
 

 

GVces 

Av. 9 de Julho, 2029 11º andar - 01313-902 - São Paulo - SP   | 55-11-3799-3342 | ces@fgv.br | 
www.fgv.br/ces 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura 

Eixo II 

CONTRIBUIÇÕES PARA ANÁLISE DA VIABILIDADE 
ECONÔMICA DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ABC E DA 

INDC NO BRASIL  

 

GVces 

 

Abril de 2016 

  

mailto:ces@fgv.br
http://www.fgv.br/ces


 

 

GVces 

Av. 9 de Julho, 2029 11º andar - 01313-902 - São Paulo - SP   | 55-11-3799-3342 | ces@fgv.br | 
www.fgv.br/ces 

 

 

2 

Expediente 

Estudo 

Contribuições para Análise da Viabilidade Econômica da Implementação do Plano ABC 

e da INDC no Brasil. Abril de 2016 

Realização 

Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura 

Organização responsável pelo estudo 

Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas (GVces) 

Coordenação do estudo 

Mario Monzoni 

Equipe técnica do estudo  

Annelise Vendramini, Betânia Aparecida Perboni Vilas Boas, Fernanda Rocha, Guarany 

Osório, Guido Penido, Inaiê Santos e Paula Peirão 

Colaboração Técnica 

Susian Martins 

GVces. CONTRIBUIÇÕES PARA ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA DA 

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ABC E DA INDC NO BRASIL. Centro de Estudos em 

Sustentabilidade da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação 

Getulio Vargas. São Paulo, p. 63. 2015  

mailto:ces@fgv.br
http://www.fgv.br/ces


 

 

GVces 

Av. 9 de Julho, 2029 11º andar - 01313-902 - São Paulo - SP   | 55-11-3799-3342 | ces@fgv.br | 
www.fgv.br/ces 

 

 

3 

 

Sumário 

Por uma economia de baixa emissão de carbono ............................................................ 5 

Apresentação .................................................................................................................... 7 

Resumo executivo ............................................................................................................ 8 

Contexto ......................................................................................................................... 11 

Escopo de trabalho ......................................................................................................... 12 

Análises Econômicas ....................................................................................................... 16 

Métodos adotados para as análises econômicas ....................................................... 16 

Conceitos adotados para as análises econômico-financeiras sob a perspectiva do 
produtor rural ......................................................................................................... 16 

Conceitos adotados para análise macroeconômica ............................................... 20 

Análise econômico-financeira .................................................................................... 23 

Premissas Técnicas Adotadas ................................................................................. 25 

Resultados .............................................................................................................. 27 

Impactos macroeconômicos ....................................................................................... 29 

RPD ......................................................................................................................... 29 

Sistemas integrados IPF .......................................................................................... 34 

Sugestões de Aprofundamentos Futuros ................................................................... 37 

Análise Ambiental ........................................................................................................... 38 

mailto:ces@fgv.br
http://www.fgv.br/ces


 

 

GVces 

Av. 9 de Julho, 2029 11º andar - 01313-902 - São Paulo - SP   | 55-11-3799-3342 | ces@fgv.br | 
www.fgv.br/ces 

 

 

4 

Premissas Técnicas Adotadas ................................................................................. 41 

Resultados Obtidos ................................................................................................. 43 

Limitações da Análise Ambiental ............................................................................ 47 

Considerações finais ....................................................................................................... 49 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................. 50 

Anexos ............................................................................................................................ 54 

Anexo 1 - Estimação da MIP e dos índices de ligação e multiplicadores de choques
 ................................................................................................................................ 54 

Anexo 2 – Totais gerados a valor presente num cenário de 50% de cumprimento 
das metas ................................................................................................................ 55 

Anexo 3 – Revisão Bibliográfica sobre custos de RPD por hectare ........................ 56 

Anexo 4 – Lista de insumos com preços atualizados com dados da Consultoria Scot
 ................................................................................................................................ 58 

Anexo 5 – Custos considerados RPD e IPF .............................................................. 59 

Anexo 6 – Comportamento do preço do Boi Gordo e do Novilho ......................... 61 

