUMO 

 

As atividades agropecuárias são responsáveis por uma parcela considerável 

das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) no Brasil. Ferramentas capazes de 

calcular as emissões dessas atividades já foram desenvolvidas e adequadas à 

realidade brasileira. A fim de se obter o custo de mitigação de tecnologias de baixa 

emissão de carbono, o presente trabalho acrescenta á ferramenta GHG Protocol a 

variável custo.  

Para testar a ferramenta foram usados dados por fazendas que colaboraram 

com essas informações, a fim de ter um segundo parâmetro a ferramenta também 

foi testa com dados de custos sugeridos pelo Agrianual e Anualpec. No caso foi 

considerado um ciclo de 4 anos, onde no primeiro tem-se a implementação das 

tecnologias de baixa emissão de carbono e nos 3 anos subsequentes tem-se pastejo 

da área. Cenários diferentes foram avaliados, levando em consideração variais de 

custo e contabilização das emissões. 

Por fim os resultados encontrados são comparados com os já disponíveis na 

literatura atual, onde pode-se concluir que apesar dos custos algumas vezes altos 

para implementação destas tecnologias, o ganho de produtividade deve 

recompensar estes custos apresentados. 

 

 

 

Palavras-chaves: Emissão de carbono; Sequestro de carbono; Lavoura; 

Pecuária; Custos de mitigação; Plano ABC; GHG Protocol; Ferramentas de 

mensuração. 



 

ABSTRACT 

 

Agricultural activities are responsible for a considerable part of the emissions 

of greenhouse gases (GHG) in Brazil. Tools capable of calculating the emissions of 

these activities have already been developed and adapted to Brazilian reality. In 

order to obtain the mitigation cost of low carbon technologies, the present work adds 

the costs to the GHG Protocol tool. 

To test the tool were used data from farms that collaborated with this 

information, in order to have a second parameter the tool was also tested with cost 

data suggested by Agrianual and Anualpec. In the case was considered a cycle of 4 

years, wherein the first one is the implementation of the technologies of low carbon 

emission and in the following 3 years grazing of the area. Different scenarios were 

evaluated, considering cost variations and emissions accounting. 

Finally, the results obtained are compared with those already available in the 

current literature, where it can be concluded that despite the high costs of 

implementing these technologies, productivity gains should reward these presented 

costs. 

 

 

 

Keywords: Carbon sequestration; Cropland, Livestock; Mitigation costs; 

Plano ABC; GHG Protocol; Measurement tools. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Terceira Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro 

das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, do Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovação e Comunicações (BRASIL, 2016), como resultado das atividades antrópicas 

iniciadas por volta de 1750, as concentrações de Gases do Efeito Estufa vêm 

aumentando na atmosfera terrestre. Tais atividades dizem respeito, primordialmente, à 

queima de combustíveis fósseis, à mudança no uso da terra e à agropecuária. Estas são 

responsáveis pela emissão de gases como dióxido de carbono, metano e oxido nitroso. 

A temperatura da terra já aumentou em média 0,8ºC em relação ao período 

pré-industrial, e a previsão é de um aumento entre 1,4ºC a 5,8ºC até 2100, conforme 

o Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática – Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC, 2015). Como consequência, o nível do mar poderá subir até 

82 cm e impactar grande parte das regiões costeiras. Para o Brasil e a América do 

Sul os principais impactos previstos são: 

 

• Extinção de habitat e de espécies, principalmente na região tropical. 

• Substituição de florestas tropicais por savanas e de vegetação 
semiárida por árida. 

• Aumento de regiões em situação de estresse hídrico, ou seja, sem 
água suficiente para suprir as demandas da população. 

• Aumento de pragas em culturas agrícolas. 

• Aumento de incidência de doenças como dengue e malária, além de 
migração de populações (BRASIL, 2016b, p. 10). 
 

No longo prazo, as mudanças climáticas podem comprometer atividades 

agrícolas. A tendência é que, com o aumento das temperaturas atmosféricas, 

aumente o número de pragas nas lavouras, aumentem, igualmente, regiões em 

estresse hídrico. Florestas tropicais podem ser substituídas por savanas e locais 

onde a vegetação é semiárida podem se tornar áridas. Consequências que devem 

impactar no atual mapa agrícola brasileiro, além de colocar em risco a segurança 

alimentar da população brasileira e comprometer negativamente a economia do 

país, já que níveis de produção devem ser reduzidos e as exportações prejudicadas 

(ASSAD et al. 2008; BRASIL, 2016b). 

Nesse âmbito, consta no relatório Impacto econômico e ambiental do Plano 

ABC (OBSERVATÓRIO ABC, 2017, p. 5):  
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O Brasil está entre os maiores produtores e exportadores mundiais de 
produtos agropecuários. O agronegócio brasileiro responde por 23,5% do 
PIB do país, 25% dos empregos e 46% das exportações. Essa relevância 
na economia é consequência de um crescimento constante ao longo das 
últimas décadas, de 2,1% ao ano entre 1994 e 2016. 
 

Atualmente, o Brasil é o sétimo maior emissor de gases de efeito estufa 

(GEE) no mundo (SEEG, 2017). Juntas, agricultura e pecuária responderam por 

33% das emissões nacionais líquidas em 2014; mudanças no uso da terra 

representaram 18% no mesmo ano (BRASIL, 2016a). 

Quando o assunto é mudança climática, a agricultura fica em destaque. Além 

de ser uma atividade emissora de GEE, contribuindo para o aquecimento global, é 

também muito sensível a mudanças climáticas. Por este motivo é imprescindível a 

adoção de uma agricultura de baixa emissão de carbono e, igualmente, o 

desenvolvimento de tecnologias capazes de reduzir os impactos negativos que o 

clima pode provocar nos cultivos e criações (EMBRAPA, 2018). 

Levando em consideração todas as complicações sociais e econômicas que o 

Brasil pode enfrentar devido ao aumento das emissões de GEE, o governo 

brasileiro, durante a 15ª Conferência das Partes (COP-15), divulgou o seu 

compromisso voluntário de redução das emissões de GEE, entre 36,1% e 38,9%, 

até 2020, estimando, assim, uma redução destas emissões em torno de um bilhão 

de toneladas de CO2 equivalente (tCO2eq) (AMARAL; CODEIRO; GALERANI, 

2011; BRASIL, 2012). 

Em 2015, na 21a Conferência das Partes (COP-21), em Paris, o Brasil assumiu 

metas mais ambiciosas que as assumidas na COP-15. Essas metas estabelecem o 

compromisso de cortar, a partir de 2020, as emissões de GEE em 37% até 2025 e em 

43% até 2030 em relação às emissões observadas em 2005 (BRASIL, 2015). 

Para atender as metas admitidas na COP-15, foi criado o Plano Setorial de 

Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma 

Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura (Plano ABC) (BRASIL, 2011; 

2012). O Plano tem como objetivo apresentar ações alternativas para a 

agropecuária, capazes reduzir a emissão de GEE e até mesmo remover carbono da 

atmosfera, almejando sempre sistemas sustentáveis, mais eficientes do ponto de 

vista ambiental e economicamente viáveis. 

O Plano ABC está inserido na Política Nacional de Clima, criada com base nos 

compromissos assumidos na COP-15. Para atingir essas metas foram propostas: 
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• Redução em 80% a taxa de desmatamento na Amazônia, e em 40% 
no Cerrado; 

• Adotar intensivamente na agricultura a recuperação de pastagens 
atualmente degradadas; promover ativamente a integração lavoura-
pecuária (iLP); ampliar o uso do Sistema Plantio Direto (SPD) e da 
Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN); e, 

• Ampliar a eficiência energética, o uso de bicombustíveis, a oferta de 

hidrelétricas e de fontes alternativas de biomassa, de energia eólica e 

de pequenas centrais hidrelétricas, assim como ampliar o uso de carvão 

de florestas plantadas na siderurgia. (BRASIL, 2011; 2012, p. 13-4) 

 

Já para atingir as metas assumidas na COP-21, o Brasil se propôs a: 

 

• Fortalecer o cumprimento do Código Florestal, em âmbitos federal, 
estadual e municipal; 

• Fortalecer políticas e medidas com vistas a alcançar, na Amazônia 
brasileira, o desmatamento ilegal zero até 2030 e a compensação das 
emissões de GEE provenientes da supressão legal da vegetação até 2030; 

• Restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas até 2030, 
para múltiplos usos;  

• Ampliar a escala de sistemas de manejo sustentável de florestas 
nativas, por meio de sistemas de georreferenciamento e rastreabilidade 
aplicáveis ao manejo de florestas nativas, com vistas a desestimular 
práticas ilegais e insustentáveis. 

• Fortalecer o Plano ABC como a principal estratégia para o 
desenvolvimento sustentável na agricultura, inclusive por meio da 
restauração adicional de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas 
até 2030 e pelo incremento de 5 milhões de hectares de sistemas de 
integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF) até 2030. (BRASIL, 2015, p. 
7). 
 

Atualmente, empresas, governos e outros atores já têm consciência do 

impacto negativo que a mudança do clima pode provocar. Por isto buscam medidas 

produtivas visando uma economia de baixo carbono. Levando em consideração 

essa tendência, mecanismos de precificação de carbono vêm ganhando destaque, 

já que se dispõem influenciar decisões financeiras que estão atreladas a custos 

sociais, ambientais e econômicos da mudança do clima (PACTO GLOBAL ONU, 

SECRETARIADO CQNUMC, PNUMA E WRI, 2015). 

Por conta disso tem crescido a demanda por diretrizes técnicas específicas para 

o setor agrícola.  Buscando atender tal questão, o World Resources Institute (WRI) 

produziu, em 2012, novos recursos técnicos que fornecem às empresas e legisladores 

do Brasil ferramentas para mensurar e gerir de forma mais efetiva emissões agrícolas, o 

Projeto GHG Protocol Agrícola. Em 2013, o projeto gerou dois recursos técnicos: as 

Diretrizes Agrícolas Brasileiras e a Ferramenta de Cálculo (GHG PROTOCOL, 2015). 
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As Diretrizes Agrícolas Brasileiras (DAB) consistem em um protocolo de 

contabilização de emissões agrícolas, auxiliando no mapeamento e nas delimitações 

das emissões que devem ser incluídas para elaboração de inventários de uma 

empresa agrícola ou unidade rural, por exemplo. Por sua vez, a Ferramenta de 

Cálculo é um produto que permite o cálculo das emissões de GEE utilizando 

metodologias específicas para o cenário brasileiro, focadas em fontes de emissão de 

GEE não mecânicas.  

 Combinados, estes recursos permitem identificar oportunidades de redução de 

emissões, rastrear o progresso em direção às metas de redução, reportar resultados a 

investidores e consumidores, além de responder as demandas nacionais e 

internacionais por produtos menos emissores de GEE (GHG PROTOCOL, 2015). 

A ferramenta GHG Protocol da Agropecuária, contudo, concentra-se apenas na 

mensuração das emissões de GEEs. Não contabiliza nem considera variáveis ou 

aspectos econômicos associados aos projetos de redução de emissões 

contabilizados. 
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2. OBJETIVO 

 

O trabalho tem como objetivo analisar o potencial de sequestro de carbono 

em técnicas propostas pelo plano ABC, como RPD e ILP. Além disso, visa 

correlacionar as emissões e o sequestro de carbono envolvido nestas atividades 

com os custos, a fim de se ter uma estimativa do custo por tonelada de carbono 

mitigado de cada atividade. Neste âmbito, um pecuarista pode optar por reformar 

uma pastagem decidindo, por exemplo, escolher qual o modelo mais eficiente 

pensando nos custos de operação e o sequestro de carbono envolvido nela.  

Para se ter qual o balanço das emissões dentro de cada atividade, será 

utilizada a ferramenta GHG Protocol da Agropecuária. A ferramenta, contudo, 

concentra-se apenas na mensuração das emissões de GEEs. Não contabiliza nem 

considera variáveis ou aspectos econômicos associados aos projetos de redução de 

emissões contabilizados. 

Atualmente não há disponível nenhuma ferramenta capaz de calcular qual o 

custo por tonelada de carbono mitigada no Brasil, mesmo que se utilize o GHG 

Protocol para mensurar tal mitigação.  

O presente trabalho tem como objetivo adaptar a ferramenta GHG Protocol de 

maneira que seja possível incluir informações econômicas que permitam obter 

estimativas dos custos econômicos envolvidos em cada situação de mitigação de 

emissões na agropecuária. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1. Plano ABC1 

 

O objetivo geral do Plano ABC, como discutido na Introdução, é promover a 

mitigação da emissão de GEE na agricultura, conforme preconizado na Política 

Nacional sobre Mudanças do Clima (PNMC). Isto deve ocorrer por meio da melhoria 

da eficiência no uso de recursos naturais, aumentando a resiliência de sistemas 

produtivos e de comunidades rurais. Além disso, deve ser capaz de possibilitar a 

adaptação do setor agropecuário às mudanças climáticas (BRASIL, 2011; 2012). Os 

objetivos específicos deste Plano são: 

 

• Contribuir para a consecução dos compromissos de redução da 
emissão de GEE assumidos voluntariamente pelo Brasil, no âmbito dos 
acordos climáticos internacionais e previstos na legislação; 

• Garantir o aperfeiçoamento contínuo e sustentado das práticas de 
manejo nos diversos setores da agricultura brasileira que possam vir a 
reduzir a emissão dos GEE e, adicionalmente, aumentar a fixação 
atmosférica de CO2 na vegetação e no solo dos setores da agricultura 
brasileira; 

• Incentivar a adoção de Sistemas de Produção Sustentáveis que 
assegurem a redução de emissões de GEE e elevem simultaneamente 
a renda dos produtores, sobretudo com a expansão das seguintes 
tecnologias: Recuperação de Pastagens Degradadas; Integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF) e Sistemas Agroflorestais (SAFs); 
Sistema Plantio Direto (SPD); Fixação Biológica do Nitrogênio (FBN); e 
Florestas Plantadas; 

• Incentivar o uso de Tratamento de Dejetos Animais para geração de 
biogás e de composto orgânicos; 

• Incentivar os estudos e a aplicação de técnicas de adaptação de 
plantas, de sistemas produtivos e de comunidades rurais aos novos 
cenários de aquecimento atmosférico, em especial aqueles de maior 
vulnerabilidade; e, 

• Promover esforços para reduzir o desmatamento de florestas 
decorrente dos avanços da pecuária e de outros fatores. (BRASIL, 
2011; 2012, p. 26-7). 
 

Para atingir as metas estabelecidas, o Plano foi estruturado em sete 

programas, que representam sistemas a serem implementados que irão contribuir 

para o alcance das metas postas pelo Governo Brasileiro. São eles: 

 

• Recuperação de Pastagens Degradadas (RPD); 

                                            
1 Esta seção tem como referência o Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças 
Climáticas para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura 
(BRASIL, 2011; 2012). 
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• Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF) e de Sistemas 
Agroflorestais (SAFs); 

• Sistema Plantio Direto (SPD); 

• Fixação Biológica do Nitrogênio (FBN); 

• Florestas Plantadas; 

• Tratamento de Dejetos Animais; e, 

• Adaptação às Mudanças Climáticas. (BRASIL, 2011; 2012, p. 27). 

 

A estratégia adotada visa investir com mais eficácia na agricultura, promovendo 

diversificação de sistemas de produção, uso sustentável da biodiversidade e dos 

recursos disponíveis, garantindo apoio ao processo de transição, geração de renda e 

apoio a pesquisa por novas tecnologias e manejos sustentáveis. 

 

3.2. Programa ABC  

A fim de incentivar os agropecuaristas a adotarem as práticas da agricultura 

de baixa emissão de carbono, foi criado o Programa para Redução da Emissão de 

Gases de Efeito Estufa na Agricultura (Programa ABC), como um instrumento de 

incentivo de crédito.  

O crédito está disponível para financiamento de projetos com base nos 

arranjos tecnológicos propostos pelo Plano ABC, ou seja, projetos que têm em vistas 

sequestro e mitigação das emissões de carbono e gases equivalentes. 

Contemplando produtores rurais (pessoas físicas ou jurídicas) e suas cooperativas, 

inclusive para repasse a cooperados (BRASIL, 2016). 

Ao início de cada ano/safra é estabelecido o montante a ser disponibilizado, com 

taxas de juros mais atrativas quando comparadas ao crédito rural e equalizadas pelo 

Tesouro Nacional. Prazos e carências variam de acordo com as atividades financiadas, 

podendo chegar a quinze anos de prazo e oito anos de carência. Os recursos podem 

ser contratados através do Banco do Brasil (BB) e o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), este último por meio de bancos 

credenciados em sistema de operações indiretas (OBSERVATÓRIO ABC, 2017a). 

Junto aos objetivos do Plano ABC, o Programa desenvolveu linhas de crédito 

visando atender as diferentes necessidades de adequação dos produtores, são elas: 

 

• ABC Recuperação: financia a implantação de sistemas que 
recuperam a capacidade produtiva das pastagens degradadas com o 
incremento na produção de biomassa vegetal das espécies forrageiras 
e seu manejo racional; 

• ABC Plantio Direto: financia sistema de produção baseado na 
manutenção dos resíduos vegetais sobre a superfície do solo, na 
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eliminação das operações de preparo do solo e na adoção de rotação 
das culturas; 

• ABC Integração: financia sistema de produção que integra atividades 
agrícolas, pecuárias e florestais realizadas na mesma área em cultivo 
consorciado, em sucessão ou rotacionado; 

• ABC Fixação: financia o uso de microrganismos capazes de 
transformar o nitrogênio atmosférico em forma nitrogenada prontamente 
assimilável pelas plantas e por outros organismos, reduzindo o uso de 
fertilizantes; 

• ABC Florestas: financia a produção de florestas plantadas para fins 
econômicos, principalmente com espécies de eucalipto e pínus; 

• ABC Ambiental: financia projetos de adequação ambiental e 
recomposição de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e 
Reservas Legais (RLs); 

• ABC Dejetos: financia a implantação de projetos de tratamento de 
efluentes e dejetos animais, contribuindo para a redução de metano na 
atmosfera. (OBSERVATÓRIO ABC, 2017a, p. 9). 
 

Além dessas linhas de crédito, o Programa ABC agrega ainda as linhas de 

crédito ABC Orgânico, ABC Dendê e ABC Bioma Amazônia, que não estão contidas 

na proposta original do Plano ABC. Contudo, são linhas de baixa representatividade 

quando comparadas aos demais programas de crédito (GIANETTI, 2017). 

Para a safra 2018/2019 foram disponibilizados um total de 2 bilhões de reais, 

com taxas que variam de 5,25% para projetos de adequação ambiental, até 6,00% 

para os demais projetos. O prazo máximo de pagamento é de 12 anos, chegando 

até a 8 anos de carência, com um limite de 5 milhões por beneficiário. 

O Programa ABC não é apenas uma importante fonte de recursos para 

implementação de tecnologias e práticas para redução das emissões na agropecuária. 

Apresenta-se, igualmente, como uma importante fonte de recursos para a 

recuperação de áreas de proteção permanentes (APPs), visando salvaguardar o meio 

ambiente e os recursos naturais existentes, permitindo regularização ambiental 

propriedades rurais de acordo com o Código Florestal, ainda que esta modalidade não 

esteja prevista no Plano ABC (GURGEL; LAURENZANA, 2016). 

 

3.3. Desafios enfrentados pelos Plano e Programa ABC 

Levando em consideração o histórico de baixo comprometimento com 

acordos ambientais, como o ocorrido com o protocolo de Quioto, os objetivos 

almejados pelos Plano e Programa ABC, que intentam alcançar as metas 

estabelecidas pelo país durante a COP-15, representam um grande desafio. 

Os desafios se iniciam ao levar em consideração as dificuldades que podem 

surgir com a introdução de novas tecnologias e de manejo no meio rural. Do mesmo 
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modo, há necessidade de se fazer cumprir a proposta do Plano em alinhar melhorias 

ambientais, climáticas, de produtividade, eficiência e lucratividade nas propriedades 

rurais (GIANETTI, 2017). 

Mais um desafio se impõe ao se levar em conta a grande extensão territorial 

do Brasil. São diversos climas, relevos, cultivos, tamanho de propriedades, isso sem 

citar as disparidades quanto ao conhecimento técnico e investimento financeiro 

aplicado ao campo, o que leva aos mais variados arranjos produtivos.  

De tal maneira, é de grande importância, para a efetividade do Programa e do 

Plano ABC, a conscientização do agricultor brasileiro quanto à preservação do meio 

ambiente, alinhado à atuação do Governo brasileiro a fim de estabelecer um cenário 

onde a agropecuária sustentável seja devidamente valorizada (PAIXÃO; BACHA, 2015). 