Anexo 7 - Potencial de estoque de carbono na biomassa aérea de plantios 
florestais ................................................................................................................. 62 

 

 

mailto:ces@fgv.br
http://www.fgv.br/ces


 

 

GVces 

Av. 9 de Julho, 2029 11º andar - 01313-902 - São Paulo - SP   | 55-11-3799-3342 | ces@fgv.br | 
www.fgv.br/ces 

 

 

5 

POR UMA ECONOMIA DE BAIXA EMISSÃO DE CARBONO 

As mudanças climáticas estão entre os maiores desafios da humanidade. Não à toa, 

195 países construíram juntos, em dezembro de 2015, o Acordo de Paris, em torno de 

um compromisso a ser cumprido até o fim deste século 21: conter o aquecimento do 

planeta em até 2°C, com esforços para que não ultrapasse 1,5°C.  

Abriu-se, assim, uma enorme janela de oportunidades. Além do benefício ambiental, o 

globo está sob uma nova ordem mundial, que acena com importantes resultados para 

a qualidade de vida das populações, com mais inclusão social e geração de novas 

tecnologias. Uma grande revolução (sem volta) colocou-se em curso, e ela se chama 

economia de baixo carbono. 

Na prática, a necessidade de reduzir drasticamente as emissões de gases do efeito 

estufa (GEE) nas próximas décadas resultará numa transformação no modo de 

produção de bens e serviços. O carbono definitivamente terá um mercado próprio. As 

transações comerciais considerarão cada vez mais a variável de emissões de GEE na 

composição de preços. Investidores aplicarão avidamente em planos de negócios 

relacionados às florestas. E isso é só o começo.  

O ponto de partida de cada nação para mergulhar nesse novo cenário foi registrado 

em uma lista de metas individuais, que são as contribuições nacionalmente 

determinadas (NDC, na sigla em inglês), assim chamadas depois que os países 

signatários ratificam internamente o Acordo de Paris. Mas é fato: os caminhos para 

consolidá-las não são nada triviais.  

Por isso, a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura — movimento multissetorial 

formado por mais de 120 empresas, associações setoriais, organizações da sociedade 

civil e centros de pesquisa — encomendou a equipes multidisciplinares do Instituto 

Escolhas e do Centro de Estudos da Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas de 

São Paulo (GVces) a construção de cenários da realidade brasileira, capazes de 

englobar três grandes compromissos listados pelo Brasil no Acordo.  

Ao Instituto Escolhas coube analisar a recuperação de 12 milhões de hectares de 

florestas, um dos grandes números do compromisso nacional do clima, no estudo 
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denominado Quanto o Brasil precisa investir para recuperar 12 milhões de hectares de 

floresta?  

O GVCes trabalhou em duas frentes. A primeira, relacionada ao custo-benefício e a 

ganhos ambientais decorrentes do desenvolvimento do Plano ABC (que prevê baixa 

emissão de carbono na agricultura), envolvendo tecnologias de recuperação de 

pastagens degradadas e de implantação de sistemas integrados de pecuária e floresta. 

Esse trabalho se chama Contribuições para análise da viabilidade econômica da 

implementação do Plano ABC. 

A segunda frente do GVCes, intitulada Contribuições para análise da viabilidade 

econômica das propostas referentes à decuplicação da área de manejo florestal 

sustentável, invocou o aumento em dez vezes da área de manejo no país ‒ um 

conjunto de técnicas que permite a extração de produtos florestais, reduzindo os 

impactos dessa atividade sobre a floresta e conservando recursos para futuros ciclos 

de exploração. Esse movimento será elementar para acabar com o desmatamento 

ilegal e estabelecer uma economia da florestal tropical. 

Os grupos de trabalho da Coalizão Brasil deram suporte aos especialistas de ambas as 

instituições, contribuindo com premissas, dados e várias reuniões para avaliação de 

informações. O conjunto das três obras constitui um importante passo inicial para que 

sociedade e poder público pensem em como concretizar as metas brasileiras, a partir 

do entendimento de que se está diante de uma saída real rumo ao crescimento 

econômico consistente, responsável, sustentável e lucrativo. 

Boa leitura! 

Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura 
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APRESENTAÇÃO 

O objetivo do presente estudo é apresentar uma análise econômica de custo benefício 

e de ganhos ambientais decorrentes da implementação do Plano ABC1 no Brasil até 

2020. Pela representatividade e sinergia com a INDC2 brasileira, foram selecionadas, 

dentre as preconizadas no Plano ABC, as tecnologias de recuperação de pastagens 

degradadas (RPD) e de implantação de sistemas integrados de produção. Além disso, 

foram incluídas no escopo desse estudo as metas adicionais referentes ao setor 

agropecuário anunciadas na INDC brasileira, ampliando o horizonte temporal para 

2030.  

Portanto, esse relatório apresenta análises econômicas associadas à recuperação de 30 

milhões de hectares em pastagens degradadas (sendo 15 milhões referentes à meta 

assumida no Plano ABC e 15 milhões adicionais como divulgados pela INDC brasileira) 

e a implantação de 9 milhões de hectares em sistemas integrados de produção (sendo 

4 milhões referentes à meta assumida no Plano ABC e 5 milhões adicionais como 

divulgados pela INDC brasileira). 

Nas análises econômicas realizadas foram considerados os custos para alcançar as 

metas estabelecidas e os benefícios econômicos associados ao esforço para 

atingimento dessas metas. Assim, as análises econômicas são apresentadas sob duas 

óticas: (i) a análise econômico-financeira, que traz a perspectiva do produtor rural e os 

custos e receitas envolvidos na implementação das metas e (ii) os impactos 

macroeconômicos, que apresentam os efeitos na economia brasileira decorrentes do 

cumprimento das metas sobre PIB, ocupações, arrecadação de impostos e balança 

comercial. Adicionalmente, a fim de dialogar com os compromissos assumidos 

internacionalmente de redução de gases de efeito estufa (GEE), são apresentados os 

                                                      

1
 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 é um dos planos setoriais elaborados 
de acordo com o artigo 3° do Decreto n° 7.390/2010. 
2
Do termo “Intended Nationally Determined Contribuition”, trata-se da contribuição do governo 

brasileiro para o acordo sobre mudança do clima que será adotado na Conferência de Paris (COP 21). 
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benefícios ambientais, traduzidos aqui em potencial de mitigação de GEE, atrelados a 

implementação das metas do Plano ABC e da INDC. 

A pesquisa foi desenvolvida por meio de: i) revisão bibliográfica, que levantou dados 

sobre custos de implementação das técnicas em questão; ii) entrevistas com 

especialistas e organizações do Brasil dos setores agropecuário e de silvicultura; iii) 

reflexões com membros dos Grupos de Trabalho (GT) organizados na esfera da 

iniciativa Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura (GT8); iv) reflexões internas da 

equipe GVces. Cabe mencionar que o escopo e as premissas utilizadas para os cálculos 

foram validados em reunião presencial com especialistas e membros dos GTs 

correspondentes a cada tema. 

O estudo é dividido da seguinte forma: primeiramente, é apresentado um breve 

contexto do setor agropecuário brasileiro e dos temas de recuperação de pastagens 

degradadas e sistemas integrados de produção. A partir disso, são apresentadas as 

fronteiras de análise, que compreendem o escopo do estudo. Posteriormente, são 

apresentadas as análises econômicas e os benefícios ambientais, trazendo as 

premissas, resultados e limitações correspondentes. São também apontadas as 

necessidades de aprofundamentos em estudos futuros e limitações do trabalho. O 

relatório encerra-se com as considerações finais e as referências bibliográficas 

utilizadas no trabalho. 

RESUMO EXECUTIVO 

O relatório teve como objetivo realizar uma análise de viabilidade econômico-

financeira do cumprimento das metas estabelecidas no Plano ABC e na INDC brasileira, 

em relação à recuperação de 30 milhões de hectares de pastagens degradadas e à 

adoção de sistemas integrados de produção em 9 milhões de hectares adicionais. 