É notável também falta de conhecimento e informação sobre os potenciais 

benefícios econômicos e ambientais quando são abordados os Programas 

propostos pelo Plano ABC. Nesse sentido, o GHG Protocol da Agricultura contribui 

para se estimar os benefícios ambientais, mas não os econômicos. Atualmente não 

há nenhuma ferramenta capaz de alinhar os benefícios econômicos e ambientais 

envolvidos nestas operações. Sendo assim, pode-se afirmar que há necessidade de 

se agregar informações econômicas ao GHG Protocol, de maneira que seja possível 

identificar seus potenciais custos econômicos, não apenas para o produtor, mas 

também para a sociedade. 

Além de todos esses desafios, pode-se destacar, também, a fragilidade em 

relação à capacitação técnica a respeito das tecnologias financiadas pelo Programa 

ABC. Tal fragilidade possui impacto negativo no desempenho do Programa ABC 

(OBSERVATÓRIO ABC, 2017a).  

Por um lado, o desconhecimento técnico por parte dos produtores, aliado a 

um processo demorado e burocrático incorrido para conseguir o recurso requerido, 

faz com que os recursos disponíveis pelo Plano ABC muitas vezes não sejam 

considerados uma fonte de recurso viável para alguns produtores. Por outro, de uma 

maneira geral, os bancos também encontram dificuldade para contratar analistas e 

técnicos qualificados que possam avaliar os projetos e mensurar os riscos 

envolvidos em cada operação. Toda essa deficiência técnica acaba gerando custos 

maiores tanto para os bancos quanto aos produtores (OBSERVATÓRIO ABC, 

2017a; STABILE; AZEVEDO; NEPSTAD, 2012). 
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Os Plano e Programa ABC podem, algumas vezes, apresentar propostas que 

não sejam financeiramente interessantes, como, por exemplo, a proposta para 

adequação e/ou regularização ambiental (ARA), visando principalmente recuperar 

Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Reserva Legal (RL). Na maioria dos 

casos são colocadas em prática visando à regularização do imóvel de acordo com a 

Lei (GIANETTI, 2017). 

As taxas e condições de operação são estabelecidas anualmente para o 

Programa ABC e são fortemente influenciadas pela conjuntura econômica. Portanto, 

ao analisar as taxas de juros estabelecidas, desde seu início até o ano plano safra 

2016/2017, nota-se aumento das taxas de juros, fator esse que fez com que o 

programa se tornasse ainda menos atrativo do ponto de vista do produtor 

(OBSERVATÓRIO ABC, 2017a). Nos planos 2017/2018 (BRASIL, 2017) foram 

adotadas taxas menores, a fim de incentivar a execução de projetos do Plano ABC. 

As taxas variaram de 5,25% a.a. a 7,5% a.a.; para a safra 2018/2019 (BRASIL, 

2018) as taxas caíram novamente passando a um patamar de 5,25% a.a para 

projetos de adequação ambiental e 6% a.a. para os demais projetos do plano ABC.  

Outro desafio que se impõem é quanto à distribuição dos recursos, que 

atualmente se concentram não só apenas quanto a região (centro-oeste e sudeste), 

mas também quanto aos programas, na safra 2016/17, 61% dos recursos contratados 

foram destinados ao Programa ABC Recuperação, com R$ 1,104 bilhão contratados. 

Em segundo lugar vem o Programa ABC Plantio Direto, com 23% dos recursos um total 

de R$ 423 milhões contratados (OBSERVATÓRIO ABC, 2017a). 
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Figura 1 - valor total contratado para o Programa ABC por finalidade de 
investimento para a Safra 2016/17. 
Fonte: gráfico elaborado por OBSERVATÓRIO ABC (2017a, p. 30) 

 

De modo geral, pode-se afirmar que o Programa ABC vem perdendo força ou 

apresentando sinais de estagnação, já que tanto os recursos disponibilizados como 

os contratados estão diminuindo. Na safra 2016/17, por exemplo, foram 

disponibilizados R$2,9 bilhões pelo governo federal para o programa e foram 

contratados apenas R$1,81 bilhão. (OBSERVATÓRIO ABC, 2017a). 

 

3.4. Benefícios ambientais  

O objetivo final do Plano e do Programa ABC é a mitigação de carbono. 

Contudo, quais são, pormenorizadamente, os benefícios ambientais proporcionados 

pelas técnicas propostas pelo Plano ABC, como: ILP, ILPF, IPF e Recuperação de 

pastagens?  

Segundo Macedo (2009), o monocultivo aliado a práticas culturais 

inadequadas levam à perda de produtividade pela ocorrência de pragas e doenças, 

degradação do solo e dos recursos naturais. Buscando garantir o ganho de 

produtividade, verificou-se em sistemas integrados uma alternativa para aumento de 

produtividade, já que as áreas passam a ser exploradas ao longo de todo o ano. 

Além disso, observa-se sinergia entre as atividades desenvolvidas em uma mesma 

área (BALBINO et al., 2011). 
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Em trabalho sobre “Estoque de carbono em solos sob pastagens cultivadas 

na bacia hidrográfica do rio Paranaíba” (ROSA; SANO; ROSENDO, 2014), 

constatou-se que em locais nos quais houve recuperação de pastagens pôde-se 

observar menor densidade do solo quando comparados a áreas de pastagem 

degradada, permitindo um solo mais estruturado, com maior porosidade, que 

favorece maior infiltração de água, garantindo níveis de umidade maiores, além de 

reduzir o escoamento superficial de água.  

Migrando para os sistemas de integração, ao implementar sistemas de 

Integração Lavoura-Pecuária, por exemplo, além dos benefícios proporcionados pela 

reforma de pastagem, torna-se viável a realização do Sistema de Plantio Direto 

(SPD), que garantirá maiores teores de umidade no solo por períodos mais longos. 

Quando a integração é realizada com o plantio de soja (ou outras espécies capazes 

de realizar fixação biológica de nitrogênio), tem-se também aumento da 

produtividade em decorrência da melhora de propriedades químicas, físicas e 

biológicas do solo, já que haverá fixação biológica de nitrogênio. Esses fatores 

unidos tendem, em próximo ciclo, gerar maior produção de pastagem e 

consequentemente maiores taxas de lotação de pastagem, além de maior ganho de 

peso/ha. (MACEDO, 2009; LOSS et al., 2011; SPERA et al., 2009). 

Ao acrescentar o componente florestal à integração de culturas (Integração 

Lavoura-Pecuária-Floresta), além de se aumentar o potencial de sequestro de 

carbono, há melhor desempenho animal (ganho de peso ou produção de leite) 

causado pelo bem-estar proporcionado pelo sombreamento de algumas áreas. 

(GARCIA et al., 2011). 

Foram citados, acima, alguns dos benefícios de sistemas de integração e 

reforma de pastagens. Além dos ganhos de produtividade mencionados, as 

melhorias físico-químicas no solo e no sistema produtivo geram como resultado o 

sequestro de carbono da atmosfera. Porém, quanto pode ser mitigado com o uso 

dessas tecnologias? Alguns trabalhos buscaram elucidar esses números. Os 

resultados variam de acordo com o manejo empregado e a região (altitude, 

temperatura, insolação, solo, regime pluviométrico e etc.) e até mesmo com a 

metodologia aplicada para mensurar o sequestro de carbono.  

O Observatório ABC (2017) realizou um estudo com o objetivo de apresentar 

uma avaliação dos impactos econômicos e ambientais, o Plano ABC, especificamente 

levando em consideração as metas de recuperação de 15 milhões de ha de 
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pastagens e 4 milhões de ha nos quais seria adotado sistema de ILPF até o ano de 

2020. As projeções foram feitas de maneira mais ampla, levando em consideração 

todo o território nacional e de maneira mais específica onde são feitas considerando 

análises regionalizadas. Para os cálculos foram considerados estoques de carbono de 

1,0 tC ha-1 ano-1 para pastagens bem manejadas, 1,7 tC ha-1 ano-1 para sistemas 

integrados, emissão de 0,5 tC ha-1 ano-1 para pastagens degradadas e sequestro de 

0,5 tC ha-1 ano-1 para culturas agrícolas em sistemas de plantio direto, com base em 

dados da literatura. Para chegar a esses valores, como projeção de produtividade em 

2020 com adoção de integração e recuperação de pastos, levaram-se em 

consideração as taxas de lotação como mostra a tabela abaixo:  

 

Tabela 1 - produtividade em 2020 com adoção da integração e recuperação de 
pastos 

 
Fonte: gráfico elaborado por OBSERVATÓRIO ABC (2017, p. 19) 

 

Para áreas de floresta e vegetação nativa foi adotada, como média nacional, 

um estoque de 85,06 tC ha-1. Os resultados são apresentados subdivididos em dois 

cenários: um de livre alocação e outro onde os recursos seriam implementados em 

áreas consideradas prioritárias. Nestes, os resultados ambientais são mais efetivos, 

porém financeiramente mais custosos. No cenário de livre alocação seria possível 

atingir as metas estipuladas e ainda se teria um ganho de produtividade, o que deve 

gerar um impacto financeiro positivo com a adoção dessas tecnologias. 

O Observatório ABC (2015) teve como finalidade analisar as projeções de 

aumento de produção agropecuária até 2023 e estimar qual seria seu impacto nas 

emissões de GEE do setor caso não seja adotada as tecnologias de baixa emissão 

de carbono sugeridas pelo Plano ABC. O trabalho considera o balanço de emissões 

de GEE; todas as emissões e sumidouros de CO2eq são contabilizados. Desta 

forma, com a mudança do uso da terra, de uma pastagem degradada para uma 

pastagem reformada os autores consideram que nesta área haverá sequestro de 1,0 
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tC-ha/ano; para mudança de pastagem degradada para sistemas de ILP e ILPF 

foram considerados estoque de 1,5 tC-ha/ano. Além do mais, foram consideradas 

como pastagens degradas toda pastagem com lotação inferior a 0,75 UA/ha. Para 

efeito de cálculo de emissões, pastagens recuperadas passam a receber 1,5 UA/ha 

e sistemas de integração recebem 2,5 UA/ha. Levando em consideração esses 

dados, com a projeção, se reformadas 75% das pastagens degradadas (39 milhões 

de ha), haveria um acréscimo de 29,3 milhões de cabeças com suas emissões 

neutralizadas. Nos restantes 25% de pastagem degradadas (13 milhões de ha), 

recebendo sistemas de integração, haveria aumento de 22,8 milhões de cabeças 

com suas emissões neutralizadas e com carbono sendo estocado no solo. 

Apesar de se tratarem de trabalhos que lidam com escalas regionais 

abrangentes (nível nacional, regional-biomas e regiões geográficas), mostram 

claramente a tendência/potencial de mitigação das práticas propostas pelo Plano 

ABC, além disso apresentam referenciais sobre a dinâmica de C no solo e fluxo de 

carbono anuais, algo de difícil acesso na literatura atual. 

Sabe-se que os teores de sequestro de carbono em sistemas de ILP e ILPF 

podem ser diferentes. Sendo assim, abaixo serão apresentados trabalhos que 

buscaram mensurar o potencial sequestro de carbono em atividades como RPD, 

ILP, ILPF e IPF. 

Rosa, Sano e Rosendo (2014) tiveram como objetivo avaliar, na bacia 

hidrográfica do Rio Paranaíba, o estoque de carbono nos solos em pastagens 

cultivadas. Para estimar a quantidade de carbono estocado no solo, amostras foram 

coletas de forma aleatória, sendo 40 amostras provenientes de pastagens degradadas 

(PD) e 40 amostras coletadas em pastagens melhoradas (PM). Concluíram que, em 

média, a pastagem melhorada apresenta valor mais elevado de carbono no solo do 

que a pastagem degradada, em todas as profundidades analisadas. Ao considerar 

todas as camadas analisadas (0-30 cm), a pastagem melhorada possui um estoque 

de carbono de 68,28 t/ha, enquanto que a pastagem degradada possui 59,35 t/ha. A 

pastagem melhorada retém, portanto, 15% mais de carbono em comparação à 

pastagem degradada.  Sendo assim, em um cenário no qual toda a pastagem 

degradada fosse convertida em melhorada, a região da bacia hidrográfica do Rio 

Paranaíba teria um potencial de aumento do estoque de carbono no solo da ordem de 

41 milhões de toneladas. Contudo, não levaram em consideração, na pesquisa, as 



27 

emissões provocadas pelos animais, pela adubação, calagem e etc., sendo 

contabilizado apenas o sequestro de carbono pela pastagem.  

MÜLLER et al. (2009) investigaram o acúmulo de biomassa e carbono em 

sistema agrossilvipastoril na Zona da Mata mineira. Os autores estimaram o estoque 

de biomassa e carbono em um sistema de IPF misto com Eucalyptus grandis e 

Acacia mangium, com uma densidade de 105 plantas por hectare, sendo 60 árvores 

de eucalipto e 45 árvores de acácia. No total, aos 10 anos de idade a área 

apresentou um potencial de sequestro de carbono de 14 t/ha, dos quais 11,17 t/ha 

eram provenientes do Eucalipto, 3,12 t/ha da Acácia e 0,58 t/ha provenientes do 

resíduo do pastejo. 

Igualmente no estado de Minas Gerais, desta vez no bioma Cerrado, a 

pesquisa de Tsukamoto Filho et al. (2004) quantificou o carbono fixado em um 

sistema ILPF, constituído no plantio integrado de eucalipto (Eucalyptus spp.) com 

arroz (Oriza sativa L. cv. Guarany) sequeiro, soja [Glycine max (L.) Merr. cv. 

Conquista] e braquiária (Brachiaria brizantha Stapf), visando a produção de energia 

(madeira), grãos (arroz e soja) e carne (pastagem). Para determinar a biomassa do 

eucalipto foi utilizado o Programa 3-PG, com o auxílio do Programa Normais 2.0. Ao 

final do ciclo de 11 anos, o C fixado pelo eucalipto no sistema agrissilvipastoril foi de 

80,68 t/ha, incluindo o litter, fixação maior do que a apresentada no monocultivo do 

eucalipto em espaçamento 3 x 2m. A fixação de C pelo sistema iLPF variou de 5,98 

t/ha no ano 1 a 84,38 t ha-1 no ano 11. No início do ano 1 o arroz fixou 2,18 t C ha-1 

(36,41% do total), e a soja 1,08 t C ha-1 (6,35% do total) no início do ano 2. A 

pastagem reteve 3,71 t C ha-1 por ano, entre 3 e 11 anos. Os resultados mostram 

que a ILPF é capaz de fixar mais carbono do que o monocultivo de eucalipto, em 

espaçamento 3 x 2m, do que a lavoura de arroz e soja sem integração, e também 

mais que a pastagem. Assim, a pesquisa pôde concluir que o sistema ILPF 

apresenta-se como alternativa viável para desenvolvimento de uma agropecuária 

neutra no quesito carbono. Vale lembrar que neste caso também não se levaram em 

consideração as emissões provocadas pela atividade pecuária e de manejo da área.  

Oliveira et al. (2008) estimaram o estoque de carbono em plantações de 

Eucalyptus grandis e Pinus elliottii em integração com pastagens nativas da região 

de Alegrete, RS. Analisando o componente florestal, os autores verificaram em um 

primeiro experimento (1000 árvores/ha), com as espécies Eucalyptus grandis e 
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Pinus elliottii, sequestro de carbono de 294t/há e 254t/ha de carbono. Em segundo 

cenário (500 árvores/ha), foram sequestradas 262t/ha com a espécie Eucalyptus 

grandis e com Pinus elliottii foram extraídas 231t/ha. No mesmo trabalho é acrescida 

a mensuração da pecuária, sendo considerada uma lotação de 0,5UA/há. O sistema 

se mostrou eficiente no sequestro de carbono, sendo capaz de neutralizar todas as 

emissões provocadas pela pecuária. No cenário de plantio de Eucalyptus grandis 

foram observados sequestro de 14t/ha/ano para o sistema com 1000 árvores/ha e 

12,5t/ha/ano para o sistema com 500 árvores/ha. Já com o experimento de Pinus 

elliottii verificou-se sequestro de 11t//ha/ano de carbono no sistema com 500 

árvores/ha e no sistema de 1000 arvores/ha 12,3t/ha/ano de carbono. 

 

3.5. Viabilidade econômica 

A viabilidade econômica de projetos ligados ao Plano ABC é muitas vezes um 

fator limitante para ampla adoção dos sistemas. Nesta seção será apresentada uma 

breve revisão de alguns trabalhos que visaram verificar a viabilidade econômica de 

projetos de ILP, ILPF, IPF e RPD. Os sistemas de produção integrada, além dos 

benefícios ambientais e produtivos, tendem a ser mais seguros do ponto de vista 

econômico, já que há diversificação das atividades em uma mesma área. Porém, 

sabe-se que para atividades agropecuárias serem viáveis depende-se de um 

conjunto de fatores econômicos, técnicos e naturais que influenciarão no resultado 

final. De tal modo, os resultados apresentados a seguir podem ser variáveis.  

Possamai (2017) verificou a viabilidade econômica do sistema iLP no bioma 

Cerrado. A análise se deu através do Fluxo de Caixa Descontado de uma 

propriedade hipotética, utilizando indicadores econômico-financeiros do ano de 2016 

baseados em fontes secundárias de dados. A partir dessas informações a autora 

analisou sob quais cenários o sistema se torna ou não economicamente viável. 

Concluiu que, apesar do sistema apresentar-se economicamente viável, alterações 

conjunturais podem afetar de forma decisiva a viabilidade do projeto. 

Igualmente focado no bioma Cerrado, Verdi (2018) se propôs a analisar a 

viabilidade econômica da Recuperação de Pastagens Degradadas (RPD). A viabilidade 

foi analisada em três diferentes modelos de recuperação: sistema iLP São Mateus, 

reforma e manutenção de pastagens com fertilizantes e corretivos e o modelo de 

produção em pastagens degradadas. Como o esperado, o modelo mais rentável foi o 

iLP São Mateus, seguido pelo sistema de produção em pastagem degrada. O modelo 
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para recuperação de pastagens buscando correção e adubação das pastagens 

mostrou-se economicamente inviável nas condições consideradas pelo autor. 

Por sua vez, a pesquisa conduzida por Silva et al. (2012), visou avaliar a 

viabilidade econômica e o risco de implantação de um projeto de ILPF (soja, 

eucalipto e pecuária) no meio rural da região do bolsão sul-mato-grossense. 

Adotando um horizonte de sete anos, fez-se análise de risco de implantação. Os 

resultados encontrados sugerem que o sistema se apresenta economicamente 

viável, com risco baixo. A produtividade do eucalipto, o preço do boi gordo, a lotação 

no período chuvoso e o preço de aquisição dos animais foram os pontos chaves que 

podem influenciar diretamente na viabilidade do projeto. 

Em Oliveira et al. (2008) analisou-se a rentabilidade econômica do sistema de 

IPF, no qual se incluiu a venda de créditos de carbono. Na pesquisa foram avaliadas 

plantações de Eucalyptus grandis e Pinus elliottii em consórcio com pastagens 

instalados em Alegrete, RS. Todos os projetos testados se apresentaram 

economicamente viáveis, com rentabilidade a partir do desbaste aos 7 anos de 

idade. O autor chamou atenção para a venda de créditos de carbono, algo que torna 

o componente florestal ainda mais atrativo devido, principalmente, à receita auferida 

desde o início do projeto. Até então único trabalho encontrado na literatura que faz 

um paralelo entre a viabilidade e o potencial de sequestro de carbono, na tabela 

abaixo podemos verificar a renda/ha que o sequestro de carbono pode proporcionar, 

isso já levando em consideração as emissões provocadas pelo rebanho, onde se 

trabalhou com uma lotação de 0,5 cabeça por hectare.  

 

Tabela 2 - valores brutos de renda (R$) e do volume de CO2Eq aos 21 anos, para 
P. elliottii e E. grandis 

 
Fonte: tabela elaborada por Oliveira et al. (2008, p. 54)  
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Considerando os estudos discutidos até aqui, como se pode notar, ainda não 

há uma ferramenta capaz de cacular o potencial de mitigação de carbono e o custo 

envolvido ao adotar uma nova tecnologia proposta pelo Plano ABC. 

A fim de facilitar algumas tomadas de decisões, visa-se elaborar uma 

ferramenta capaz de calcular quais os custos envolvidos e qual o potencial de 

mitigação, com a implementação de técnicas preconizadas pelo Plano ABC. A 

ferramenta será útil para a verificação da viabilidade econômica de alguns projetos, 

ou mais importante ainda quando houver incentivos ou subsídios a produtores que 

optarem por implementar essas boas técnicas de cultivo. 

3.6. Precificação de Carbono 
Apesar da literatura sobre o tema ser escassa, alguns trabalhos e estudos 

buscam estimar o custo do carbono mitigado na agropecuária brasileira. 

Em Estudo de Baixo Carbono para o Brasil, elaborado em 2010 pelo Banco 

mundial (GOUVELLO; BANCO MUNDIAL, 2010), é sugerido que, ao substituir 

cenários produtivos de manejo extensivo e pastagens degradadas por sistemas de 

produção de baixa emissão de carbono, pode haver um custo marginal negativo de 

US$2,50 por tCO2 evitada, isto é, gerar-se-ia ganhos econômicos para o setor da 

carne, além da mitigação de GEE. Por outro lado, ao incluir os custos de proteção 

das florestas haveria um custo de U$0,48 por t CO2 evitado2.  