Sabe-se que tais técnicas propiciam ao setor um significativo aumento da 

produtividade e diminuição de impactos ambientais, incluindo a mitigação das 

emissões de GEE evitando, assim, a pressão sobre a vegetação nativa para aumento da 

produção de alimentos. 
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No entanto, são necessários investimentos para a adoção ampla dessas tecnologias no 

campo. Considerando as premissas e o escopo assumidos, os resultados da análise 

econômica realizada apontam que, o alcance integral das metas propostas pelo Plano 

ABC e INDC implicam, com 95% de probabilidade, em um resultado operacional 

econômico para o setor privado (a valor presente, 10% ao ano de taxa de desconto) 

negativo entre R$28 bilhões e R$ 15 bilhões de reais para RPD. Para a adoção de 

sistemas integrados (IPF) o resultado do valor presente estimado com 95% de 

probabilidade é de estar na faixa entre R$ 150 milhões negativos e R$ 4 bilhões 

positivos, apresentando uma TIR entre 10% e 13%, também com 95% de 

probabilidade.  

Porém, a análise por meio da Matriz Insumo-Produto confirma o forte poder de 

encadeamento, tanto a montante quanto a jusante, além do grande potencial de 

geração de PIB, arrecadação de impostos e geração de ocupações do setor “Pecuária”, 

tanto em termos absolutos quanto em termos relativos. O setor “Produção florestal; 

Pesca e aquicultura” compartilha das mesmas características do setor “Pecuária” em 

termos de poder de encadeamento para frente e potencial de geração de PIB e 

ocupações. Os resultados encontrados sobre variáveis macroeconômicas chave são 

elementos a favor da implantação da RPD e dos sistemas integrados.  

Os resultados do estudo apontam que caso os recursos para viabilização de RPD 

fossem investidos (ou seja, cumprimento integral das metas), seriam obtidos, como 

retorno, R$ 12 bilhões em impostos arrecadados (o que representa de 42% a 80% dos 

R$ 28 bilhões a R$ 15 bilhões do VP negativo dos fluxos de caixa dos produtores 

rurais), R$ 145 bilhões de PIB e 9 milhões de ocupações. Para IPF, os resultados 

apontam que se os investimentos fossem realizados, seriam obtidos, como retorno, 

mais de R$111,5 bilhões em PIB, quase 6 milhões de ocupações e quase R$ 8,5 bilhões 

em arrecadação de impostos.  

Também é necessário levar em conta a substancial contribuição dos sistemas 

produtivos pecuários bem manejados ou integrados para a mitigação das emissões de 

GEE e, por consequência, colaboração para o atingimento das metas do Plano ABC e da 

INDC brasileira. O alcance das metas indica uma inversão do sinal de carbono do setor 

agropecuário no período de 15 anos. O ganho ambiental pode ainda potencializar a 
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competitividade do Brasil diante das exigências de mercados internacionais que 

buscam uma oferta de carne com sua pegada neutralizada.  
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CONTEXTO 

O agronegócio exerce papel relevante na economia brasileira, sendo responsável por 

cerca de 23% do PIB e 40% do faturamento das exportações brasileiras3. O Brasil é o 

segundo maior produtor mundial de carne bovina4, correspondendo a 16% da oferta 

mundial, ante 21% dos EUA. O terceiro e o quarto maiores produtores são a UE-27 e a 

China, com participações de 14% e 10% da oferta global, respectivamente5. 

Além disso, o setor é chave para que o Brasil atinja sua meta global de redução de GEE 

proposta para negociação em Paris durante a COP 21: reduzir as emissões de GEE em 

43% abaixo dos níveis de 2005, em 2030. A agropecuária brasileira é responsável por 

27% das emissões nacionais, sendo que em 2013 este setor emitiu 418 MtCO2e6.  

As maiores fontes de emissão da agropecuária decorrem da fermentação entérica e da 

decomposição de dejetos. A degradação das pastagens, considerada um dos principais 

gargalos da pecuária, também contribui para o aumento das emissões no setor, devido 

a decomposição da matéria orgânica e da ineficiência de ganho de peso dos animais. 

Trata-se do processo evolutivo de perda de vigor, de produtividade e de capacidade de 

recuperação natural da cobertura vegetal para sustentar os níveis de produção e a 

qualidade exigida pelos animais, devido ao manejo inadequado ou abandono das 

atividades conservativas do sistema. Com o avanço do processo de degradação, 

verifica-se a perda de cobertura vegetal e a redução no teor de matéria orgânica do 

solo, promovendo a liberação de CO2 para atmosfera. A recuperação e manutenção da 

produtividade das pastagens contribuem, portanto, não só para aumentar a taxa de 

lotação dos pastos, mas também para mitigar a emissão dos GEE7.  

                                                      

3
 (CEPEA, 2014) 

4
 (MAPA, 2013b) 

5
 (FIESP, 2013) 

6
 (SEEG, 2015; MCTI, 2013) 

7
 (Observatório ABC, 2013) 
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Nesse contexto, o Plano ABC prevê a adoção das tecnologias de produção sustentáveis 

no campo, selecionadas com o objetivo de responder aos compromissos de redução de 

emissão de GEE no setor agropecuário assumidos pelo país até 2020.  Dentre as metas 

propostas pelo Plano ABC estão a recuperação de 15 milhões hectares de pastagens 

degradadas e adoção de 4 milhões de hectares em sistemas integrados de produção. 

Essas tecnologias foram também corroboradas na INDC brasileira, que propôs 

recuperar 15 milhões de hectares de pastagens degradadas e implementar 5 milhões 

de hectares em sistemas integrados, no horizonte de 2030, adicionais ao alcançado por 

meio do Plano ABC. 

Sabe-se que aproximadamente 20% da área brasileira (180 milhões de hectares) é 

ocupada por pastagens, e estima-se que mais da metade está em processo de 

degradação e parte já em estágio avançado8. Este cenário possibilita uma grande 

oportunidade de redução do impacto causado pela pecuária de corte, principalmente, 

por meio das técnicas de recuperação de pastagem e sistemas integrados de 

produção. Essas técnicas combinam o aumento de produtividade para o produtor com 

o potencial efeito mitigador de GEE. Além disso, a recuperação de pastagens evita que 

novas áreas sejam desmatadas para expansão da criação do gado de corte. 

O próximo item apresenta as fronteiras que delimitam o escopo para a construção dos 

cálculos dos custos e benefícios em relação a implementação das metas de 

recuperação de pastagens degradadas e adoção de sistemas integrados de produção. 

ESCOPO DE TRABALHO 

O escopo desse estudo considerou a relação custo benefício da recuperação de 30 

milhões de hectares de pastagens degradadas e da implantação de 9 milhões de 

hectares em sistemas integrados de produção, em razão das metas assumidas pelo 

Plano ABC e pela INDC brasileira. A escolha das tecnologias preconizadas no Plano ABC, 

RPD e sistemas integrados, deu-se pela representatividade do total desembolsado no 

                                                      

8
 (Embrapa, 2015) 
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Programa ABC e a sinergia com a INDC brasileira. A média de desembolso dos recursos 

do Programa ABC para RPD nas safras de 2010/11 e 2011/12 em relação ao total foi de 

75%9. 

O estudo visa ter uma abrangência nacional, porém a distribuição espacial das 

pastagens a serem recuperadas e implantadas e os sistemas integrados concentraram-

se no bioma Cerrado. Tal fato se deu pela correlação direta entre a localização do 

maior efetivo bovino e dos pastos degradados: a maior parte desses animais está 

concentrada na região Centro-Oeste, com 34,4% do efetivo nacional, seguida da região 

Norte (19,7%) e da Sudeste (18,5%)10. 

Sabe-se que existem diversos arranjos para os sistemas produtivos integrados e 

pastagens bem manejadas no país, no entanto, alguns componentes vegetais e 

arbóreos são predominantes, como: (i) a braquiária para produção de forragem para o 

gado, que representa mais de 80% das pastagens no Brasil11; e (ii) o componente 

arbóreo eucalipto em sistemas integrados, por possuir o maior plantio comercial 

devido às condições edafoclimáticas favoráveis e várias aplicações de sua madeira12. 