Já Motta, Couto e Castro (2012) sugerem custo marginal negativo de €45,00 

por tCO2 para gestão de nutrientes em pastos, o que significa que tal tecnologia 

deveria ser adotada mesmo sem condições de precificação do carbono. Para o caso 

de “gestão de pastos” é sugerido um custo menor que €5,00 por tCO2 mitigado, tal 

como pode ser observado na Figura 2. 

 

                                            
2 Taxa de câmbio adotada: 1 Dólar Americano (US$) = 2,20 Reais (R$). 
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Figura 2 - curva e custo de redução de gases de efeito estufa do Brasil em 2030 
Fonte: McKinsey, 2009, p. 5 
 

Santos (2016), ao analisar os custos de mitigação para a ILP em cenário 

economicamente favorável e em um ciclo de 12 anos – com uma lotação de 

pastagem de 1,3UA/ha, considerando que o ILP tem capacidade de 1,7 tCO2eq/ha –, 

onde a cada 4 anos teve-se lavoura de Soja, e considerando as variáveis de custos 

adotadas conforme valores sugeridos para o Anualpec (2015), chegou-se a um 

custo de R$-110,00 tCO2eq/ha.  

Além disso, igualmente visando elucidar o custo da tonelada mitigada, na 

atividade RPD viu-se um custo -R$24,72 por tCO2eq. Para chegar a este resultado 

foram considerados os coeficientes técnicos listados abaixo na Tabela 3.  
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Tabela 3 - coeficientes técnicos para produção pecuária na região noroeste de 
Goiás em 2013 

 
Fonte: KIMURA; SANTOS, 2016, p. 13.  

 

Para contabilização das emissões, conforme Kimura e Santos (2016) foram 

adotados os seguintes fatores, como demonstra a Tabela 4. 
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Tabela 4 - coeficientes técnicos e fatores de emissões de Gases de Efeito Estufa 
(GEE) na produção pecuária de baixa tecnologia e em pasto recuperado 

 
Fonte: KIMURA; SANTOS, 2016, p. 15 

 

Para tanto, conforme os autores, variáveis como despesas administrativas, 

mão-de-obra e manutenção de equipamentos também foram consideradas e os 

custos de referência foram adotados conforme sugerido pelo CEPEA (2018). 
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4. METODOLOGIA 
 

Para o cálculo do balanço de carbono envolvido em cada operação foi 

utilizado como base o GHG Protocol da Agricultura. O GHG Protocol da Agricultura 

consiste em um inventário corporativo reconhecido internacionalmente. A partir das 

Diretrizes Agrícolas Brasileira (DAB) foram mapeadas e especificadas, de forma 

consistente e uniforme, todas as fontes de emissões que devem ser mensuradas e 

incluídas no inventário de Emissões de GEE de uma empresa do setor agrícola ou 

unidade rural, como uma forma de reporte dos dados. 

Focando nas fontes de GEE que se dão dentro das propriedades rurais, o GHG 

contabiliza as emissões envolvidas em ações como: adubação orgânica, aplicação de 

calcário, aplicação de defensivos agrícolas, aplicação de fertilizante nitrogenado 

sintético, aplicação de ureia, consumo de energia elétrica, cultivo de arroz, dejetos 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. Sua 

metodologia de cálculo está de acordo com os métodos de cálculo do inventário 

brasileiro de gases de efeito estufa, coordenado pelo MCT&I. 

O GHG contabiliza as emissões não apenas de Dióxido de Carbono (CO2), 

mas também de gases como: Metano (CH4), Óxido nitroso (N2O), Hexafluoreto de 

enxofre (SF6), Hidrofluorcarbonos (HFCs), Perfluorcarbonos (PFCs) e Trifluoreto de 

Nitrogênio (NF3). Porém, os resultados são todos apresentados em termos de CO2 

equivalente, sendo a equivalência de gases calculada de acordo com as Diretrizes 

Agrícolas Brasileiras, empregando a métrica do GWP-100 do AR4, seguindo as 

diretrizes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 

(UNFCCC). A tabela 5 apresenta os fatores de conversão considerados. 

 

 

 



35 

Tabela 5 - conversão de emissões em GWP-100 

Gás GWP-100 

CO2 1 

CH4 25 

N2O 298 

HFC-125 3.500 

HFC-134a 1.300 

HFC-143a 1.430 

HFC-152a 124 

CF4 7.390 

C2F6 12.200 

SF6 22.800 

Fonte: GHG PROTOCOL, 2015, p. 10, modificada pela autora 

 

Na ferramenta também são levadas em consideração as emissões de 

carbono biogênico (carbono emitido a partir de fontes renováveis), o sequestro de 

carbono (que pode haver com mudança no uso da terra) e o tempo de resposta do 

carbono no solo (no qual se verificou necessário em média 20 anos para 

estabilização do Carbono no solo) (GHG PROTOCOL, 2015). 

A partir das informações do GHG Protocol, da necessidade de insumos e 

parâmetros agropecuários dos sistemas produtivos representados e suas 

transformações, acrescentou-se, à ferramenta, os respectivos custos de seus 

insumos, suas aplicações e/ou operações e mão de obra necessários para 

implantação ou transformação destas tecnologias. 

A fim de calcular o custo de cada operação foi acrescida, na planilha do GHG 

Protocol, uma coluna, nomeada de “Custo Total”, para registrar tal informação para 

cada procedimento ou insumo necessário da ferramenta, planilha que foi batizada de 

GHG Protocol + Custo (exemplo abaixo). Para evitar quaisquer alterações na 

planilha original do GHG + Custo que pudessem interferir no cálculo do balanço de 

carbono, foi elaborada uma nova tabela de cálculo dos custos envolvidos em cada 
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procedimento, na qual são exibidas o custo unitário do insumo a ser aplicado, a 

quantidade utilizada por hectare (Quantidade/ha) e o Custo Total que indica quanto 

foi gasto com determinado insumo para a área total que está sendo convertida e 

tecnologia sendo empregada. A Tabela 6 ilustra a adição das colunas para registro 

dos valores e do custo total na planilha original do GHG Protocol. 

 

Tabela 6 - exemplo de tabela para indicação de custos com base na planilha original 
do GHC Protocol 

Adubação sintética Detalhes Unidade Valores Custo Total 

Adubação nitrogenada Exceto ureia kg/hectare 0,00   

Teor de nitrogênio no 
adubo sintético - % 0,00   

Ureia - kg/hectare 0,00   

Calcário calcítico - kg/hectare 0,00   

Calcário dolomítico - kg/hectare 0,00   

Gesso agrícola - kg/hectare 0,00   

   

Adubação orgânica Detalhes Unidade Valores Custo Total 

Composto orgânico - kg/hectare 0,00   

Esterco 
Bovino, equino, 
suíno ou ovino kg/hectare 0,00   

Esterco Avícola kg/hectare 0,00   

Outros - kg/hectare 0,00   

   

Adubação verde Detalhes Unidade Valores Custo Total 

Leguminosa - kg/hectare 0,00   

Gramínea - kg/hectare 0,00   

Outros - kg/hectare 0,00   

 

No caso da atividade pecuária, os valores foram considerados de acordo com 

o Preço da arroba (@) [unidade de massa equivalente a aproximadamente 15kg de 

carcaça (peso morto)] para animais adultos (raça nelore), e valor por animal para 

bezerros (raça nelore), da mesma maneira como ocorrem as negociações no 

mercado. Os preços considerados para o gado, no caso da recuperação de 

pastagens e dos sistemas integrados, podem ser observados na Tabela 7 e foram 

obtidos a partir do Anualpec 2018 (IEG/FNP, 2018a), valores referentes à média do 

ano de 2017, para SP (Noroeste) e MS (Dourados). 
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Tabela 7 - valor médio pago a cada categoria animal durante o ano de 2017 

 Valor @/animal – SP Valor @/animal – MS 

Fêmea – acima 24 meses R$131,10 R$121,50 

Fêmea – entre 12 e 24 meses R$1.203,00 R$1.167,00 

Fêmea – entre 6 e 12 meses R$918,00 803,00 

Macho – entre 6 e 12 meses R$1.181,00 R$1.104,00 

Fonte: IEG/FNP, 2018 

 

Para o cálculo dos custos considera-se também o investimento na compra de 

animais, no caso em que a tecnologia em questão envolva o aumento da 

capacidade de suporte da área de pastagem. Neste caso, o custo considera apenas 

a compra adicional de animais para suprir a nova capacidade de suporte da área 

após a reforma. Para todos os cenários foi levado em conta que a capacidade de 

suporte anterior às reformas era de 0,9 UA/ha (média 13,5@), por se tratar de áreas 

que tinham como finalidade a recria e engorda de animais. Dessa maneira, seria 

necessário investimento de 0,5UA/ha para atender a nova capacidade desta 

pastagem3 de 1,4UA/ha.  

Operações mecanizadas tiveram seus custos e emissões contabilizados a 

partir do consumo total de Diesel, e a Tabela “Operações Mecanizadas” permaneceu 

no GHG Protocol + Custos com a finalidade de contabilizar os custos de insumos 

que não provocam emissões de GEE diretamente. Para mensurar o volume de 

combustível foram levados em consideração os dados do Apêndice (Consumo de 

Combustível ILP/Mão-de-obra e Depreciação de Equipamentos)4. Para cálculo da 

mão-de-obra e depreciação de equipamentos consideraram-se os custos quando há 

terceirização dos serviços, de maneira que, ao dividir os custos de terceirização e os 

custos com combustível, chegou-se em um índice de relação custo do trabalho/custo 

do combustível de 3,07 para lavouras e para pecuária de 3,47. Então, os valores 

referentes à mão-de-obra e depreciação de equipamentos serão, neste caso, os 

valores gastos em combustível multiplicado pelo índice da atividade5. No caso do 

Anualpec (IEG/FNP, 2018a) e Agrianual (IEG/FNP, 2018), foi feita a operação 

                                            
3 Tais cálculos, e demais dados, podem ser verificados nos Apêndices, p. 59-97. 
4 Idem. 
5 Idem. 
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inversa para se obterem os valores investidos em combustível e mão-de-

obra/depreciação de equipamentos separadamente.  

No presente trabalho serão levados em consideração um ciclo de 4 anos, 

onde no primeiro ano tem-se reforma de pastagem convencional e a reforma através 

da ILP, e os 3 anos restantes de pastejo. Foi adotado o sistema de 4 anos, levando 

em consideração o manejo adotado pelas fazendas estudadas, já que no início do 

quinto ano deverá ocorrer nova reforma nesta área. Serão levados em conta apenas 

investimentos feitos no primeiro ano deste ciclo, já que nos anos subsequentes opera 

sobre custos já existentes antes da adoção das práticas de baixa emissão de carbono. 

Considerando que há sequestro/emissão de carbono significativo ao longo de 

todo o ciclo, o balanço de carbono a ser analisado diz respeito ao ciclo completo de 

4 anos. Para cálculo das emissões foram analisados os dados do primeiro ano, 

separadamente dos 3 anos subsequentes. Por ainda não se ter disponível na 

literatura um valor, medida ou índice de balanço de emissões de carbono para os 

anos seguintes à implantação da atividade, o custo por tonelada de emissões será 

considerado para os 4 anos do ciclo, assumindo-se que em cada um desses anos o 

balanço de emissões é igual ao do primeiro ano. Essa premissa segue o raciocínio 

do relatório Agricultura de Baixa Emissão de Carbono: a evolução de um novo 

paradigma (OBSERVATÓRIO ABC, 2013), onde o sequestro de carbono associado a 

cada ha se mantém constante ano a ano (Tabela 8). 
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Tabela 8 - resumo das emissões em pastagens com e sem recuperação na proposta 
referente à recuperação de pastagens degradadas 

 Fonte: OBSERVATÓRIO ABC, 2013, p. 16 

 

Dessa forma, foi atribuído um volume de emissões proveniente do balanço de 

emissões para cada ano do período considerado do projeto (quatro anos), sendo, a 

partir do primeiro ano, acumulado o volume do ano em questão e dos anteriores. 

Isso equivale a considerar quatro períodos ou horizontes alternativos para a análise 

do custo por tonelada de emissões mitigadas. No primeiro, o projeto impactaria o 

balanço de emissões apenas no primeiro ano. No segundo, o projeto impactaria o 

balanço de emissões no primeiro e no segundo anos do projeto, e assim 

sucessivamente. 

 

4.1. Dados utilizados 

Para chegar aos resultados deste trabalho foram utilizados dados reais de 

custos para RPD e ILP das fazendas Cristal e Santa Maria. Para comparativo, fez-se 

também, um paralelo no qual os mesmos cenários são simulados, com os custos 

sugeridos pelo Agrianual 2018 e Anualpec 2018, de tal maneira que fosse possível 

ter resultados o mais próximo possível da realidade. 

Os dados utilizados são provenientes de fazendas do Grupo Sta. Otília, 

referente à safra 2017/2018. Para melhor comparação de resultados foram 

analisados os custos referentes ao primeiro ano de implantação do sistema, e o 

balanço de carbono do ciclo de 4 anos. 
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Os dados referentes à ILP são de uma fazenda localizada em Campos Novos 

Paulista, SP, cuja atividade principal é a pecuária. Nesta, a lavoura se faz presente 

apenas em áreas sob reforma de pastagens. Já os dados disponíveis para reforma de 

pastagem são referentes à outra propriedade localizada no município de Jardim, MS, 

na qual sua atividade principal é pecuária focada na recria de bezerros. Neste caso, a 

reforma de pastagem não é realizada com a integração lavoura-pecuária pelo alto 

risco climático para agricultura da região. 

Por fim foi feita análise baseada nos custos sugeridos pelo Anualpec 2018 

(IEG/FNP, 2018a) e Agrianual 2018 (IEG/FNP, 2018). Neste cenário consideraram-se 

as mesmas áreas, 150ha para RPD e 396,44ha para ILP. Além disso, também se 

levou-se em conta que ambas as áreas se encontravam como pastagem severamente 

degradada, como sugere o GHG. No caso da cultura da soja, consideraram-se 

apenas os custos operacionais e dos insumos, não foram incluídos custos 

administrativos e de pós-colheita, já que estes também igualmente existentes antes da 

adoção das práticas de baixa emissão de carbono6. 

  

4.2. Aplicação da Ferramenta: cenários simulados 

Como forma de testar a implementação da ferramenta GHG + Custos, os 

dados foram utilizados de maneira a apresentar os resultados, em termos de custos 

das tecnologias de mitigação, durante o período de 4 anos. As tecnologias 

consideradas foram a recuperação de pastagens (RPD) e a integração lavoura-

pecuária (ILP). 

Levando em consideração que o GHG Protocol realiza uma análise “estática”, 

dois novos cenários foram levados em consideração neste ponto, um onde ao longo 

dos 4 anos o sequestro se mantém constante, idêntico ao sequestro obtido no 

primeiro ano do ciclo, cenário “Linear”. Uma segunda analise foi realizada, chamada 

de “Reforma + Pastejo” onde há o balanço de carbono do ano 1, no qual há, de fato, 

a reforma da pastagem degrada, e para mensuração do balanço dos 3 anos 

subsequentes, foi realizado o cálculo de um ano de pastejo, considerando uma área 

                                            
6 Os dados utilizados se encontram: 1. No documento Agrianual de 2018, “Tabela Soja - Custo de 
Produção (R$/ha) – 2017/2018 – tecnologia Transgênica – Região de referência Cândido Mota/SP” 
(IEG/FNP, 2018, p. 397); e, 2. em IEG/FNP (2018a, p. 131) dispõem-se os dados da Anualpec, 
referente a 2018, sobre os custos apresentados na tabela “Custo da Formação/Reforma de Pastagens 
– 2017 (R$/ha) – Brachiaria brizanta”. 
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de pastagem reformada, com uma lotação de 1,4Ua/ha e intervalos médios de 25 

dias entre cada pastejo. Como pode ser visto nas tabelas 10 e 11, a seguir: 

 

Tabela 9 - sequestro de carbono anual fazenda Sta. Maria, RPD 

REFORMA STA. MARIA 

BALANÇO CARBONO/ANO LINEAR REFORMA + PASTEJO 

ANO 1 -1,98 -1,98 

ANO 2 -1,98 -2,79 

ANO 3 -1,98 -2,79 

ANO 4 -1,98 -2,79 

TOTAL -7,92 -10,35 

 

Tabela 10 - sequestro de carbono anual Fazenda Cristal, ILP 

INTEGRAÇÃO FAZ. CRISTAL 

BALANÇO CARBONO/ANO LINEAR REFORMA + PASTEJO 

ANO 1 -10,3 -10,3 

ANO 2 -10,3 -3,36 

ANO 3 -10,3 -3,36 

ANO 4 -10,3 -3,36 

TOTAL -41,2 -20,38 

 

Levando em conta o alto impacto que a compra de animais tem sobre os 

custos das práticas de RPD e ILP, os resultados foram avaliados para ambas as 

práticas em dois cenários, como indicado abaixo: 

• Cenário 1: todos os custos foram levados em consideração – insumos, 

mão de obra, compra de animais para atender nova capaciadade de suporte 

da área e etc.;  

• Cenário 2: todos os custos são levados em consideração. Leva-se em 

conta, também, que a propriedade já possuí o excedente animal para atender 

a nova capacidade de pastejo da área, portanto não há investimento na 

compra de animais. 

 

4.3. Recuperação de Pastagem Degradada 

Para simular os custos deste processo na ferramenta desenvolvida, GHG 

Protocol+Custos, utilizou-se as informações e dados do ciclo produtivo das 

propriedades agropecuárias que serviram como fonte das informações. Assume-se o 

início do ciclo em 05/11/2017, onde se inicia o preparo o solo, segundo o 
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cronograma abaixo. O início do pastejo se deu em fevereiro de 2018, de forma 

alternada, com intervalos para “descanso” de pastagem médios de 25 dias e lotação 

média de 1,4UA/ha. Até encerrar-se o ciclo um ano depois, tal como evidencia a 

Figura 3. 

 

 
Figura 3 - informações primeiro ano RPD – Ciclo 2017/2018 

 

4.3.1. RPD – Fazenda Sta. Maria 

Na reforma de pastagem tem-se como exemplo uma área de 150 hectares, 

um cenário que foi classificado como “Pastagem severamente degradada” de acordo 

com o GHG, já que se tinha uma lotação entre 0,81 a 1,5 Animais/hectare. Nela, 

notou-se baixa infestação por cupins, alta infestação de formigas e de plantas 

daninhas, ausência de erosões. 

Para correção do solo foi utilizada adubação formulada 35-00-12, na qual  

35% de nitrogênio corresponde à Uréia Protegida a um custo de R$2,15/kg,  e 

quantidade de 90kg/ha, gerando um custo total de R$29.025,00. Além disso, 
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acrescentou-se 1000kg/ha de calcário dolomítico a um custo de R$0,06/kg, num 

custo total de R$9.000,00. Estes custos foram acrescentados junto à Tabela 3 do 

GHG+Custo, que menciona os insumos relacionados à adubação sintética. Na 

mesma área adicionou-se 250kg/ha de Fósforo a um custo de R$1,48/kg, resultando 

em um total de R$55.500,00. Esta última despesa foi classificada e contabilizada na 

tabela de operações mecanizadas como “Adubação de cobertura”, já que se trata de 

um insumo que não deve gerar emissões de GEE, apesar de se reconhecer que tal 

tipo de adubação não é de cobertura. 

Ainda, na tabela de operações mecanizadas tem-se os custos das sementes 

do capim Marandu em “Plantio/Distribuição de Sementes”. Foram distribuidas 

15kg/ha a um custo de R$10,70kg, totalizando R$14.075,00. Além disso, há um 

gasto de R$13.702,50 referente a inseticidas e herbicidas utilizados na área. 

Com combustíveis houve um consumo de 9.129,00 litros de Diesel B10 que 

foram alocados na linha “Quantidade Consumida”, na tabela de operações 

mecanizadas, totalizando uma despesa de R$28.299,00. Junto à quantidade 

consumida de combustível foi acrescentada, ao GHG + Custos, uma linha “Mão de 

Obra/ Depreciação de Equipamento” – apenas para fins de cálculo de custos, já que 

não há nenhuma emissão atrelada a isto. Para cálculo da mão de obra e 

depreciação de de equipamentos, os R$28.299,00 foram multiplicados pelo índice 

de 3,47, chegando a um valor total de R$98.197,53. 

Neste cenário foram considerados 1.973 machos com idade entre 06 e 12 

meses, distribuídos em lotes que variaram de 434 a 523 animais, o que permite uma 

lotação média de 1,40UA/ha. Permaneceram, em média, 30 dias sob a pastagem 

reformada, seguindo-se um descanço de 25 dias. Isto assumindo que antes da 

reforma tinha-se um lotação de 0,81 a 1,5 Animais/hectare, ou melhor, 0,9 UA/ha 

(média 13,5@). Sendo assim, seria necessário investimento de 0,5UA/ha para 

atender a nova capacidade desta pastagem. De tal modo, foi considerado um 

investimento de R$758.181,47 na compra de novos animais, atendendo a nova 

capacidade de suporte da área pós-refoma. 