Portanto, os sistemas produtivos selecionados foram: a reforma de pasto utilizando a 

braquiária para RPD e a integração pecuária floresta (IPF) para as áreas a serem 

implantados sistemas integrados. O sistema IPF é comumente adotado em regiões do 

Semiárido, Mata Atlântica no Sudeste, Caatinga, Pantanal e parte do Cerrado13.   

Importante destacar que os sistemas integrados podem ser classificados em quatro 

modalidades: 

 Integração lavoura-pecuária (ILP) ou sistema agropastoril. 

 Integração pecuária-floresta (IPF) ou sistema silvipastoril. 

 Integração lavoura-floresta (ILF) ou sistema silviagrícola. 

                                                      

9
 Sistema ABC – Observatório ABC 

10
 (IBGE, 2009) 

11
 (Macedo, Zimmer, KICHEL, ALMEIDA, & ARAUJO, 2013) 

12 (ABRAF, 2013).  
13

 (GUIMARÃES FILHO & SOARES, 1999) (Embrapa, 2015) (CASTILHOS, BARRO, SAVIAN, & AMARAL, 2009). 
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 Integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) ou sistema agrossilvipastoril. 

Independentemente da forma como são classificados ou denominados, os sistemas de 

integração são sistemas mistos de produção agropecuária e seguem os mesmos 

princípios, em especial a diversificação de atividades. Atualmente, os sistemas de ILPF 

completos, isto é, aqueles que contemplam as espécies agrícolas, pastagem e floresta 

conjuntamente ainda são pouco adotados14. Soma-se a isto a maior complexidade 

atrelada às implicações econômicas e o cálculo da potencial redução de GEE associada 

à componente lavoura em sistemas integrados. Estes fatores motivaram a escolha de 

um sistema integrado IPF. 

Para a RPD o subsetor considerado foi a cadeia de valor da pecuária de corte, já que o 

Brasil possui aproximadamente 209 milhões de cabeças de gado15. As projeções do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para safra 2022/2023 

apontam um aumento de até 55% na produção de carne bovina em relação à safra 

2012/201316, indicando a necessidade de incrementar a produção neste horizonte. 

Ainda, dado o baixo acesso do Brasil a alguns dos principais mercados importadores de 

carne bovina como EUA, Japão, Coreia do Sul, México e Canadá17a importância de 

aumentar a produtividade, resultado associado à RPD, é ainda mais acentuada. 

Como a maior parte do rebanho brasileiro é criado a pasto, o manejo escolhido para a 

análise foi o extensivo. Estima-se que em 2011 apenas 3,4 milhões de cabeças são 

terminados em sistema de confinamento, o que representa somente 8,6% dos 

abates18. Além disso, entende-se que a organização produtiva da cadeia pecuária é 

dividida, basicamente, nos seguintes estágios: insumos, produção do animal, indústria 

de processamento e serviços19. As análises realizadas neste estudo se limitaram às 

etapas de insumos e produção. Ou seja, considera apenas a produção dentro da 

propriedade rural (recria e engorda) até a venda do boi gordo para a indústria 

                                                      

14
 (Embrapa, 2015) 

15
 (ABIEC, 2015) 

16
 (MAPA, 2013a) 

17
 (FIESP, 2013) 

18
 (ABIEC, 2015) 

19
 (CEPEA, 2000) 

mailto:ces@fgv.br
http://www.fgv.br/ces


 

 

GVces 

Av. 9 de Julho, 2029 11º andar - 01313-902 - São Paulo - SP   | 55-11-3799-3342 | ces@fgv.br | 
www.fgv.br/ces 

 

 

15 

frigorífica - são as fases em que o animal (que gerará a receita pela venda futura), de 

fato, fica mais tempo no pasto. As premissas técnicas assumidas para os cálculos serão 

expostas em conjunto com as análises econômicas. 

O horizonte temporal considerado para as análises econômicas e ambientais foi o 

período compreendido entre 2015 e 2030. Esse intervalo compreende parte do Plano 

ABC (2010 – 2020) e integralmente a INDC anunciada (2020 – 2030). O tratamento, 

referente ao resultado já alcançado em RPD por meio do Plano ABC entre 2010 e 2015 

será detalhado juntamente com as premissas técnicas nas análises econômicas. 

Também faz parte do escopo a consideração do grau de degradação das pastagens a 

serem recuperadas, incluídas no Plano ABC e na INDC. Neste estudo, foi considerado o 

índice capacidade de suporte ou taxa de lotação (cabeças/hectare) como o indicador 

do grau de degradação de pastagem, ou seja, quanto menor esse índice maior o grau 

de degradação da pastagem. Cerca de 50% da área de pastagem no país se encontra 

em processo de degradação, sendo que 25% estão com baixa taxa de lotação (< 0,7 

UA/ha)20. 

O principal objetivo da recuperação de pastagem e IPF é tornar o sistema produtivo 

mais eficiente, aumentando a sua capacidade de suporte ao mesmo tempo em que 

diminui ou cessa os seus impactos ambientais, sobretudo as emissões de GEE. No 

entanto, existe um valor ótimo de capacidade de suporte para que o balanço das 

emissões de GEE do sistema seja zero, conforme o potencial de armazenamento de 

carbono no solo com a adoção de sistemas de baixa emissão de carbono. Assim, as 

análises econômicas também consideraram o incremento de produtividade em 

cabeças/hectare de maneira que não haja emissão de GEE. As premissas técnicas que 

embasam esses cálculos são expostas nos capítulos de análises econômicas e 

ambientais. 

A partir disto, é importante ressaltar que a análise apresentada é realizada apenas 

sobre o diferencial de produtividade (sobre o excedente), que o produtor rural terá 

com a implementação de um projeto que adota as técnicas de RPD e sistemas 

                                                      

20
 (Observatório ABC, 2013) 
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integrados preconizados no Plano ABC. Inclui os custos assumidos e receitas geradas 

por produtos exclusivos de um projeto específico (no caso de RPD e sistemas 

integrados), e não da atividade da propriedade rural como um todo. 

O próximo capítulo apresenta os métodos, as premissas, os resultados, as limitações e 

necessidades de aprofundamento futuros decorrentes das análises econômicas (tanto 

econômico-financeiras como macroeconômicas) levando em consideração a 

delimitação de escopo retratada acima.  

ANÁLISES ECONÔMICAS 

Buscando responder quais são os custos e os benefícios da implementação do Plano 

ABC e das metas referentes ao setor agropecuário da INDC brasileira, esta seção 

apresentará as análises econômicas sob dois pontos de vista: (i) uma análise 

econômico-financeira da atividade desenvolvida pelo agente privado (o produtor 

rural); e (ii) uma análise dos impactos do aumento da produção advindo do esforço 

para o cumprimento das metas de RPD e adoção de sistemas integrados sobre 

variáveis macroeconômicas chave, como emprego, PIB e arrecadação de impostos.  

Métodos adotados para as análises econômicas 

Conceitos adotados para as análises econômico-financeiras sob a perspectiva do 
produtor rural 

O esforço de atingimento das metas assumidas pelo Plano ABC e pela INDC brasileira 

tem um importante rebatimento sobre o setor privado: se por um lado, há os 

desembolsos com a recuperação de pastagens e integração pecuária floresta, por 

outro, há ganhos com a intensificação da pecuária e venda de eucalipto. Estritamente 

do ponto de vista econômico-financeiro, os custos e benefícios precisam ser 

quantificados e analisados para que o produtor decida adotar ou não as técnicas RPD e 

IPF.  

Por essa perspectiva, se não for economicamente viável para o produtor rural 

implantar RPD e IPF, as metas brasileiras provavelmente não serão atingidas.  Essa 
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análise também contribui para a reflexão acerca de eventuais necessidades de aportes 

financeiros pelo governo para viabilizar a adoção dessas técnicas no setor privado. 