Para cálculo das despesas atreladas a fatores que influenciam diretamente as 

emissões de GEE foram considerados fatores emissores: Adubação Sintética, 

Rebanho e operações mecanizadas (Consumo de Combustível). Já como custos 

envolvidos na operação que não geram emissão tem-se: mão de obra e depreciação 
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de equipamentos, despesas com insumos como Fósforo, herbicidas, inseticidas e 

sementes.  

Para cálculo do balanço de carbono adotado nos 3 anos subsequentes foi 

considerado que o uso anterior da terra era de “Pastagem/Pastegem melhorada” e 

lotação de 1,4UA/ha de machos com idade entre 6 e 12 meses. 

 

4.3.2. ANUALPEC 2018 

Para este cenário hipotético serão adotadas as mesmas premissas utilizadas 

para a Fazenda Sta. Maria: área de 150ha, pastagem severamente degradada, que 

será reformada com Brachiara brizanta e insumos seguindo sugestões do Anualpec 

2018.  

Para correção do solo são utilizados 250kg/ha de calcário a um custo de 

R$125,00/ton, gerando um custo total de R$41.625,00. Foram considerados também 

250kg/ha de adubo 20-00-20 a um custo de R$1.110,00/ton, totalizando 

R$37.500,007. Também utilizado para correção do solo, porém com seus custos 

alocados na tabela “Operações Mecanizadas”, mais precisamente a linha de 

“Adubação de Cobertura”, o Super Simples foi aplicado a um custo de R$800,00/ton, 

com 300kg/ha, totalizando R$36.000,00. Igualmente, com seus custos localizados 

na tabela “Operações Mecanizadas”, as sementes (Valor Cultivar de 45%) foram 

distribuidas a um custo de R$12,00/kg, R$9,0kg/ha, totalizando um investimento de 

R$16.200,00. 

Por não ter-se os dados de consumo de combustível, depreciação de 

equipamentos e mão-de-obra separadamente, esses custos foram somados e 

divididos pelo indice de depreciação de equipamentos/consumo de combustivel de 

3,47, desta maneira tem-se um gasto com combustível de R$19.384,90 e R$ 

R$67.265,60 seriam referentes a mão de obra e depreciação de equipamentos. Por 

não termos a informação do valor pago pelo litro do combustivel, será assumido que 

o custo do litro foi de R$3,10, mesmo custo das operações anteriores, desta maneira 

teremos um consumo total de 6253 litros. 

 A ferramenta Anualpec não sugere lotação ou investimento na compra de 

animais. Deste modo, foram assumidas as mesmas premissas adotadas no cenário 

                                            
7 Custos e porcentagem de Nitrogênio estão localizados nos Apêndices, especialmente Apêndice A, 
p. 60, e Apêndice I, p. 86. 
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anterior, no qual se tinha uma lotação de 0,9UA/ha e, após a reforma, trabalhou-se 

com uma lotação de 1,40UA/ha, totalizando um investimento de R$758.181,47. 

Para cálculo do balanço de carbono adotado nos 3 anos subsequentes, foram 

adotados os mesmos valores considerados na RPD Fazenda Sta. Maria, onde foi 

considerado que o uso anterior da terra era de “Pastagem/Pastegem melhorada” e 

lotação de 1,4UA/ha de machos com idade entre 6 e 12 meses. 

 

4.4. Integração Lavoura-Pecuária 

Para aferir as emissões nos cenários de ILP foram preenchidas 

separadamente as planilhas referente a “Pecuária e Pastagem” e “Soja” no GHG 

Protocol+Custos, de forma que a síntese de emissões e o custo total da operação 

pode ser verificado na aba “Sintese de Emissões”. 

Neste caso também foi avaliado o balanço do primeiro ano em separado 

dos 3 últimos anos nos quais só haverá pastejo. Tem-se como data de início do 

preparo do solo o dia 05/10/2018, tal como se vê na figura abaixo. 
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Figura 4 - informações e dados primeiro ano Integração Lavoura-Pecuária – ciclo 
2017/2018 
 

4.4.1. ILP - Fazenda Cristal 

Para a ILP os dados se referem a uma área de 396,44ha, um cenário 

semelhante ao da RPD, que também foi classificado como “Pastagem severamente 

degradada”, de acordo com o GHG, por trabalhar com uma lotação entre 0,51 e 0,8 

Animais/hectare. Encontrou-se baixa infestação por cupins, alta infestação de 

formigas e plantas daninhas, ausência de erosões. 

No preparo do solo, para cultura da soja, foram utilizados 3000kg/ha de 

Cálcario Dolomítico a um custo de R$0,08/kg, com um investimento de R$95.150,40 

para toda a área. Além disso, foram aplicados 320kg/ha de adubo sintético nas 

proporções de 04-30-10. Custo dos insumos, bem como sua proporção de 

Nitrogênio, podem sem encontrados na tabela de “Práticas de adubação” do GHG 

Protocol+Custos. 

A tabela de “Operações Mecanizadas” foi utilizada apenas para abordagem 

dos custos de produção, já que todas as emissões geradas pelas operações 

mecanizadas foram contabilizadas através do consumo de combustível. Sendo 

• Preparo do solo.05/10/2017

• Plantio Soja15/10/2017

• Colheita Soja25/02/2018

• Plantio Brachiaria ruziziensis30/02/2018

• Primeiro pastejo30/05/2018 a 05/06/2018

• Segundo pastejo01/07/2018 á 31/07/2018

• Terceiro pastejo
25/08/2018 a 25/09/2018
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assim, onde há “Dessecação Pré-emergente” tem-se os custos do Glifosato utilizado 

na operação, com custo total de R$45.592,90. Para “Plantio e Adubação” há um 

custo de R$285.415,00 referente à compra de sementes da variedade M6410, à 

adubação foliar e à compra de Cloreto de Potássio – os custos com os demais 

adubos já foram mencionados anteriormente na tabela “Práticas de Adubação”. 

Todos os custos envolvendo a compra de fungicida foram somados e alocados ao 

GHG+Custos, junto à tabela de operações mecanizadas na linha “Aplicação de 

fungicida”, somando um investimento de R$60.460,15. O mesmo foi feito com 

inseticidas, sendo seus custos alocados em “Aplicação de inseticidas”, totalizando 

R$52.213,78. O mesmo procedimento foi feito para os herbicidas pós-emergentes, 

com investimento de R$36.605,15. Por fim, foi acrescentada uma linha “Outros” 

onde há somados os custos de inoculantes e diluentes utilizados na lavoura, 

totalizando R$9.995,21. 

Para cálculo das emissões ocasionadas por operações mecanizadas, foram 

fornecidos os dados de consumo de Diesel B10 em toda a operação, com um total 

de 31.336 litros de combustível a R$3,10/litro, totalizando R$97.142,59. Neste ponto 

foi acrescentado ao GHG + Custos uma linha “Mão de Obra/Depreciação de 

Equipamento” – aqui apenas para fins de custos, já que não há nenhuma emissão 

atrelada a isto. Multiplicando-se o valor gasto com combustível pelo indicador de 

3,07, chegamos a um valor estimado para depreciação de equipamentos e mão-de-

obra de R$251.946,37. 

Para formação da nova pastagem após a lavoura, os custos são reduzidos. 

Nisso, houve um investimento de R$21.780,00 com sementes e R$5.841,00 para 

controlde de plantas invasoras. Ambos investimentos foram alocados na tabela de 

operações mecanizadas apenas para apresentação dos custos. Mais uma vez o 

cálculo de emissões provocadas por operações mecanizadas foi feito através do 

consumo total de combustíveis que, neste caso, foi de 18.501 litros, com custo de 

R$57.351,65. Neste caso o valor investido em combustível é multiplicado pelo índice 

de 3,47, chegando a um custo de depreciação de equipamentos e mão-de-obra de 

R$198.793,94. 

Neste cenário também foram avaliados os custos que estão diretamente 

associados à emissão de GEE, os quais foram classificados como fatores 

emissores: rebanho, adubação sintética, combustível. Como custos não diretamente 
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associados às emissões tem-se: insumos como herbicídas, inseticídas, mão de obra 

e depreciação de equipamentos e sementes.  

Para cálculo do balanço de carbono adotado nos 3 anos subsequentes, foi 

considerado o uso anterior da terra como “Pastagem/Pastegem melhorada” e 

lotação de 1,4UA/ha de fêmeas com idade entre 12 e 24 meses. 

4.4.2. AGRIANUAL / ANUALPEC 

Aqui os cálculos também foram feitos a partir de duas tabelas que mensuram 

individualmente os custos e emissões da ambas atividades. Por fim, tem-se na aba 

“Síntese de emissões” o balanço de emissões de ambas atividades e os custos 

totais envolvidos. 

No caso da lavoura, para correção e adubação do solo, como sugerido pelo 

Agrianual, seriam aplicados 300kg/ha de adubo 02-20-20, a um custo 

R$1.100,00/ton, gerando um custo final de R$130.825,20. Também utiliza-se 

400kg/ha de cálcario dolomítico a um custo de R$115,00/ton, culminando num 

investimento de R$18.236,24. Ambos custos e quantidades podem ser identificados 

na tabela “Adubação Sintética” do GHG+Custos. 

Insumos que não provocam emissões diretas de GEE foram classificados 

junto à tabela de “Operações Mecanizadas”. Fungicidas, como sugerido pelo 

Agrianual, seriam utilizados 50litros/ha, a um custo de R$5,10/litro, com total de 

R$111.835,72. Quanto à aplicação de inseticidas somam-se os custos de inseticídas 

e formicídas, como recomendado pelo Agrianual, resultando em R$113,976,50. Em 

“Aplicação de Herbicida pós-emergente” tem-se os custos referentes aos insumos, 

onde foram recomendados R$7 litros/ha a um custo de R$10,37/litro, total de  

R$72,59/ha. Somados à linha “Outros” tem-se: Inoculante, Como (Cobalto e 

Molibdênio), Standak Top (produto utilizado no tratamento das sementes) e outros 

custos descritos como “outros produtos quimícos” que irão resultar em um total de 

R$53.321,00. 

Por não se ter as informações de consumo de combustível e mão-de-

obra/depreciação de equipamentos, para chegarmos aos valores estimados, os 

custos fornecidos de depreciação de equipamentos + consumo de combustível e 

mão-de-obra foram somados e divididos pelos índices encontrados de 3,07 para 

agricultura e 3,47 para a pecuária.  
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Sendo assim, na cultura da soja tem-se um investimento total de 

R$176.503,02 no qual, ao se aplicar o índice da agricultura de 3,07, tem-se um custo 

de R$133.136,18 referente à mão de obra e depreciação de equipamentos e 

R$43.366,83 referente à compra de combustível, totalizando um consumo de 13.989 

litros de combustível, se for considerado que, neste caso, também foi pago R$3,10 

pelo litro do Diesel. 

Foram deixados de fora os custos administrativos e pós-colheita fornecidos 

pelo Agrianual, já que estes também não foram levados em consideração para as 

demais fontes de dados. Além disso, assume-se aqui que tais custos não se alteram 

com a adoção de práticas de baixa emissão de GEE. 

Para cálculo de emissões e custos envolvidos na atividade pecuária serão 

assumidas as mesmas premissas adotadas para o cenário de RPD – Anualpec, com 

a excessão de que, aqui, a área trabalhada é de 396,44ha. 

 Por se tratar de uma área que já recebeu a cultura da soja, foram 

dispensados os insumos para correção do solo, como calcário e adubação 

nitrogenada. Consequentemente, faz-se desnecessários procedimentos como: 

gradagem niveladora, gradagem intermediária, aração e adubação de cobertura. 

Ficando apenas a operação de plantio e custos com sementes, totalizando um 

investimento de R$42.815,52. Analisando, até este ponto houve uma redução de 

87,6% nos custos quando comparados aos dados da RPD sem integração. De tal 

maneira, os custos sugeridos para RPD individualmente de mão de obra, 

depreciação de equipamentos e diesel, também foram reduzidos 87,6%.  

Por não se dispor dos dados de consumo de combustível, depreciação de 

equipamentos e mão-de-obra separadamente, tais custos foram somados e depois 

divididos pelo índicador de depreciação de equipamentos/consumo de combustível 

de 3,47. Dessa forma, obteve-se um gasto de R$6.352,89 com combustível e 

R$22.044,53 referentes à mão de obra e depreciação de equipamentos. Por não se 

ter a informação do valor pago pelo litro do combustível, será assumido que o custo 

do litro foi de R$3,10, mesmo custo das operações anteriores, desta maneira tem-se 

um consumo total de 2049 litros. 

Neste cenário, para cálculo do balanço de carbono adotado nos 3 anos 

subsequentes, também foi considerado o uso anterior da terra como 

“Pastagem/Pastegem melhorada” e lotação de 1,4UA/há de fêmeas com idade entre 

12 e 24 meses. 
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5. RESULTADOS8 

5.1. Recuperação de Pastagem Degradada 

 

A Tabela 8 apresenta os resultados dos custos por ha e custo por tonelada de 

carbono evitado para a tecnologia de RPD, apresentando os resultados para os 

cenários 1 e 2. Os resultados indicam que, no caso da RPD, simulada na ferramenta 

GHG Protocol+Custos, levando em consideração um cenário onde havia uma 

lotação de pastagem entre 0,5 e 0,81 animais/ha, pastagem severamente 

degradada. 

5.1.1. Cenário 1 

Diante deste cenário, no qual se tem o custo envolvendo a compra de novos 

animais, para atender a capacidade de pastejo da área reformada, engendrou-se um 

custo/hectare de R$6.796,87. 

Ao analisarmos os investimentos feitos no primeiro ano do projeto tem-se, 

neste contexto, 81% dos investimentos sendo aplicados a insumos capazes de gerar 

a emissão de GEE. Os 19% restantes referem-se a insumos que não geram a 

emissão de GEE diretamente9, como pode ser observado na tabela 15. 

5.1.1.1. Balanço Linear 

Neste caso, seriam mitigados 1,98ton/CO2eq por hectare/ano. Resultando em 

um balanço de GEE de -7,92t/ha, ou seja, um custo/balanço GEE de R$854,78 por 

cada tonelada de Carbono mitigada no quarto ano do ciclo (Tabela 12). 

 

 

 

                                            
8 Nesta seção são discutidos os resultados da pesquisa, tanto em relação ao que foi abordado ao 
longo do texto quanto suas conclusões – usos, valores, custos e etc. Tais considerações, que aqui se 
fazem sumárias, estão todas detalhadas e tabeladas nos Apêndices, supra, p. 59-97.  
9 Insumos que geram emissões diretas de GEE: adubação sintética, animais, combustão de 
combustível. Insumos que não geram emissão direta de GEE: sementes, herbicidas, fungicidas e 
mão-de-obra e depreciação de equipamentos. 
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Tabela 11 - RDP - custo de mitigação RPD, Faz. Sta. Maria – Ciclo 4 anos – Cenário 
1 – Sequestro Linear 

RPD 
STA. MARIA - CENÁRIO 1 

LINEAR 

BALANÇO CARBONO/ANO BALANÇO ANUAL ACUMULADO CUSTO MITIGAÇÃO 

ANO 1 -1,98 -1,98 R$                          3.419,13 

ANO 2 -1,98 -3,96 R$                          1.709,56 

ANO 3 -1,98 -5,94 R$                          1.139,71 

ANO 4 -1,98 -7,92 R$                             854,78 

 

5.1.1.2. Balanço Reforma + Pastejo 

Neste caso tem-se um Balanço de -1,98 no ano 1 e -2,79 nos anos 

subsequentes, gerando um sequestro total de -10,35t CO2eq/ha, neste cenário tem-

se um custo de mitigação de R$654,09 por tCO2eq para um ciclo de 4 anos. (Ver 

tabela 13) 

 

Tabela 12 - RDP - custo de mitigação RPD, Faz. Sta. Maria – Ciclo 4 anos – Cenário 
1 – Sequestro Reforma + Pastejo 

REFORMA 
STA. MARIA - CENÁRIO 1 

REFORMA + PASTEJO 

BALANÇO CARBONO/ANO BALANÇO ANUAL ACUMULADO CUSTO MITIGAÇÃO 

ANO 1 -1,98 -1,98 R$                          3.419,13 

ANO 2 -2,79 -4,77 R$                          1.419,26 

ANO 3 -2,79 -7,56 R$                             895,49 

ANO 4 -2,79 -10,35 R$                             654,09 

 

5.1.2. Cenário 2 

Neste caso tem-se um custo de R$1.715,32 por hectare, do investimento 

total, 26% é referente a insumos capazes de emitir GEE. Os demais 76% dizem 

respeito a custos que não geram emissões diretas de GEE, como pode ser visto na 

tabela 15.  

 

5.1.2.1. Balanço Linear 

Considerando um custo/ha de R$1.715,32 e um balanço de -7,92 tCO2eq/ ha, 

proveniente do sequestro anual de 1,98tCO2eq/ha, tem-se um custo por tonelada de 

CO2eq de R$216,58 para o ciclo de 4 anos. (Tabela 14) 
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Tabela 13 - RDP - custo de mitigação RPD, Faz. Sta. Maria – Ciclo 4 anos – Cenário 
2 – sequestro linear 

REFORMA 
STA. MARIA - CENÁRIO 2 

LINEAR 

BALANÇO CARBONO/ANO BALANÇO ANUAL ACUMULADO CUSTO MITIGAÇÃO 

ANO 1 -1,98 -1,98 R$                             866,32 

ANO 2 -1,98 -3,96 R$                             433,16 

ANO 3 -1,98 -5,94 R$                             288,77 

ANO 4 -1,98 -7,92 R$                             216,58 

 

5.1.2.2. Balanço Reforma + Pastejo 

Considerando o sequestro acumulado ao longo dos anos, no qual se tem, no 

primeiro ano, um balanço de 1,98tCO2eq/ha e nos três anos subsequentes um 

sequestro de 2,79tCO2eq, totalizando um balanço de -10,35tCO2eq/ha temos um 

custo de R$165,73 por tonelada de CO2eq mitigado ao longo dos 4 anos. (Tabela 

15) 

 

Tabela 14 - RDP - custo de mitigação RPD, Faz. Sta. Maria – Ciclo 4 anos – Cenário 
2 – Sequestro Reforma + Pastejo 

REFORMA 
STA. MARIA - CENÁRIO 2 

REFORMA + PASTEJO 

BALANÇO CARBONO/ANO BALANÇO ANUAL ACUMULADO CUSTO MITIGAÇÃO 

ANO 1 -1,98 -1,98 R$                             866,32 

ANO 2 -2,79 -4,77 R$                             359,61 

ANO 3 -2,79 -7,56 R$                             226,89 

ANO 4 -2,79 -10,35 R$                             165,73 

 

Tabela 15 - investimentos em insumos que geram emissão de GEE ou não 
Atributo analisado Cenário 1 % Cenário 2 % 

Insumos que emitem GEE R$ 824.505,47 81% R$ 66.324,00 26% 

Insumos que não geram 
emissão de GEE 

R$ 190.974,53 19% R$ 190.974,53 74% 

 

5.2. Integração Lavoura-Pecuária 

A Tabela 10 mostra os resultados de custos totais, custos por ha e custo por 

tonelada de carbono evitado para a tecnologia de ILP, apresentando os resultados 

para os cenários 1 e 2. Os resultados indicam que, no caso da ILP, simulada na 

ferramenta GHG Protocol+Custos, levando em consideração um cenário onde se 

tinha uma lotação de pastagem entre 0,5 e 0,81 animais/ha, pastagem severamente 

degradada, seriam mitigadas 41,2 toneladas de CO2eq/ha. 
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5.2.1. Cenário 1 

Diante deste cenário, no qual se tem o custo envolvendo a compra de novos 

animais para atender a nova capacidade de pastejo, há um custo/hectare de 

R$5.328,45. Nele, 54% dos custos são referentes a despesas capazes de gerar 

emissão direta de GEE. Os outros 46% dos gastos são referentes a insumos e 

custos que não provocam a emissão de GEE, como pode ser notado na tabela 20 - 

Investimentos em insumos que geram emissão de GEE ou não. 

 

5.2.1.1. Balanço Linear 

Neste caso tem-se um balanço de -10,3tCO2eq/ha que, ao longo de 4 anos, 

resultará em um sequestro de 41,2tCO2eq/ha, gerando um custo de R$129,33 por 

tonelada de Carbono evitada ao longo do ciclo de 4 anos. (Tabela 17) 

 

Tabela 16 - ILP - custo de mitigação RPD, Faz. Cristal – Ciclo 4 anos – Cenário 1 – 
Sequestro Linear 

INTEGRAÇÃO LAVOURA 
PECUARIA 

FAZ. CRISTAL - CENÁRIO 1 

LINEAR 

BALANÇO CARBONO/ANO BALANÇO ANUAL ACUMULADO CUSTO MITIGAÇÃO 

ANO 1 -10,3 -10,3 R$                             517,33 

ANO 2 -10,3 -20,6 R$                             258,66 

ANO 3 -10,3 -30,9 R$                             172,44 

ANO 4 -10,3 -41,2 R$                             129,33 

 

5.2.1.2. Balanço Reforma + Pastejo 

Aqui se tem um balanço de -20,38tCO2eq/ha, gerando um custo por tonelada 

a de CO2eq evitada de R$261,45 no quarto ano do ciclo. (Tabela 18) 

 

Tabela 17 - ILP - custo de mitigação RPD, Faz. Cristal – Ciclo 4 anos – Cenário 1 – 
Balanço Reforma + Pastejo 

INTEGRAÇÃO LAVOURA 
PECUARIA 

FAZ. CRISTAL - CENÁRIO 1 

REFORMA + PASTEJO 

BALANÇO CARBONO/ANO BALANÇO ANUAL ACUMULADO CUSTO MITIGAÇÃO 

ANO 1 -10,3 -10,3 R$                             517,33 

ANO 2 -3,36 -13,66 R$                             390,08 

ANO 3 -3,36 -17,02 R$                             313,07 

ANO 4 -3,36 -20,38 R$                             261,45 

 



54 

5.2.2. Cenário 2 

Neste cenário tem-se um custo R$3.523,95 por hectare. Ao analisar os 

investimentos chega-se aos seguintes dados: 31% dos custos aplicados a insumos 

capazes de gerar emissão de GEE e 69% direcionado a insumos que não geram a 

emissão direta de GEE – resultados que podem ser vistos na tabela 21. 

 

5.2.2.1. Balanço Linear  

Neste caso, os custos foram de R$3.523,95 por hectare. Considerando o 

sequestro total linear de 41,2tCO2eq/ha, o custo por tonelada de CO2eq mitigada foi 

de  R$85,53 no quarto ano do ciclo, como pode ser observado na Tabela 19 - ILP - 

custo de mitigação RPD, Faz. Cristal – Ciclo 4 anos – Cenário 2 – Sequestro Linear 

 

Tabela 18 - ILP - custo de mitigação RPD, Faz. Cristal – Ciclo 4 anos – Cenário 2 – 
Sequestro Linear 

INTEGRAÇÃO LAVOURA 
PECUARIA 

FAZ. CRISTAL - CENÁRIO 2 

LINEAR 

BALANÇO CARBONO/ANO BALANÇO ANUAL ACUMULADO CUSTO MITIGAÇÃO 

ANO 1 -10,3 -10,3 R$                             342,13 

ANO 2 -10,3 -20,6 R$                             171,07 

ANO 3 -10,3 -30,9 R$                             114,04 

ANO 4 -10,3 -41,2 R$                               85,53 

 

5.2.2.2. Balanço Reforma + Pastejo 

Neste cenário, o sequestro das 10,3tCO2eq, referentes ao ano inicial, somado 

ao sequestro de 3,36tCO2eq para os anos subsequentes, resultou no total de -

20,38tCO2eq/ha, de maneira que o custo da tonelada de carbono para o ciclo de 4 

anos seja R$173,91, conforme 20. 

 

Tabela 19 - ILP - custo de mitigação RPD, Faz. Cristal – Ciclo 4 anos – Cenário 2 – 
Balanço Reforma + Pastejo 

INTEGRAÇÃO 
LAVOURA PECUARIA 

FAZ. CRISTAL - CENÁRIO 2 

REFORMA + PASTEJO 

BALANÇO 
CARBONO/ANO 

BALANÇO 
ANUAL 

ACUMULADO CUSTO MITIGAÇÃO 

ANO 1 -10,3 -10,3 R$                             342,13 

ANO 2 -3,36 -13,66 R$                             257,98 

ANO 3 -3,36 -17,02 R$                             207,05 

ANO 4 -3,36 -20,38 R$                             172,91 
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Tabela 20 - investimentos em insumos que geram emissão de GEE ou não 
 Cenário1 % Cenário 2 % 

Insumos que emitem GEE R$ 2.809.172,76 74% R$ 428.389,04 31% 

Insumos que não geram emissão 
de GEE 

R$ 968.644,02 26% R$ 968.644,02 69% 

 

5.3. AGRIANUAL/ ANUALPEC 2018 

5.3.1. Recuperação de Pastagem Degradada 

Seguindo os custos sugeridos para reforma de pastagem pelo Anualpec 2018, 

nas tabelas a seguir observa-se os resultados como custo por tonelada de CO2eq 

mitigada, custo por hectare, e na tabela 25 a proporção dos gastos, comparando os 

cenários 1 e 2. 

 

5.3.2. Cenário 1 

Neste cenário há um custo por hectare de R$6.507,71, sendo 87,8% 

referentes a despesas capazes de gerar emissão de GEE e os restantes 12,2% dos 

investimentos referem-se a insumos e custos que não provocam a emissões diretas 

de GEE, pode ser notado na tabela 26.  

 

5.3.2.1. Balanço Linear 

Ao levar em consideração que o sequestro de carbono acontece de forma 

constante ao longo dos anos, sem contabilizar as possíveis mitigações que podem 

ocorrer nos anos seguintes, tem-se, no ano 1, um balanço de -1,54CO2eq/há; e, ao 

longo do ciclo de quatro anos resultará em sequestro total de 6,16tCO2eq/ha, de 

maneira que cada tonelada de CO2eq mitigada tenha um custo de R$1.056,45. 

(Tabela 22) 

 

Tabela 21 - RPD - custo de mitigação RPD, ANUALPEC – Ciclo 4 anos – Cenário 1 
– Balanço linear 

REFORMA 
ANUALPEC - CENÁRIO 1 

LINEAR 

BALANÇO CARBONO/ANO 
BALANÇO 

ANUAL 
ACUMULADO CUSTO MITIGAÇÃO 

ANO 1 -1,54 -1,54 R$                          4.225,79 

ANO 2 -1,54 -3,08 R$                          2.112,89 

ANO 3 -1,54 -4,62 R$                          1.408,60 

ANO 4 -1,54 -6,16 R$                          1.056,45 
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5.3.2.2. Balanço Reforma + Pastejo 

Neste cenário há diminuição do custo de mitigação. No primeiro ano doa ciclo 

tem-se o sequestro de 1,54tCO2eq/há nos anos seguintes obteve-se sequestro de 

2,79tCO2eq/ha, que totalizará sequestro de 9,91tCO2eq/ha, desta maneira, tem-se 

um custo de mitigação de R$656,68 por tonelada de CO2eq. (Tabela 23) 

 

Tabela 22 - RPD - custo de mitigação RPD, ANUALPEC – Ciclo 4 anos – Cenário 1 
– Balanço Reforma + Pastejo 

REFORMA 
ANUALPEC - CENÁRIO 1 

REFORMA + PASTEJO 

BALANÇO 
CARBONO/ANO 

BALANÇO ANUAL ACUMULADO CUSTO MITIGAÇÃO/ANO 

ANO 1 -1,54 -1,54 R$               4.225,79 

ANO 2 -2,79 -4,33 R$               1.502,94 

ANO 3 -2,79 -7,12 R$                  914,00 

ANO 4 -2,79 -9,91 R$                  656,68 

 

5.3.3. Cenário 2 
Aqui se tem custo de R$1.453,17 por hectare, dos quais 45,2% são referentes 

a insumos que provocam a emissão de GEE, e os demais 54,8% dos investimentos 

dizem respeito a insumos e operação que não provocam a emissão direta de GEE, 

como pode ser visto na tabela 26.  

 

5.3.3.1. Balanço Linear 

O balanço de carbono do ano 1 resultou num sequestro de carbono de 

1,54tCO2eq/há. Ao acumular este valor ao longo do ciclo de 4 anos, resultou num 

sequestro de 6,16tCO2eq/há. De tal modo, o custo de mitigação equivale a R$235,90 

para cada tonelada de carbono mitigada. (Tabela 24). 

 

Tabela 23 - RPD - custo de mitigação RPD, ANUALPEC – Ciclo 4 anos – Cenário 2 
– Balanço Linear 

REFORMA 
ANUALPEC - CENÁRIO 2 

LINEAR 

BALANÇO CARBONO/ANO BALANÇO ANUAL ACUMULADO CUSTO MITIGAÇÃO 

ANO 1 -1,54 -1,54 R$                             943,62 

ANO 2 -1,54 -3,08 R$                             471,81 

ANO 3 -1,54 -4,62 R$                             314,54 

ANO 4 -1,54 -6,16 R$                             235,90 
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5.3.3.2. Balanço Reforma + Pastejo  

Ao analisar o custo de mitigação considerando que no primeiro ano o balanço 

deve ser diferente do balanço obtido nos anos subsequentes, onde obteve-se balanços 

de 1,54tCO2eq/ha e 2,59tCO2eq/ha respectivamente, até encerramento do ciclo, o 

resultado do balanço será de -9,91tCO2eq/há, gerando em um custo de R$146,64 para 

cada tonelada de carbono mitigada. (Tabela 25) 

 

Tabela 24 - RPD custo de mitigação RPD, ANUALPEC – Ciclo 4 anos – Cenário 2 – 
Balanço Reforma + Pastejo 

REFORMA 
ANUALPEC - CENÁRIO 2 

REFORMA + PASTEJO 

BALANÇO 
CARBONO/ANO 

BALANÇO ANUAL ACUMULADO CUSTO MITIGAÇÃO 

ANO 1 -1,54 -1,54 R$     943,62 

ANO 2 -2,79 -4,33 R$     335,61 

ANO 3 -2,79 -7,12 R$     204,10 

ANO 4 -2,79 -9,91 R$     146,64 

 

Tabela 25 - investimentos em insumos que geram emissão de GEE ou não 
 Cenário 1 % Cenário 2 % 

Custo emissores de CO2 R$ 856.691,37 87,8% R$ 98.509,90 45,2% 

Custo não emissores R$ 119.465,60 12,2% R$ 119.465,60 54,8% 

 

5.4. Integração Lavoura-Pecuária 
Seguindo os custos sugeridos para reforma de pastagem pelo Anualpec 2018 

e para cultura da soja aconselhados pelo Agrianual 2018, abaixo seguem os 

resultados encontrados para cada cenário. 

 

5.4.1. Cenário 1 

Neste cenário teve-se um custo de R$3.023,55 por hectare, dos quais 61% 

dos investimentos dizem respeito a insumos e atividade s que geram emissão de 

GEE, e os demais 39% tangem a insumos que não provocam a emissão direta de 

GEE, como pode ser observado na tabela 31. 
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5.4.1.1. Sequestro Linear 

Levando em consideração o balanço obtido no primeiro ano do ciclo, que foi 

igual a -11,76tCO2eq/ha, totalizando 47,04tCO2eq/ha, tem-se um custo de mitigação 

de R$64,28 por tonelada de carbono sequestrada. 

 

Tabela 26 - ILP - custo de mitigação ILP, ANUALPEC/AGRIANUAL – Ciclo 4 anos – 
Cenário 1 – Balanço Linear 

INTEGRAÇÃO 
LAVOURA PECUARIA 

ANUALPEC/AGRIANUAL - CENÁRIO 1 

LINEAR 

BALANÇO 
CARBONO/ANO 

BALANÇO ANUAL ACUMULADO CUSTO MITIGAÇÃO 

ANO 1 -11,76 -11,76 R$                    257,10 

ANO 2 -11,76 -23,52 R$                    128,55 

ANO 3 -11,76 -35,28 R$                      85,70 

ANO 4 -11,76 -47,04 R$                      64,28 

 

5.4.1.2. Sequestro Acumulado  

Neste caso, o sequestro total do primeiro ano foi de 47,04tCO2eq somados a 

um sequestro anual de 3,36tCO2eq/ha. Para os anos subsequentes resultara em um 

balanço total de -67,02tCO2eq/ha, tendo custo de mitigação de R$44,99 por tonelada 

de CO2 equivalente. 

 

Tabela 27 - ILP - custo de mitigação ILP, ANUALPEC/AGRIANUAL – Ciclo 4 anos – 
Cenário 1 – Balanço Reforma + Pastejo 

INTEGRAÇÃO LAVOURA 
PECUARIA 

ANUALPEC/AGRIANUAL - CENÁRIO 1 

REFORMA + PASTEJO 

BALANÇO CARBONO/ANO BALANÇO ANUAL ACUMULADO CUSTO MITIGAÇÃO 

ANO 1 -11,76 -11,76 R$                             257,10 

ANO 2 -3,36 -15,12 R$                             199,97 

ANO 3 -3,36 -18,48 R$                             163,61 

ANO 4 -3,36 -21,84 R$                             138,44 

 

5.4.2. Cenário 2 

Aqui, há custo de R$2.005,20 por hectare, sendo 25% dos investimentos 

relacionados a insumos que geram a emissão de GEE de maneira direta, e os outros 

75% dizem respeito a insumos e operações que não provocam a emissão direta de 

GEE, como pode ser notado na tabela 15. 

 

 



59 

5.4.2.1. Sequestro Linear 

O balanço de carbono obtido no primeiro ano do ciclo, de -11,76tCO2eq/ha, 

totalizando um sequestro de 47,04tCO2eq/ha, custou R$2.005,20, e a mitigação da 

tonelada de carbono R$42,63. 

 

Tabela 28 - ILP - custo de mitigação ILP, ANUALPEC/AGRIANUAL – Ciclo 4 anos – 
Cenário 2 – Balanço Linear 

INTEGRAÇÃO LAVOURA 
PECUARIA 

ANUALPEC/AGRIANUAL - CENÁRIO 2 

LINEAR 

BALANÇO 
CARBONO/ANO 

BALANÇO ANUAL ACUMULADO CUSTO MITIGAÇÃO 

ANO 1 -11,76 -11,76 R$                    170,51 

ANO 2 -11,76 -23,52 R$                      85,26 

ANO 3 -11,76 -35,28 R$                      56,84 

ANO 4 -11,76 -47,04 R$                      42,63 

 

5.4.2.2. Sequestro Acumulado 

Ao levar em consideração o sequestro do primeiro ano e dos 3 anos 

subsequentes tem-se um balanço de CO2eq de -67,2t, o que gerará um custo de 

mitigação de R$29,84 por tonelada de CO2eq. 

 

Tabela 29 - ILP - custo de mitigação ILP, ANUALPEC/AGRIANUAL – Ciclo 4 anos – 
Cenário 2 – Balanço Reforma + Pastejo 

INTEGRAÇÃO LAVOURA 
PECUARIA 

ANUALPEC/AGRIANUAL - CENÁRIO 2 

REFORMA + PASTEJO 

BALANÇO CARBONO/ANO BALANÇO ANUAL ACUMULADO CUSTO MITIGAÇÃO 

ANO 1 -11,76 -11,76 R$                             170,51 

ANO 2 -3,36 -15,12 R$                             132,62 

ANO 3 -3,36 -18,48 R$                             108,51 

ANO 4 -3,36 -21,84 R$                               91,81 

 

Tabela 30 - investimentos em insumos que geram emissão de GEE ou não 
 Cenário1 % Cenário 2 % 

Insumos que emitem GEE R$ 2.579.564,89 81% R$ 198.781,17 25% 

Insumos que não geram 
emissão de GEE 

R$ 596.159,88 19% R$ 596.159,88 75% 

 

5.5. Comparação de Resultados 

Para melhor avaliação e comparação de resultados entre os cenários simulados, 

foram elaboradas as seguintes tabelas. 
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Tabela 31 - comparação RPD – Cenário 1 – Faz. Sta. Maria e Anualpec 2018 
RESULTADOS - 

CENÁRIO 1 
RPD - STA. MARIA RPD - ANUALPEC 

ATRIBUTO/BALANÇOS LINEAR REFORMA + PASTEJO LINEAR REFORMA + PASTEJO 

CUSTO/HA R$  6.769,87 R$                 6.769,87 R$  6.507,71 R$                 6.507,71 

CUSTO DE 
MITIGAÇÃO/tCO2  

(Ano 1) 
R$  3.419,13 R$                 3.419,13 R$  4.225,79 R$                 4.225,79 

CUSTO DE MITIGAÇÃO/ 
tCO2 (Ciclo) 

R$      854,78 R$                    654,09 R$  1.056,45 R$                    656,68 

CUSTO MITIGAÇÃO 
ANUAL (CICLO 4 ANOS) 

R$      213,70 R$                    163,52 R$      264,11 R$                    164,17 

 

Tabela 32 - comparação RPD – Cenário 2 – Faz. Sta. Maria e Anualpec 2018 
RESULTADOS - 

CENÁRIO 2 
RPD - STA. MARIA RPD - ANUALPEC 

ATRIBUTO/BALANÇOS LINEAR REFORMA + PASTEJO LINEAR REFORMA + PASTEJO 

CUSTO/HA R$  1.715,32 R$                 1.715,32 R$  1.453,17 R$                 1.453,17 

CUSTO DE 
MITIGAÇÃO/ tCO2 

(Ano 1) 
R$      866,32 R$                    866,32 R$      943,62 R$                    943,62 

CUSTO DE 
MITIGAÇÃO/tCO2 

(Ciclo) 
R$      216,58 R$                    165,73 R$      235,90 R$                    146,64 

CUSTO MITIGAÇÃO 
ANUAL (CICLO 4 

ANOS) 
R$        54,15 R$                      41,43 R$        58,98 R$                      36,66 

 

Tabela 33 - comparação ILP – Cenário 1 – Faz. Cristal e Anualpec/Agrianual 2018 

RESULTADOS - 
CENÁRIO 1 

ILP - FAZ. CRISTAL ILP - ANUALPEC/AGRIANUAL 

ATRIBUTO/BALANÇOS LINEAR REFORMA + PASTEJO LINEAR REFORMA + PASTEJO 

CUSTO/HA R$  5.328,45 R$                 5.328,45 R$  3.023,55 R$                 3.023,55 

CUSTO DE 

MITIGAÇÃO/tCO2  
(Ano 1) 

R$      517,33 R$                    517,33 R$      257,10 R$                    257,10 

CUSTO DE 

MITIGAÇÃO/tCO2 
(Ciclo) 

R$      129,33 R$                    261,45 R$        64,28 R$                    138,44 

CUSTO MITIGAÇÃO 
ANUAL (CICLO 4 ANOS) 

R$        32,33 R$                      65,36 R$        16,07 R$                      34,61 
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Tabela 34 - comparação ILP – Cenário 2 – Faz. Cristal e Anualpec/Agrianual 2018 

RESULTADOS - 
CENÁRIO 2 

ILP - FAZ. CRISTAL ILP - ANUALPEC/AGRIANUAL 

ATRIBUTO/BALANÇOS LINEAR REFORMA + PASTEJO LINEAR REFORMA + PASTEJO 

CUSTO/HA R$  3.523,95 R$                 3.523,95 R$  2.005,20 R$                 2.005,20 

CUSTO DE 

MITIGAÇÃO/tCO2  
(Ano 1) 

R$      342,13 R$                    342,13 R$      170,51 R$                    170,51 

CUSTO DE MITIGAÇÃO/ 

tCO2 (Ciclo) 
R$        85,53 R$                    172,91 R$        42,63 R$                      91,81 

CUSTO MITIGAÇÃO 
ANUAL (CICLO 4 ANOS) 

R$        21,38 R$                      43,23 R$        10,66 R$                      22,95 

 

Ao analisar os resultados encontrados nota-se um custo de mitigação muito 

abaixo dos demais, quando avaliado o cenário de ILP, sugerido pelo Agrianual e 

Anualpec 2018, o baixo custo ocorre pelo fato de serem recomendadas menores 

quantidades de herbicidas, fungicidas, adubação foliar, com aplicação de calcário de 

apenas 400kgs/há. No caso da formação da nova pastagem também não é 

recomendada a aplicação de nenhum tipo de herbicida e inseticida. 

Em relação aos valores encontrados para emissões dos anos 2 a 4, apesar 

ter sido adotada a mesma lotação e considerações como base de cálculo, tem-se 

resultados diferentes, pois na ILP a área é ocupada por fêmeas com idade entre 12 

e 24 meses, e na RPD a área é ocupada por machos com idade entre 06 e 12 

meses. Assim, o balanço é de -3,36tCO2eq/ha e -2,79tCO2eq/ha, respectivamente. 

Por apresentar maior sequestro de carbono no primeiro ano, a ILP vai se 

apresentar mais eficiente no modelo Linear, diferentemente da RPD, onde o maior 

sequestro de carbono ocorre nos anos de pastejo, seguintes a reforma, por isso 

seus números irão ser mais eficientes no modelo Reforma + Pastejo. 

A ILP se apresenta mais eficiente quando analisado o custo de mitigação dos 

cenários simulados, em um único caso, a RPD se apresentou mais eficiente, isso 

acorreu no cenário 2, quando a mensuração do carbono é feita no modelo Reforma 

+ Pastejo para os cenários reais, isso ocorre pois a RPD possui um custo de 

implementação mais baixo e como já citado acima, o maior volume de GEE 

sequestrado acorre após a reforma da área, ou seja, anos 2, 3 e 4 do ciclo, já na ILP  

maior parte do sequestro acorre no primeiro ano do ciclo. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Sabe-se que as tecnologias defendidas pelo Plano ABC proporcionam 

diversas vantagens, tanto do ponto de vista econômico quanto do ambiental. Em 

vista disso, o presente trabalho teve como objetivo incluir na ferramenta GHG 

Protocol os custos associados aos procedimentos e insumos necessários à adoção 

das tecnologias de RPD e ILP. Para tal, a ferramenta foi renomeada de “GHG 

Protocol + Custos”. Desta maneira, fez-se possível verificar o custo/carbono mitigado 

de cada uma das tecnologias. Além disso, procedeu-se uma comparação entre os 

custos que estão diretamente atrelados à emissão de GEE ou não, e verificar qual 

sua representatividade diante dos custos totais de cada atividade. 

Os cenários foram simulados assumindo-se que uma área de 150ha seria 

destinada à RPD e outra de 396,44ha destinados à ILP, conforme dados coletados 

em propriedades identificadas que se dispuseram a colaborar com a pesquisa. Estes 

cenários serviram também como “base” para elaboração de uma nova análise, 

seguindo os custos implantação sugeridos pelas publicações Agrianual (IEG/FNP, 

2018) e Anualpec (IEG/FNP, 2018a). 

O ciclo analisado diz respeito a um período de 4 anos, onde no primeiro ano 

são implementadas as tecnologias de baixa emissão de carbono, os três anos 

subsequentes são referentes ao pastejo da área reformada. Ao avaliar os 

investimentos em cada cenário, foram considerados apenas investimentos feitos no 

primeiro ano do projeto, já que os custos tidos nos anos subsequentes também são 

presentes nos sistemas pecuários convencionais. Levando em consideração o 

grande impacto que os animais causam tanto do ponto de vista econômico, quanto 

do ambiental, foram simulados dois cenários, um onde a propriedade já possui os 

animais para atender a nova capacidade de pastejo da área e outro onde o 

excedente animal será adquirido, o que gera considerável aumento no custo de 

mitigação das tecnologias. 

Os resultados indicam que, apesar de apresentarem técnicas e custos de 

alguns insumos diferentes, os cenários construídos com base no Agrianual 

(IEG/FNP, 2018) e no Anualpec (IEG/FNP, 2018a), se ajustam à realidade das 

propriedades e levam a conclusões similares as que se obtém com o uso dos dados 

observados nas propriedades. A maior diferença encontrada comparando as duas 

fontes de dados foi em relação a ILP, pois os dados são fornecidos para 



63 

implementação da cultura da soja e para formação de uma nova pastagem 

separadamente, ou seja não é considerada a integração dessas atividades. 

Ao analisar o montante investido, quando se considera a compra de novos 

animais no custo do sistema, pelo menos 74% dos investimentos são direcionados a 

aquisição de animais ou insumos e operação que irão gerar a emissão de GEE 

dentro da propriedade. Quando não há compra de novos animais, a maioria dos 

custos são provocados por insumos que não irão provocar emissões diretas de 

GEE, sendo que insumos e operações que geram emissões de GEE dentro da 

propriedade representarão no máximo 45% dos investimentos, no cenário de RPD 

sugerido pelo Anualpec (IEG/FNP, 2018a), chegando a apenas 25% dos 

investimentos na implementação do sistema ILP com custos sugeridos pelo 

Agrianual (IEG/FNP, 2018) e Anualpec (IEG/FNP, 2018a). Nos cenários com dados 

reais das propriedades, esses custos ficaram em 26% e 31% para RPD e ILP 

respectivamente. 

O sequestro de carbono que ocorre ao longo dos anos é crucial para se 

determinar o custo do carbono sequestrado, uma vez que os custos no ano de 

implementação de cada tecnologia são muito elevados. Para ILP, sem levar em 

consideração a compra de novos animais, tem-se um custo de R$342,13/tCO2eq, 

para RPD tem-se um custo ainda mais alto, R$866,32/tCO2eq. Isso ocorre, já que, o 

sequestro referente a RPD em seu primeiro ano é relativamente baixo quando 

comparado a ILP. 

Quando considerado um intervalo de tempo de 4 anos de balanço de 

emissões, os custos de mitigação caem consideravelmente, pois nos anos 

subsequentes à implantação das tecnologias ainda haverá sequestro de carbono na 

área, enquanto os custos não são considerados pois seriam similares ao de se 

manter as práticas pecuárias anteriores à implantação do sistema. Desta forma, para 

os cenários reais, nos modelos mais conservadores para mensuração do balanço de 

carbono, isto é Reforma + Pastejo para ILP e Linear para RPD tem-se custos de 

mitigação de R$85,53/tCO2eq e R$216,25/tCO2eq respectivamente. 

Analisando os resultados encontrados, apesar de aparentemente configurar 

custo de implementação mais elevado, a ILP se apresentou mais eficiente quanto ao 

custo de mitigação, nos cenários sugeridos pelo Agrianual e Anualpec 2018, e 

também para os cenários reais, não levando em consideração a compra de novos 

animais, tem-se um custo de R$85,53/ha por tCO2eq mitigado quando o balanço foi 
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aferido de maneira Linear e para um balanço aferido conforme modelo Reforma + 

Pastejo tem-se um custo de R$175,97/ha por tCO2eq. 

Considerando o ciclo e modelos aqui avaliados, para chegar aos balanços 

encontrados, do ponto de vista da ferramenta do GHG Protocol, seriam necessários 

investimentos médios de R$47,79/ha/ano e R$32,31/ha/ano para RPD e ILP 

respectivamente. É importante ressaltar que os valores aqui encontrados podem 

variar de acordo com os custos e quantidade dos insumos utilizados, taxa de lotação 

de pastagem e modelo adotado para aferição do balanço de GEE. Apesar de serem 

custos relativamente altos, de acordo com a literatura, o ganho de produtividade que 

tem-se ao adotar estas tecnologias é capaz de compensar os custos aqui 

apresentados. 

Por fim, é importante ressaltar algumas limitações que abrem espaço para 

futuros trabalhos complementares a este. Um primeiro ponto relevante é que todos os 

custos com procedimentos e insumos para implantação na RPD e no ILP foram 

considerados como custos adicionais, ou seja, que não existiriam ou não seriam 

necessários caso o agropecuarista mantivesse o uso da terra anterior à implantação. 

Essa hipótese foi considerada pela dificuldade de se identificar que procedimentos e 

insumos seriam necessários à manutenção do uso anterior do solo, na forma de 

pastagem degradada. Dessa forma, os custos tendem a ser super-estimados no 

presente trabalho, caso alguns insumos ou parte dos procedimentos aqui considerados 

como adicionais na implantação das tecnologias RPD e ILP também existissem ou 

fossem necessários no uso anterior do solo. Por outro lado, no presente trabalho não 

foram considerados: o custo de oportunidade e o custo da terra, o que significa assumir 

que esses custos seriam os mesmos sob o uso inicial da terra (pastagem degradada) e 

sob RPD e ILP. Ainda, não foi realizada aqui uma análise de viabilidade econômica de 

cada projeto, apenas considerou-se os custos “estáticos” associados com os insumos 

necessários da ferramenta GHG Protocol. De tal modo, futuros estudos e trabalhos 

devem focar no aprimoramento da ferramenta e maior aproveitamento da mesma a 

partir da consideração dos elementos apontados anteriormente. 
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I. APÊNDICE  
A – ghg pROTOCOL+CUSTOS: RPD Fazenda Sta. Maria 
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Animal Sexo Idade do rebanho Número de animais Sistema de manejo de dejetos Data de entrada Data de saída Custo Total

Gado de corte Macho Entre 6 e 12 meses 434 Animais em pastagem 10/02/2018 15/03/2018 86.925,47R$           

Gado de corte Macho Entre 6 e 12 meses 512 Animais em pastagem 10/04/2018 25/06/2018 192.648,00R$         

Gado de corte Macho Entre 6 e 12 meses 523 Animais em pastagem 25/07/2018 28/08/2018 253.392,00R$         

Gado de corte Macho Entre 6 e 12 meses 504 Animais em pastagem 20/09/2018 15/10/2018 225.216,00R$         

Tabela 4. Rebanho.
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Detalhes Unidade Valores

Estado - São Paulo

Latitude Converter unidade graus

Longitude Converter unidade graus

Bioma - - Cerrado

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 melhorada com insumos

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

Área de manejo de solos orgânicos - hectare 0

Área da pastagem - hectare 150

Detalhes Unidade Valor

Infestação por cupins - - Baixa

Infestação por formigas - - Alta

Infestação por plantas daninhas - - Muito alta

Presença de erosão - - Ausente

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

Diagnóstico de uso anterior da pastagem - - Pastagem severamente degradada

Adubação sintética Detalhes Unidade Valores Custo Total

Adubação nitrogenada Exceto ureia kg/hectare 250,00 41.625,00R$                        

Teor de nitrogênio no adubo sintético - % 20,00

Ureia - kg/hectare 0,00

Calcário calcítico - kg/hectare 0,00

Calcário dolomítico - kg/hectare 2.000,00 37.500,00R$                        

Gesso agrícola - kg/hectare 0,00 -R$                                  

Adubação orgânica Detalhes Unidade Valores Custo Total

Composto orgânico - kg/hectare 0,00 -R$                                  

Esterco Bovino, equino, suino ou ovino kg/hectare 0,00 -R$                                  

Esterco Avícola kg/hectare 0,00 -R$                                  

Outros - kg/hectare 0,00 -R$                                  

Adubação verde Detalhes Unidade Valores Custo Total

Leguminosa - kg/hectare 0,00 -R$                                  

Gramínea - kg/hectare 0,00 -R$                                  

Outros - kg/hectare 0,00 -R$                                  

Formulário de emissões - Pastagem

Tabela 2.1. Diagnóstico de degradação da pastagem - Uso anterior

Tabela 1. Informações sobre a propriedade agrícola.

Tabela 2. Sistema de cultivo.

Tabela 3. Práticas de adubação da pastagem.

 
APÊNDICE B – rpd anualpec 2018 
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Animal Sexo Idade do rebanho Número de animais Sistema de manejo de dejetos Data de entrada Data de saída Custo Total

Gado de corte Macho Entre 6 e 12 meses 434 Animais em pastagem 10/02/2018 15/03/2018 86.925,47R$            

Gado de corte Macho Entre 6 e 12 meses 512 Animais em pastagem 10/04/2018 25/06/2018 192.648,00R$           

Gado de corte Macho Entre 6 e 12 meses 523 Animais em pastagem 25/07/2018 28/08/2018 253.392,00R$           

Gado de corte Macho Entre 6 e 12 meses 504 Animais em pastagem 20/09/2018 15/10/2018 225.216,00R$           

Tabela 4. Rebanho.
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Detalhes Unidade Valores

Tipo de combustível - - Diesel B10

Tipo de quantificação de consumo - - Operações mecanizadas

Operações mecanizadas Detalhes Executa a operação? Número de repetições Custo Total

Calagem - Não 0 -R$                                  

Adubação de cobertura Super Simples Não 0 36.000,00R$                        

Construção da curva de nível - Não 0 -R$                                  

Distribuição de esterco - Não 0 -R$                                  

Aração - Não 0 -R$                                  

Gradagem pesada - Não 0 -R$                                  

Gradagem intermediária - Não 0 -R$                                  

Gradagem niveladora - Não 0 -R$                                  

Distribuição e incorporação de sementes Compactação de Sementes Não 0 16.200,00R$                        

Aplicação herbicida/ insticida - Não 0 -R$                                  

Roçada mecânica - Não 0 -R$                                  

Combustível consumido Detalhes Unidade Valor Custo Total

Quantidade consumida - litro 6.253,00 19.384,90R$                        

Mão de Obra/ depreciação de equipamentos 67.265,60R$                        

Total 86.650,50R$                        

Detalhes Unidade Valores Custo Total

Gasolina - litro

Etanol hidratado - litro

Detalhes Unidade Valores Custo Total

Tipo de combustível - -

Quantidade consumida - litro

Tabela 7. Consumo de combustível no transporte da produção.

Tabela 5. Consumo de combustível das operações mecanizadas.
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Cenário 1 Cenário 2

-231,61 976.156,97R$                      Custo Total 217.975,50R$             

-1,54 6.507,71R$                          Custo/Hectare 1.453,17R$                 

-0,12 4.214,68R$                          Custo Carbono Mitigado/t 941,14R$                   

Cenário 1 Cenário 2

custo emissores de co2 856.691,37R$          87,8% 98.509,90R$                        45,2%

custo não emissores 119.465,60R$          12,2% 119.465,60R$                      54,8%

Cenário 1 Cenário 2

co2/há -1,54 -1,54

Custo/há 6.507,71R$              R$1.453,17

Custo CO2 mitigado 4.214,68R$              941,14R$                                          

Custo Total 976.156,97R$          217.975,50R$                                    

Balanço de GEE (tonelada de CO2 eq)

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

Resumo do balanço de GEE

Balanço de GEE por tonelada produzida (tonelada de CO2 eq/tonelada)
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APÊNDICE C – INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA: LAVOURA - Fazenda Cristal 
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APÊNDICE D – IPL: Pecuária - Fazenda Cristal 
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Animal Sexo Idade do rebanho Número de animais Sistema de manejo de dejetos Data de entrada Data de saída Custo Total

Gado de corte Fêmea Entre 12 e 24 meses 555 Animais em pastagem 30/05/2018 05/06/2018 238.458,66R$           

Gado de corte Fêmea Entre 12 e 24 meses 555 Animais em pastagem 01/07/2018 29/07/2018 238.458,66R$           

Gado de corte Fêmea Entre 12 e 24 meses 555 Animais em pastagem 20/08/2018 25/09/2018 238.458,66R$           

Tabela 4. Rebanho.
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APÊNDICE E – ilp: Síntese das Emissões - Fazenda Cristal 
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APÊNDICE F – ILP AGRIANUAL/ANUALPEC: Agricultura 
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Detalhes Unidade Valores

Tipo de combustível - - Diesel B10

Tipo de quantificação de consumo - - Operações mecanizadas

Operações mecanizadas Detalhes Executa a operação? Número de repetições Custo dos insumos 

Calagem - Não 0,00 -R$                   

Dessecação pré-emergente - Não 0,00

Limpeza da área com roçadeira - Não 0,00

Plantio e adubação - Não 0,00 101.092,20R$       

Aplicação de fungicida aplicação de defensivos Não 0,00 111.835,72R$       

Aplicação de inseticida aplicação de defensivos Não 0,00 103.136,96R$       

Aplicação de herbicida pós-emergente aplicação de defensivos Não 0,00 28.777,58R$         

Outros Não 0,00 53.321,18R$         

Combustível consumido Detalhes Unidade Valor Custo Combustivel

Quantidade consumida - litro 13989,00 43.366,83R$         

Mão de obra/ Depreciação de Equipamentos 133.136,18R$       

Total 176.503,02R$       

Detalhes Unidade Valores Custo Combustivel

Gasolina - litro

Etanol hidratado - litro

Detalhes Unidade Valores Custo Combustivel

Tipo de combustível - -

Quantidade consumida - litro

Tabela 4. Consumo de combustível das operações mecanizadas.

Tabela 5. Consumo de combustível nas operações internas da propriedade.

Tabela 6. Consumo de combustível no transporte da produção.
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-2.377,97 723.728,10R$       Custo Total

-6,00 1.825,57R$          Custo/Hectare

-1,67 304,35R$             Custo Carbono Mitigado/t

EMITE GEE 192.428,27R$          

NÃO EMITE GEE 531.299,83R$          

Balanço de GEE por tonelada produzida (tonelada de CO2 eq/tonelada)

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

Balanço de GEE (tonelada de CO2 eq)

Resumo do balanço de GEE
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APÊNDICE g – ILP AGRIANUAL/ANUALPEC: Pecuária 

 

Detalhes Unidade Valores

Estado - São Paulo

Latitude Converter unidade graus

Longitude Converter unidade graus

Bioma - - Cerrado

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 - - Integração lavoura-pecuária

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

Área de manejo de solos orgânicos - hectare

Área da pastagem - hectare 396

Detalhes Unidade Valor

Infestação por cupins - - Baixa

Infestação por formigas - - Alta

Infestação por plantas daninhas - - Muito alta

Presença de erosão - - Ausente

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

Diagnóstico de uso anterior da pastagem - - Pastagem severamente degradada

Tabela 1. Informações sobre a propriedade agrícola.

Tabela 2. Sistema de cultivo.

Formulário de emissões - Pastagem

Tabela 2.1. Diagnóstico de degradação da pastagem - Uso anterior



92 

Adubação sintética Detalhes Unidade Valores Custo Total 

Adubação nitrogenada Exceto ureia kg/hectare 0,00   

Teor de nitrogênio no adubo sintético - % 0,00   

Ureia - kg/hectare 0,00   

Calcário calcítico - kg/hectare 0,00   

Calcário dolomítico - kg/hectare 0,00   

Gesso agrícola - kg/hectare 0,00   

   

Adubação orgânica Detalhes Unidade Valores Custo Total 

Composto orgânico - kg/hectare 0,00   

Esterco Bovino, equino, suíno ou ovino kg/hectare 0,00   

Esterco Avícola kg/hectare 0,00   

Outros - kg/hectare 0,00   
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Adubação verde Detalhes Unidade Valores Custo Total 

Leguminosa - kg/hectare 0,00   

Gramínea - kg/hectare 0,00   

Outros - kg/hectare 0,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

Animal Sexo Idade do rebanho Número de animais Sistema de manejo de dejetos Data de entrada Data de saída Custo Total

Gado de corte Fêmea Entre 12 e 24 meses 555 Animais em pastagem 30/05/2018 05/06/2018 238.458,66R$           

Gado de corte Fêmea Entre 12 e 24 meses 555 Animais em pastagem 01/07/2018 29/07/2018 238.458,66R$           

Gado de corte Fêmea Entre 12 e 24 meses 555 Animais em pastagem 20/08/2018 25/09/2018 238.458,66R$           

Tabela 4. Rebanho.
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APÊNDICE H – Síntese das Emissões 
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APÊNDICE I – ADEQUAÇÃO DE CUSTOS: rpd Fazenda Sta. Maria – ANUALPEC 2018 
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Detalhes Unidade Valores

Tipo de combustível - - Diesel B10

Tipo de quantificação de consumo - - Operações mecanizadas

Operações mecanizadas Detalhes Executa a operação? Número de repetições Custo Unitário Quantidade/ há Custo/há Custo Insumos

Calagem - Sim 1 0 Ver Tab. 3

Adubação de cobertura super simples Sim 2 800 0,3 240 36.000,00R$                  

Construção da curva de nível Não 0 0 -R$                            

Distribuição de esterco - Não 0 0 -R$                            

Aração - Sim 1 0 -R$                            

Gradagem pesada - Não 0 0 -R$                            

Gradagem intermediária - Sim 1 0 -R$                            

Gradagem niveladora - Sim 2 0 -R$                            

Distribuição e incorporação de sementes Compactação de semente Sim 2 12 9 108 16.200,00R$                  

Aplicação herbicida - Não 0 0 -R$                            

Roçada mecânica - Não 0 0 -R$                            

Combustível consumido Detalhes Unidade Valor Custo/há Custo Total

Quantidade consumida/ depreciação de equipamentos - litro 568,8 85.320,00R$    

Mão de Obra 8,87 1.330,50R$     

Total 86.650,50R$    

Quantidade Consumida 19.384,90R$                   

Mão-de-obra/Depreciação de equipamentos 67.265,60R$                        

Tabela 5. Consumo de combustível das operações mecanizadas.
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APÊNDICE J – INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA FAZENDA CRISTAL: Agricultura 

 

Operações mecanizadas Detalhes Número de repetições Valores Custo unitário (Kg) Custo/ Hectare Custo Total

Calagem Calcario Dolomitico 1,00 3000 0,08R$                240,00R$                  95.150,40R$         

Dessecação pré-emergente Glifosato 2,00 2,5 23,00R$               57,50R$                    45.592,90R$         

Limpeza da área com roçadeira - -R$                       -R$                   

Plantio Semente M 6410 1,00 45 8,45R$                380,25R$                  150.753,92R$       

Aplicação de fungicida Fox 1,00 0,4 220,00R$             88,00R$                    34.888,48R$         

Aplicação de fungicida Evos 1,00 0,25 124,00R$             31,00R$                    12.290,26R$         

Aplicação de fungicida Domark 1,00 0,5 67 33,50R$                    13.281,41R$         

Aplicação de inseticida Imidagold 3,00 0,2 121 24,20R$                    28.783,00R$         

Aplicação de inseticida Cefanol 1,00 1 33 33,00R$                    13.083,18R$         

Aplicação de inseticida Brutus 4,00 0,04 110 4,40R$                      6.977,70R$           

Aplicação de inseticida Agro-oil 1,00 1 8,5 8,50R$                      3.369,91R$           

Aplicação de herbicida pós-emergente 24D 1,00 1 16,33 16,33R$                    6.474,19R$           

Aplicação de herbicida pós-emergente Paraquate Alta 200SL 1,00 2 16 32,00R$                    12.686,72R$         

Aplicação de herbicida pós-emergente Panther 120 CE 1,00 0,8 55 44,00R$                    17.444,24R$         

Adubação foliar Aminomax Supra 1,00 1 33,7 33,70R$                    13.360,70R$         

Adubação foliar Cuprozin 2,00 0,6 40 24,00R$                    19.030,08R$         

Adubação foliar Varius 6,00 0,04 66 2,64R$                      6.279,93R$           

Adubação foliar Conditioner 2,00 0,02 63 1,26R$                      999,08R$              

Adubação foliar Nutrifolha 1,00 0,27 100 27,00R$                    10.704,42R$         

Adubação foliar Byozyme 1,00 0,2 100 20,00R$                    7.929,20R$           

Adubação Cloreto de Potássio 1 0,12 1605 192,6 76.358,20R$         

Outros Inoculante Liquido 1 5.073,00R$           

Outros Inoculante Liquido 1 4.050,00R$           

Outros Diluente (Aureo EC) 1 872,21R$              

Combustível Biodiesel - 26550 3,1 207,00R$                  82.067,22R$         

Adubação nitrogenada 04-30-10 - 320,00 1,53R$                489,60R$                  194.106,82R$       

4. Custos conforme GHG Protocol - procedimentos que emitem GEE apenas no processo de aplicação.

Calagem 0

Dessecação pré-emergente 45.592,90R$                

Limpeza da área com roçadeira 0

Plantio e adubação 285.415,52R$             custos com: adubação foliar, cloreto de k  e sementes

Aplicação de fungicida 60.460,15R$                

Aplicação de inseticida 52.213,78R$                

Aplicação de herbicida pós-emergente 36.605,15R$                *Outros: despesas com inoculante líquido e diluentes

*Outros 9.995,21R$                  

Total 490.282,71R$             

Insumo Detalhes Custo Total

Adubação nitrogenada Exceto ureia 194.106,82R$          

Combustivel Diesel b10 82.067,22R$               

Indice RPD 3,07

TOTAL 251.946,37R$             

Mão-de-obra/ Depreciação de Equipamentos

Tabela 3. Custos de insumos

5. Custos conforme GHG Protocol - procedimentos/insumos que emitem GEE.
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4. Custos conforme GHG Protocol - procedimentos que emitem GEE apenas no processo de aplicação.

Calagem 0

Dessecação pré-emergente 45.592,90R$                

Limpeza da área com roçadeira 0

Plantio e adubação 285.415,52R$             custos com: adubação foliar, cloreto de k  e sementes

Aplicação de fungicida 60.460,15R$                

Aplicação de inseticida 52.213,78R$                

Aplicação de herbicida pós-emergente 36.605,15R$                *Outros: despesas com inoculante líquido e diluentes

*Outros 9.995,21R$                  

Total 490.282,71R$             

Insumo Detalhes Custo Total

Adubação nitrogenada Exceto ureia 194.106,82R$          

Combustivel Diesel b10 82.067,22R$               

Indice RPD 3,07

TOTAL 251.946,37R$             

Mão-de-obra/ Depreciação de Equipamentos

5. Custos conforme GHG Protocol - procedimentos/insumos que emitem GEE.
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APÊNDICE K – INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA FAZENDA CRISTAL: Pecuária 

 

 

Adubação sintética Detalhes Unidade Valores Custo Unitário (Kg) Custo/Hectare Custo Total

Adubação nitrogenada Exceto ureia kg/hectare -R$                       -R$             

Teor de nitrogênio no adubo sintético - %

Ureia - kg/hectare -R$                                  -R$                       -R$             

Calcário calcítico - kg/hectare -R$                       -R$             

Calcário dolomítico - kg/hectare -R$                       -R$             

Gesso agrícola - kg/hectare -R$                       -R$             

Tabela 3. Práticas de adubação da pastagem.

Operações mecanizadas Detalhes Executa a operação? Quantidade/há Custo unitario Custo/há Custo Total

Calagem - Não -R$                       

Adubação de cobertura - Não -R$                       

Construção da curva de nível - Não -R$                       -R$             

Distribuição de esterco - Não -R$                       -R$             

Aração - Não -R$                       -R$             

Gradagem pesada - Não -R$                       -R$             

Gradagem intermediária - Não -R$                       -R$             

Gradagem niveladora - Não -R$                       -R$             

Plantio/Distribuição e incorporação de sementes - Não 5 11,00R$                               55,00R$                    21.780,00R$   

Aplicação de Inseticida - Não -R$                       -R$             

Aplicação herbicida 24D Não 1 14,75R$                               14,75R$                    5.841,00R$     

Roçada mecânica - Não -R$                       -R$             

Calcário dolomítico - Não -R$                       -R$             

Adubação nitrogenada Não -R$                       -R$             

Combustível Biodiesel Não - 3,1 144,67R$                  57.289,32R$   

Tabela 3. Custos de insumos
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Operações mecanizadas Custo Total

Calagem 

Adubação de cobertura

Construção da curva de nível

Distribuição de esterco

Aração

Gradagem pesada

Gradagem intermediária

Gradagem niveladora

Distribuição e incorporação de sementes 21.780,00R$                         Brachiaria Ruziziensis

Aplicação herbicida/inseticida 5.841,00R$                           24 D

Roçada mecânica

5. Custos conforme GHG Protocol - procedimentos que emitem GEE.

Insumo Detalhes Custo Total

Adubação nitrogenada Exceto ureia -R$                     

Combustivel Diesel b10 57.289,32R$               

Indice RPD 3,47

TOTAL 198.793,94R$                              

Mão-de-obra/ Depreciação de Equipamentos

4. Custos conforme GHG Protocol - procedimentos que emitem GEE apenas no processo de aplicação.
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APÊNDICE L – AGRIANUAL/ANUALPEC 2018: Agricultura 

 

Adubação sintética Detalhes Unidade Valores Custo Unitário Quantidade/ há Custo/há Custo Total

Adubação nitrogenada Exceto ureia kg/hectare 300,00 1.100,00R$           0,3 330,00R$        130.825,20R$         

Teor de nitrogênio no adubo sintético - % 2,00

Calcário dolomítico - kg/hectare 400,00 115 0,4 46 18.236,24R$          

Gesso agrícola - kg/hectare 0,00

Detalhes Unidade Valores

Tipo de combustível - - Diesel B10

Tipo de quantificação de consumo - - Operações mecanizadas

Operações mecanizadas Detalhes Executa a operação? Número de repetições Custo Unitário Quantidade/ há Custo/há Custo dos insumos 

Calagem - Não 0,00 Custo insumo, Tab.3

Dessecação pré-emergente - Não 0,00

Limpeza da área com roçadeira - Não 0,00

Plantio e adubação - Não 0,00 5,10R$                 50 255,00R$        101.092,20R$         

Aplicação de fungicida - Não 0,00 182,00R$             1,55 282,10R$        111.835,72R$         

Aplicação de formicida - Não 0,00 9,00R$                 0,6 5,40R$           2.140,78R$            

Aplicação de inseticida - Não 0,00 53,86R$               4,73 254,76R$        100.996,18R$         

Aplicação de herbicida pós-emergente - Não 0,00 10,37R$               7 72,59R$         28.777,58R$          

Outros colheita? Não 0,00 134,50R$             inoculante, como e standak top + outros prod quim 53.321,18R$          

Combustível consumido Detalhes Unidade Valor valor há Custo Total

Quantidade consumida - litro

Mão de obra/ Depreciação de Equipamentos

Combustível consumido Detalhes Unidade Valor Custo Combustivel

Quantidade consumida - litro 13989,00 43.366,83R$         

Mão de obra/ Depreciação de Equipamentos 133.136,18R$       

Total 176.503,02R$       

176.503,02R$              

Tabela 3. Práticas de adubação.

Tabela 4. Consumo de combustível das operações mecanizadas.

445,22
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APÊNDICE M – AGRIANUAL/ANUALPEC 2018: Pecuária 

 

Adubação sintética Detalhes Unidade Valores Custo Unitário Quantidade/ há Custo/há Custo Total

Adubação nitrogenada Exceto ureia kg/hectare 0,00 0 0 0 -R$                      

Teor de nitrogênio no adubo sintético - % 0,00

Ureia - kg/hectare 0,00

Calcário calcítico - kg/hectare 0,00

Calcário dolomítico - kg/hectare 0,00 0 0 0 -R$                      

Tabela 3. Práticas de adubação da pastagem.
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Detalhes Unidade Valores

Tipo de combustível - - Diesel B10

Tipo de quantificação de consumo - - Operações mecanizadas

Operações mecanizadas Detalhes Executa a operação? Número de repetições Custo Unitário Quantidade/ há Custo/há Custo Insumos

Calagem - Não 0 0 Ver Tab. 3

Adubação de cobertura super simples Não 0 0 0,3 0 -R$                      

Construção da curva de nível Não 0 0 -R$                      

Distribuição de esterco - Não 0 0 -R$                      

Aração - Não 0 0 -R$                      

Gradagem pesada - Não 0 0 -R$                      

Gradagem intermediária - Não 0 0 -R$                      

Gradagem niveladora - Não 0 0 -R$                      

Distribuição e incorporação de sementes Compactação de semente Não 0 12 9 108 42.815,52R$            

Aplicação herbicida - Não 0 0 -R$                      

Roçada mecânica - Não 0 0 -R$                      

Combustível consumido Detalhes Unidade Valor Custo/há Custo Total

Quantidade consumida/ depreciação de equipamentos - litro 568,8 225.495,07R$           27.961,39R$            

Mão de Obra 8,87 3.516,42R$              436,04R$                 

Total 229.011,49R$           28.397,43R$            

custo litros

Combutível 6.352,89R$                            2049

Mão de obra/ depreciação 22.044,53R$                          

Tabela 5. Consumo de combustível das operações mecanizadas.
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APÊNDICE N – LOTAÇÃO PASTAGEM/COMPRA DE ANIMAIS: rpd Fazenda Sta. Maria 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA 150 UA 450 @ 15

CLASSE DATA ENTRADA DATA SAÍDA UA PESO QUANTIDADE Peso de entrada (@) UA/há Lotação pré-reforma Compra/UA Compra/kg - área Número de animais Preço/animal Compra Total Compra Novos Animais crédito animal

M 08 -12 10/02/2018 15/03/2018 0,38 171 434 5,7 1,10 0,9 0,20 13464 79 1.104,00R$  479.136,00R$     86.925,47R$                  392.210,53R$     

M 08 -12 10/04/2018 25/06/2018 0,40 180 512 6,0 1,37 0,9 0,47 31410 175 1.104,00R$  565.248,00R$     192.648,00R$                372.600,00R$     

M 08 -12 25/07/2018 28/08/2018 0,46 207 523 6,9 1,60 0,9 0,70 47511 230 1.104,00R$  577.392,00R$     253.392,00R$                324.000,00R$     

M 08 -12 20/09/2018 15/10/2018 0,45 202,5 504 6,8 1,51 0,9 0,61 41310 204 1.104,00R$  556.416,00R$     225.216,00R$                331.200,00R$     

0

M 08 -12 10/11/2018 15/12/2018 0,40 180 525 6,0 1,40 0,9 0,50 33750 188 1.104,00R$  579.600,00R$     207.000,00R$                372.600,00R$     

M 08 -12 10/01/2019 05/02/2019 0,40 180 525 6,0 1,40 0,9 0,50 33750 188 1.104,00R$  579.600,00R$     207.000,00R$                372.600,00R$     

M 08 -12 01/03/2019 01/04/2019 0,40 180 525 6,0 1,40 0,9 0,50 33750 188 1.104,00R$  579.600,00R$     207.000,00R$                372.600,00R$     

M 08 -12 28/04/2019 25/05/2019 0,40 180 525 6,0 1,40 0,9 0,50 33750 188 1.104,00R$  579.600,00R$     207.000,00R$                372.600,00R$     

M 08 -12 20/06/2019 15/07/2019 0,40 180 525 6,0 1,40 0,9 0,50 33750 188 1.104,00R$  579.600,00R$     207.000,00R$                372.600,00R$     

M 08 -12 10/08/2019 10/09/2019 0,40 180 525 6,0 1,40 0,9 0,50 33750 188 1.104,00R$  579.600,00R$     207.000,00R$                372.600,00R$     
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APÊNDICE O – LOTAÇÃO PASTAGEM/COMPRA DE ANIMAIS: ILP Fazenda Cristal 

 

 

 

UA 450 @ 15

396,44

Entrada Saida Quant. Classe UA Peso UA/HÁ

Lotação pré-

reforma Compra/UA Compra/kg - área

Número de animais 

(compra) Preço/animal Compra Total

Compra Novos 

Animais crédito animal

30/05/2018 05/06/2018 555 F 12 - 24 1,00 450,00 1,4 0,9 0,50 89199 198 1.203,00R$          667.665,00R$         238.458,66R$   429.206,34R$     

01/07/2018 29/07/2018 555 F 12 - 24 1,00 450,00 1,4 0,9 0,50 89199 198 1.203,00R$          667.665,00R$         238.458,66R$   429.206,34R$     

20/08/2018 25/09/2018 555 F 12 - 24 1,00 450,00 1,4 0,9 0,50 89199 198 1.203,00R$          667.665,00R$         238.458,66R$   429.206,34R$     

30/10/2018 25/11/2018 555 F 12 - 24 1,00 450,00 1,4 0,9 0,50 89199 198 1.203,00R$          667.665,00R$         238.458,66R$   429.206,34R$     

17/12/2018 20/01/2019 555 F 12 - 24 1,00 450,00 1,4 0,9 0,50 89199 198 1.203,00R$          667.665,00R$         238.458,66R$   429.206,34R$     

15/02/2019 11/03/2019 555 F 12 - 24 1,00 450,00 1,4 0,9 0,50 89199 198 1.203,00R$          667.665,00R$         238.458,66R$   429.206,34R$     

05/04/2019 10/05/2019 555 F 12 - 24 1,00 450,00 1,4 0,9 0,50 89199 198 1.203,00R$          667.665,00R$         238.458,66R$   429.206,34R$     

05/06/2019 10/07/2019 555 F 12 - 24 1,00 450,00 1,4 0,9 0,50 89199 198 1.203,00R$          667.665,00R$         238.458,66R$   429.206,34R$     

05/08/2019 10/09/2019 555 F 12 - 24 1,00 450,00 1,4 0,9 0,50 89199 198 1.203,00R$          667.665,00R$         238.458,66R$   429.206,34R$     

Pasto 105 Área
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APÊNDICE P – CONSUMO DE COMBUSTÍVEL ILP/MÃO-DE-OBRA E DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

Dados Consumo de combustível - ILP - 2017/2018

Fazenda Cristal, Campos Novos Pta/SP

MÁQUINA: BH 180 VALTRA

DIESEL: 3,10R$                

ÁREA 396,44

SERVIÇO N° APLICAÇÕES
CONSUMO 

DIESEL / HR (L)

RENDIMENTO / 

HR (Há)
CUSTO/HÁ CONTRATAÇÃO (HÁ)

Grade 32" 1 25 1,5 51,67R$              120,00R$                    

Grade 28" 1 22 2 34,10R$              120,00R$                    

Grade Niveladora 1 15 3 15,50R$              90,00R$                       

Distribuição semente 1 6 4 4,65R$                50,00R$                       

incorporação 1 15 3 15,50R$              50,00R$                       

Aplicação defensivos 2 6 4 9,30R$                22,00R$                       

Aplicação adubos 3 6 4 13,95R$              50,00R$                       

Total 144,67R$           502,00R$                    

Mão de obra 502,00R$                    

Total 57.351,65R$      Total 199.012,88R$            

Litros 18501 "Indice" RPD 3,47

DIESEL: 3,10R$                

ÁREA 396,44

SERVIÇO N° APLICAÇÕES
CONSUMO 

DIESEL / HR (L)
Total Diesel

RENDIMENTO / 

HR (Há)

CUSTO/HÁ 

(Combustível)
CONTRATAÇÃO (HÁ)

Grade 32" 1 25 25 1,3 59,62R$                       120,00R$                    

Grade 28" 1 22 22 1,8 37,89R$                       120,00R$                    

Grade Niveladora 1 20 20 2,3 26,96R$                       90,00R$                       

Plantio 1 21 21 3 21,70R$                       100,00R$                    

incorporação 1 20 20 2,3 26,96R$                       50,00R$                       

Aplicação defensivos 8 8 64 10 19,84R$                       22,00R$                       

Aplicação Calcario/Gesso 2 8 16 5 9,92R$                         25,00R$                       

Aplicação adubos 1 8 8 5 4,96R$                         25,00R$                       

Colheita 1 12 12 1 37,20R$                       200,00R$                    

Total 245,04R$                    752,00R$                    

Total 97.142,59R$      Mão de obra/ha 752,00R$                    

Litros 31336 Total 298.122,88R$            

"Indice" RPD 3,07

Serviço p/ Reforma de Pasto

Serviço p/ Lavoura

Consumo de Combustível

Consumo de Combustível



108 

APÊNDICE Q – CUSTOS-FORMAÇÃO DE PASTAGEM ILP 

 

PASTO AREA DATA INICIO DATA TERMINO QTD. KG POR AREA QTD. SACOS Custo R$/Litro Total

83 64,99 22/02/2018 24/02/2018 325 11 3.574,45 14,75 958,60

81A 63,79 25/02/2018 26/02/2018 319 11 3.508,45 14,75 940,90

105 68,00 27/02/2018 07/03/2018 340 12 3.740,00 14,75 1.003,00

86 76,59 02/03/2018 05/03/2018 383 13 4.212,45 14,75 1.129,70

105A 67,00 09/03/2018 12/03/2018 335 12 3.685,00 14,75 988,25

TOTAL 340,37 1702 59 18.720,35 5.020,46

kg/há 5

$/kg 11

PASTO AREA DATA INICIO DATA TERMINO QTD. KG POR AREA QTD. SACOS Custo R$/há Total R$/há Total R$/Litro Total R$/há Total

83 64,99 22/02/2018 24/02/2018 325 11 3.574,45 R$ 25,00 R$ 1.624,75 70,00 4.549,30 14,75 958,60 20,00 1.299,80

81A 63,79 25/02/2018 26/02/2018 319 11 3.508,45 R$ 25,00 R$ 1.594,75 70,00 4.465,30 14,75 940,90 20,00 1.275,80

105 68,00 27/02/2018 07/03/2018 340 12 3.740,00 R$ 25,00 R$ 1.700,00 70,00 4.760,00 14,75 1.003,00 20,00 1.360,00

86 76,59 02/03/2018 05/03/2018 383 13 4.212,45 R$ 25,00 R$ 1.914,75 70,00 5.361,30 14,75 1.129,70 20,00 1.531,80

105A 67,00 09/03/2018 12/03/2018 335 12 3.685,00 R$ 25,00 R$ 1.675,00 70,00 4.690,00 14,75 988,25 20,00 1.340,00

TOTAL 340,37 18.720,35 R$ 8.509,25 23.825,90 5.020,46 6.807,40

CONTROLE PLANTIO DE  BRACHIARIA RUZIZIENSIS

24DSementes

Plantio Incorporação 24D Aplicação



109 

APÊNDICE R - CUSTOS RPD 

 

 

 

 

Dados Reforma de Pastagem 2017/2018

Fazenta Santa Maria - Jardim/MT

REFORMA

SERVIÇO N° APLICAÇÕES CUSTO/HÁ ÁREA/HÁ CUSTO TOTAL CONTRATAÇÃO (HÁ) INSUMOS R$/KG, LTSQUNT/HÁ CUSTO/HÁ ÁREA/HÁ CUSTO TOTAL

Grade 32" 1 66,66R$        150 9.999,00R$     120,00R$                    Calcário 0,06R$   1000 60,00R$     150 9.000,00R$       

Grade 28" 1 44,00R$        150 6.600,00R$     120,00R$                    35-00-12 (Uréia proteg.) 2,15R$   90 193,50R$  150 29.025,00R$     

Grade Niveladora 1 15,00R$        150 2.250,00R$     90,00R$                       FH Pastagem(fósforo) 1,48R$   250 370,00R$  150 55.500,00R$     

Distribuição semente 1 8,00R$          150 1.200,00R$     50,00R$                       Herbicida 42,00R$ 1,5 63,00R$     150 9.450,00R$       

incorporação 1 15,00R$        150 2.250,00R$     50,00R$                       Inseticida 18,90R$ 1,5 28,35R$     150 4.252,50R$       

Aplicação defensivos 2 8,00R$          150 2.400,00R$     22,00R$                       Semente (Marandu) 10,70R$ 15 160,50R$  150 24.075,00R$     

Aplicação adubos 3 8,00R$          150 3.600,00R$     50,00R$                       875,35R$  131.302,50R$  

188,66R$     28.299,00R$  502,00R$                    

Combustível

Preço Diesel 3,10R$                  

Quantiade Diesel consumida 9129

Total 28.299,00R$        



110 

APÊNDICE S - Balanço de Carbono ILP  e RPD – CICLO 4 ANOS 

 

REFORMA STA. MARIA REFORMA REFORMA 

BALANÇO CARBONO/ANO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 TOTAL BALANÇO CARBONO/ANO LINEAR REFORMA + PASTAGEM ATRIBUTO ANALISADO CENÁRIO 1 CENÁRIO 2

ANO 1 -1,98 -1,98 -1,98 -1,98 -7,92 ANO 1 -1,98 -1,98 CUSTO/HA 6.769,87R$ 1.715,32R$   

ANO 2 -2,79 -2,79 -2,79 ANO 2 -1,98 -2,79 CUSTO CARBONO MITIGADO - LINEAR 854,78R$     216,58R$      

ANO 3 -2,79 -2,79 ANO 3 -1,98 -2,79 CUSTO CARBONO MITIGADO - REFORMA + PASTAGEM654,09R$     165,73R$      

ANO 4 -2,79 ANO 4 -1,98 -2,79

TOTAL -1,98 -4,77 -7,56 -10,35 TOTAL -7,92 -10,35

REFORMA REFORMA REFORMA 

BALANÇO CARBONO/ANO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 TOTAL BALANÇO CARBONO/ANO LINEAR REFORMA + PASTAGEM ATRIBUTO ANALISADO CENÁRIO 1 CENÁRIO 2

ANO 1 -1,54 -1,54 -1,54 -1,54 -6,16 ANO 1 -1,54 -1,54 CUSTO/HA 6.507,71R$ 1.453,17R$   

ANO 2 -2,79 -2,79 -2,79 ANO 2 -1,54 -2,79 CUSTO CARBONO MITIGADO - LINEAR 1.056,45R$ 235,90R$      

ANO 3 -2,79 -2,79 ANO 3 -1,54 -2,79 CUSTO CARBONO MITIGADO - REFORMA + PASTAGEM656,68R$     146,64R$      

ANO 4 -2,79 ANO 4 -1,54 -2,79

TOTAL -1,54 -4,33 -7,12 -9,91 TOTAL -6,16 -9,91

INTEGRAÇÃO INTEGRAÇÃO INTEGRAÇÃO

BALANÇO CARBONO/ANO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 TOTAL BALANÇO CARBONO/ANO LINEAR REFORMA + PASTAGEM ATRIBUTO ANALISADO CENÁRIO 1 CENÁRIO 2

ANO 1 -10,3 -10,3 -10,3 -10,3 -41,2 ANO 1 -10,3 -10,3 CUSTO/HA 5.328,45R$ 3.523,95R$   

ANO 2 -3,36 -3,36 -3,36 ANO 2 -10,3 -3,36 CUSTO CARBONO MITIGADO - LINEAR 129,33R$     85,53R$         

ANO 3 -3,36 -3,36 ANO 3 -10,3 -3,36 CUSTO CARBONO MITIGADO - REFORMA + PASTAGEM261,45R$     172,91R$      

ANO 4 -3,36 ANO 4 -10,3 -3,36

TOTAL -10,3 -13,66 -17,02 -20,38 TOTAL -41,2 -20,38

INTEGRAÇÃO INTEGRAÇÃO INTEGRAÇÃO

BALANÇO CARBONO/ANO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 TOTAL BALANÇO CARBONO/ANO LINEAR REFORMA + PASTAGEM ATRIBUTO ANALISADO CENÁRIO 1 CENÁRIO 2

ANO 1 -11,76 -11,76 -11,76 -11,76 -47,04 ANO 1 -11,76 -11,76 CUSTO/HA 3.023,55R$ 2.005,20R$   

ANO 2 -3,36 -3,36 -3,36 ANO 2 -11,76 -3,36 CUSTO CARBONO MITIGADO - LINEAR 64,28R$       42,63R$         

ANO 3 -3,36 -3,36 ANO 3 -11,76 -3,36 CUSTO CARBONO MITIGADO - REFORMA + PASTAGEM138,44R$     91,81R$         

ANO 4 -3,36 ANO 4 -11,76 -3,36

TOTAL -11,76 -15,12 -18,48 -21,84 TOTAL -47,04 -21,84

STA. MARIASTA. MARIA

ANUALPEC

FAZ. CRISTAL

ANUALPEC/AGRIANUALANUALPEC / AGRIANUAL

FAZ. CRISTAL

ANUALPEC

ANUALPEC/AGRIANUAL

FAZ. CRISTAL

ANUALPEC
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BALANÇO CARBONO/ANO BALANÇO ANUAL ACUMULADO CUSTO MITIGAÇÃO/ANO BALANÇO CARBONO/ANO BALANÇO ANUAL ACUMULADO CUSTO MITIGAÇÃO/ANO

ANO 1 -1,98 -1,98 3.419,13R$                          ANO 1 -1,98 -1,98 3.419,13R$                          

ANO 2 -1,98 -3,96 1.709,56R$                          ANO 2 -2,79 -4,77 1.419,26R$                          

ANO 3 -1,98 -5,94 1.139,71R$                          ANO 3 -2,79 -7,56 895,49R$                             

ANO 4 -1,98 -7,92 854,78R$                             ANO 4 -2,79 -10,35 654,09R$                             

BALANÇO CARBONO/ANO BALANÇO ANUAL ACUMULADO CUSTO MITIGAÇÃO/ANO BALANÇO CARBONO/ANO BALANÇO ANUAL ACUMULADO CUSTO MITIGAÇÃO/ANO

ANO 1 -1,98 -1,98 866,32R$                             ANO 1 -1,98 -1,98 866,32R$                             

ANO 2 -1,98 -3,96 433,16R$                             ANO 2 -2,79 -4,77 359,61R$                             

ANO 3 -1,98 -5,94 288,77R$                             ANO 3 -2,79 -7,56 226,89R$                             

ANO 4 -1,98 -7,92 216,58R$                             ANO 4 -2,79 -10,35 165,73R$                             

STA. MARIA - CENÁRIO 1

REFORMA 
STA. MARIA - CENÁRIO 2

REFORMA + PASTEJO
REFORMA 

STA. MARIA-  CENÁRIO 1

LINEAR

STA. MARIA - CENÁRIO 2

LINEAR

REFORMA REFORMA 
REFORMA + PASTEJO

BALANÇO CARBONO/ANO BALANÇO ANUAL ACUMULADO CUSTO MITIGAÇÃO/ANO BALANÇO CARBONO/ANOBALANÇO ANUAL ACUMULADO CUSTO MITIGAÇÃO/ANO

ANO 1 -1,54 -1,54 4.225,79R$                          ANO 1 -1,54 -1,54 4.225,79R$                          

ANO 2 -1,54 -3,08 2.112,89R$                          ANO 2 -2,79 -4,33 1.502,94R$                          

ANO 3 -1,54 -4,62 1.408,60R$                          ANO 3 -2,79 -7,12 914,00R$                             

ANO 4 -1,54 -6,16 1.056,45R$                          ANO 4 -2,79 -9,91 656,68R$                             

BALANÇO CARBONO/ANO BALANÇO ANUAL ACUMULADO CUSTO MITIGAÇÃO/ANO BALANÇO CARBONO/ANOBALANÇO ANUAL ACUMULADO CUSTO MITIGAÇÃO/ANO

ANO 1 -1,54 -1,54 943,62R$                             ANO 1 -1,54 -1,54 943,62R$                             

ANO 2 -1,54 -3,08 471,81R$                             ANO 2 -2,79 -4,33 335,61R$                             

ANO 3 -1,54 -4,62 314,54R$                             ANO 3 -2,79 -7,12 204,10R$                             

ANO 4 -1,54 -6,16 235,90R$                             ANO 4 -2,79 -9,91 146,64R$                             

REFORMA 
ANUALPEC - CENÁRIO 2

REFORMA 
ANUALPEC - CENÁRIO 2

LINEAR REFORMA + PASTEJO

REFORMA 
ANUALPEC-  CENÁRIO 1

REFORMA 
ANUALPEC - CENÁRIO 1

LINEAR REFORMA + PASTEJO
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BALANÇO CARBONO/ANO BALANÇO ANUAL ACUMULADO CUSTO MITIGAÇÃO/ANO BALANÇO CARBONO/ANO BALANÇO ANUAL ACUMULADO CUSTO MITIGAÇÃO/ANO

ANO 1 -10,3 -10,3 517,33R$                             ANO 1 -10,3 -10,3 517,33R$                             

ANO 2 -10,3 -20,6 258,66R$                             ANO 2 -3,36 -13,66 390,08R$                             

ANO 3 -10,3 -30,9 172,44R$                             ANO 3 -3,36 -17,02 313,07R$                             

ANO 4 -10,3 -41,2 129,33R$                             ANO 4 -3,36 -20,38 261,45R$                             

BALANÇO CARBONO/ANO BALANÇO ANUAL ACUMULADO CUSTO MITIGAÇÃO/ANO BALANÇO CARBONO/ANO BALANÇO ANUAL ACUMULADO CUSTO MITIGAÇÃO/ANO

ANO 1 -10,3 -10,3 342,13R$                             ANO 1 -10,3 -10,3 342,13R$                             

ANO 2 -10,3 -20,6 171,07R$                             ANO 2 -3,36 -13,66 257,98R$                             

ANO 3 -10,3 -30,9 114,04R$                             ANO 3 -3,36 -17,02 207,05R$                             

ANO 4 -10,3 -41,2 85,53R$                               ANO 4 -3,36 -20,38 172,91R$                             

INTEGRAÇÃO LAVOURA 

PECUARIA

FAZ. CRISTAL-  CENÁRIO 1 INTEGRAÇÃO LAVOURA 

PECUARIA

FAZ. CRISTAL-  CENÁRIO 1

LINEAR REFORMA + PASTEJO

INTEGRAÇÃO LAVOURA 

PECUARIA

FAZ. CRISTAL-  CENÁRIO 2 INTEGRAÇÃO LAVOURA 

PECUARIA

FAZ. CRISTAL-  CENÁRIO 2

LINEAR REFORMA + PASTEJO

BALANÇO CARBONO/ANO BALANÇO ANUAL ACUMULADO CUSTO MITIGAÇÃO/ANO BALANÇO CARBONO/ANO BALANÇO ANUAL ACUMULADO CUSTO MITIGAÇÃO/ANO

ANO 1 -11,76 -11,76 257,10R$                             ANO 1 -11,76 -11,76 257,10R$                             

ANO 2 -11,76 -23,52 128,55R$                             ANO 2 -3,36 -15,12 199,97R$                             

ANO 3 -11,76 -35,28 85,70R$                               ANO 3 -3,36 -18,48 163,61R$                             

ANO 4 -11,76 -47,04 64,28R$                               ANO 4 -3,36 -21,84 138,44R$                             

BALANÇO CARBONO/ANO BALANÇO ANUAL ACUMULADO CUSTO MITIGAÇÃO/ANO BALANÇO CARBONO/ANO BALANÇO ANUAL ACUMULADO CUSTO MITIGAÇÃO/ANO

ANO 1 -11,76 -11,76 170,51R$                             ANO 1 -11,76 -11,76 170,51R$                             

ANO 2 -11,76 -23,52 85,26R$                               ANO 2 -3,36 -15,12 132,62R$                             

ANO 3 -11,76 -35,28 56,84R$                               ANO 3 -3,36 -18,48 108,51R$                             

ANO 4 -11,76 -47,04 42,63R$                               ANO 4 -3,36 -21,84 91,81R$                               

INTEGRAÇÃO LAVOURA 

PECUARIA

ANUALPEC/AGRIANUAL - CENÁRIO 2 INTEGRAÇÃO LAVOURA 

PECUARIA

ANUALPEC/AGRIANUAL - CENÁRIO 2

LINEAR REFORMA + PASTEJO

INTEGRAÇÃO LAVOURA 

PECUARIA

ANUALPEC/AGRIANUAL -  CENÁRIO 1 INTEGRAÇÃO LAVOURA 

PECUARIA

ANUALPEC/AGRIANUAL - CENÁRIO 1

LINEAR REFORMA + PASTEJO
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APÊNDICE T - Balanço de Carbono ILP  - REFERENTE A UM ANO DE PASTEJO (ANOS 2,3 e 4) 
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Adubação orgânica Detalhes Unidade Valores Custo Total

Composto orgânico - kg/hectare 0,00

Esterco Bovino, equino, suino ou ovino kg/hectare 0,00

Esterco Avícola kg/hectare 0,00

Outros - kg/hectare 0,00

Adubação verde Detalhes Unidade Valores Custo Total

Leguminosa - kg/hectare 0,00

Gramínea - kg/hectare 0,00

Outros - kg/hectare 0,00

Animal Sexo Idade do rebanho Número de animais Sistema de manejo de dejetos Data de entrada Data de saída

Gado de corte Fêmea Entre 12 e 24 meses 555 Animais em pastagem 30/10/2018 25/11/2018

Gado de corte Fêmea Entre 12 e 24 meses 555 Animais em pastagem 17/12/2018 20/01/2019

Gado de corte Fêmea Entre 12 e 24 meses 555 Animais em pastagem 15/02/2019 11/03/2019

Gado de corte Fêmea Entre 12 e 24 meses 555 Animais em pastagem 05/04/2019 10/05/2019

Gado de corte Fêmea Entre 12 e 24 meses 555 Animais em pastagem 05/06/2019 10/07/2019

Gado de corte Fêmea Entre 12 e 24 meses 555 Animais em pastagem 05/08/2019 10/09/2019

Tabela 4. Rebanho.
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Detalhes Unidade Valores

Tipo de combustível - - Diesel B10

Tipo de quantificação de consumo - - Operações mecanizadas

Operações mecanizadas Detalhes Executa a operação? Número de repetições Custo Total

Calagem - Não 0

Adubação de cobertura - Não 0

Construção da curva de nível - Não 0

Distribuição de esterco - Não 0

Aração - Não 0

Gradagem pesada - Não 0

Gradagem intermediária - Não 0

Gradagem niveladora - Não 0

Distribuição e incorporação de sementes - Não 0

Aplicação herbicida - Não 0

Roçada mecânica - Não 0

Combustível consumido Detalhes Unidade Valor Custo Total

Quantidade consumida - litro

Mão de Obra/ Depreciação de equipamentos

Detalhes Unidade Valores Custo Total

Gasolina - litro

Etanol hidratado - litro

Detalhes Unidade Valores Custo Total

Tipo de combustível - -

Quantidade consumida - litro

Tabela 7. Consumo de combustível no transporte da produção.

Tabela 5. Consumo de combustível das operações mecanizadas.

Tabela 6. Consumo de combustível nas operações internas da propriedade.
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-1.333,75 -R$                                  Custo Total

-3,36 -R$                                  Custo/Hectare

-0,40 -R$                                  Custo Carbono Mitigado/t

Balanço de GEE (tonelada de CO2 eq)

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

Resumo do balanço de GEE

Balanço de GEE por tonelada produzida (tonelada de CO2 eq/tonelada)
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APÊNDICE U - Balanço de Carbono rpd – REFERENTE A UM ANO DE PASTEJO (ANOS 2,3 e 4) 

 

Detalhes Unidade Valores

Estado - Mato Grosso do Sul

Latitude Converter unidade graus

Longitude Converter unidade graus

Bioma - - Cerrado

Detalhes Unidade Valores

Classe textural do solo - - Médio

Teor de argila no solo - - Menor que 60%

Uso anterior da terra - - Pastagem/pastagem melhorada

Sistema de cultivo atual - - Pastagem/pastagem melhorada

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

Área de manejo de solos orgânicos - hectare

Área da pastagem - hectare 150

Adubação sintética Detalhes Unidade Valores

Adubação nitrogenada Exceto ureia kg/hectare

Teor de nitrogênio no adubo sintético - %

Ureia - kg/hectare

Calcário calcítico - kg/hectare

Calcário dolomítico - kg/hectare

Gesso agrícola - kg/hectare

Adubação orgânica Detalhes Unidade Valores

Composto orgânico - kg/hectare

Esterco Bovino, equino, suino ou ovino kg/hectare

Esterco Avícola kg/hectare

Outros - kg/hectare

Tabela 1. Informações sobre a propriedade agrícola.

Tabela 2. Sistema de cultivo.

Tabela 3. Práticas de adubação da pastagem.

Formulário de emissões - Pastagem
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Adubação orgânica Detalhes Unidade Valores

Composto orgânico - kg/hectare

Esterco Bovino, equino, suino ou ovino kg/hectare

Esterco Avícola kg/hectare

Outros - kg/hectare

Adubação verde Detalhes Unidade Valores

Leguminosa - kg/hectare

Gramínea - kg/hectare

Outros - kg/hectare

Animal Sexo Idade do rebanho Número de animais Sistema de manejo de dejetos Data de entrada Data de saída

Gado de corte Macho Entre 6 e 12 meses 525 Animais em pastagem 10/11/2018 15/12/2018

Gado de corte Macho Entre 6 e 12 meses 525 Animais em pastagem 10/01/2019 05/02/2019

Gado de corte Macho Entre 6 e 12 meses 525 Animais em pastagem 01/03/2019 01/04/2019

Gado de corte Macho Entre 6 e 12 meses 525 Animais em pastagem 28/04/2019 25/05/2019

Gado de corte Macho Entre 6 e 12 meses 525 Animais em pastagem 20/06/2019 15/07/2019

Gado de corte Macho Entre 6 e 12 meses 525 Animais em pastagem 10/08/2019 10/09/2019

Tabela 4. Rebanho.
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Detalhes Unidade Valores

Tipo de combustível - - Diesel B8

Tipo de quantificação de consumo - - Operações mecanizadas

Operações mecanizadas Detalhes Executa a operação? Número de repetições

Calagem -

Adubação de cobertura -

Construção da curva de nível -

Distribuição de esterco -

Aração -

Gradagem pesada -

Gradagem intermediária -

Gradagem niveladora -

Distribuição e incorporação de sementes -

Aplicação herbicida -

Roçada mecânica -

Detalhes Unidade Valores

Gasolina - litro

Etanol hidratado - litro

Detalhes Unidade Valores

Tipo de combustível - -

Quantidade consumida - litro

Tabela 6. Consumo de combustível nas operações internas da propriedade.

Tabela 7. Consumo de combustível no transporte da produção.

Tabela 5. Consumo de combustível das operações mecanizadas.
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-417,93 - Custo Total

-2,79 - Custo Hectare

-0,13 - Custo t/carbono mitigadoBalanço de GEE por tonelada produzida (tonelada de CO2 eq/tonelada)

Balanço de GEE (tonelada de CO2 eq)

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

Resumo do balanço de GEE
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APÊNDICE V - CUSTO DE MITIGAÇÃO ILP  e RPD – CICLO 4 ANOS 

 

 

 

  

RESULTADOS - CENÁRIO 1 RPD - STA. MARIA RPD - ANUALPEC ILP - FAZ. CRISTAL ILP - ANUALPEC/AGRIANUAL

ATRIBUTO/BALANÇOS LINEAR REFORMA + PASTEJO LINEAR REFORMA + PASTEJO LINEAR REFORMA + PASTEJO LINEAR REFORMA + PASTEJO

CUSTO/HA 6.769,87R$  6.769,87R$                 6.507,71R$  6.507,71R$                 5.328,45R$  5.328,45R$                 3.023,55R$                      3.023,55R$                 

CUSTO DE MITIGAÇÃO/tCO2 854,78R$      654,09R$                    1.056,45R$  656,68R$                    129,33R$      261,45R$                    64,28R$                            138,44R$                    

CUSTO MITIGAÇÃO ANUAL (CICLO 4 ANOS) 213,70R$      163,52R$                    264,11R$      164,17R$                    32,33R$        65,36R$                      16,07R$                            34,61R$                      

RESULTADOS - CENÁRIO 2 RPD - STA. MARIA RPD - ANUALPEC ILP - FAZ. CRISTAL ILP - ANUALPEC/AGRIANUAL

ATRIBUTO/BALANÇOS LINEAR REFORMA + PASTEJO LINEAR REFORMA + PASTEJO LINEAR REFORMA + PASTEJO LINEAR REFORMA + PASTEJO

CUSTO/HA 1.715,32R$  1.715,32R$                 1.453,17R$  1.453,17R$                 3.523,95R$  3.523,95R$                 2.005,20R$                      2.005,20R$                 

CUSTO DE MITIGAÇÃO/tCO2 216,58R$      165,73R$                    235,90R$      146,64R$                    85,53R$        172,91R$                    42,63R$                            91,81R$                      

CUSTO MITIGAÇÃO ANUAL (CICLO 4 ANOS) 54,15R$        41,43R$                      58,98R$        36,66R$                      21,38R$        43,23R$                      10,66R$                            22,95R$                      