Do ponto de vista econômico-financeiro, as decisões de investimentos são tomadas 

com base i) na comparação entre as opções disponíveis e em análise; e ii) escolhidas, 

dentre as opções, aquelas que mais geram valor econômico. Porém, para serem 

avaliadas e comparadas, as opções precisam ser quantificadas. O processo de tomada 

de decisão do ponto de vista econômico-financeiro pressupõe comparação entre 

opções com base em critérios racionais e quantificáveis de geração de valor 

econômico21.  

Há diversos critérios de escolha e decisão em finanças para orçamento e alocação de 

capital, consolidados tanto na literatura acadêmica como nas práticas dos gestores 

financeiros. Estes critérios compõem a “caixa de ferramentas” do gestor privado, tais 

como payback simples e descontado, análise de taxas de retorno, valor presente 

líquido22.  Em essência, estas regras consideram que o denominador comum entre 

cursos diferentes de ação é o valor econômico esperado de cada uma das alternativas 

em análise (com exceção do payback simples, e justamente por isso, é o método 

menos recomendado). E o valor econômico esperado será função da expectativa de 

fluxos de caixa gerados pelos projetos em análise e pelo custo de oportunidade dos 

fundos da firma23. A equação abaixo expressa matematicamente o conceito: 

Equação 1. O cálculo do Valor Presente Líquido24: 

VPL= ∑
FCFt

(1+k)t -I0

t=N

t=1

 

Onde VPL é o valor presente líquido, FCFt é o fluxo de caixa livre para o período t, I0 é o 

desembolso de caixa inicial com o projeto, k é o custo médio ponderado de capital da 

                                                      

21
 (Lumby & Jones, 2011) 

22
 (Lumby & Jones, 2011) 

23
 (Copeland, Weston, & Shastri, 20015) 

24
 (Damodaran, 2012) 
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firma e N é o número de anos do projeto. São passíveis de escolha aqueles projetos 

que apresentam VPL positivo. 

Para que os custos e benefícios privados relacionados à decisão de implantar RPD e IPF 

pudessem ser analisados de maneira quantitativa, optou-se pela realização de uma 

análise de Valor Presente (VP) dos fluxos de caixa projetados (receitas menos custos e 

despesas operacionais) no período de 2015 a 2030 associados à decisão de implantar 

RPD e IPF. Os cálculos consideraram o custos e despesas marginais associados à 

implantação de RPD e IPF. Não foi feita uma análise do valor presente da propriedade 

rural, mas dos custos e benefícios marginais associados à implantação de RPD e IPF. 

Embora sejam possíveis considerações teóricas sobre os limites do VPL e dos cálculos 

de custo de capital, assim como do uso de taxa interna de retorno como critério 

financeiro de seleção de investimentos, não está no escopo desse estudo discorrer 

sobre tais limites. Entretanto, cabe destacar que a TIR não é uma medida adequada 

para se avaliar o retorno de um determinado investimento ou realizar comparações 

entre investimentos concorrentes. O cálculo da TIR assume que os fluxos de caixa são 

reinvestidos à TIR. Se a TIR calculada for superior ao custo de capital, o resultado da 

análise pode estar distorcido e ser superestimado. Também, se houver inversões de 

fluxos de caixa (negativos e positivos) durante a vida do projeto, o cálculo da TIR é 

prejudicado. O cálculo de VPL, por outro lado, assume que os fluxos de caixa são 

reinvestidos ao custo de capital25. Apenas para facilitar a comparação com outros 

trabalhos realizados sobre o mesmo tema, quando possível é também apresentada a 

taxa interna de retorno (TIR).  

Cabe destacar alguns importantes elementos presentes em análises que utilizam o 

Valor Presente Líquido (VPL)26: 

 Trata-se de um exercício de quantificação que admite subjetividade. Por 

considerar premissas tanto dos elementos que compõem os custos e despesas, 

                                                      

25
 (Kelleher & MacCormack, 2005) 

26
 (Damodaran, 2012) 
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como daqueles que compõem as receitas, os resultados contêm julgamentos 

subjetivos e devem ser analisados à luz das premissas adotadas; 

 O valor obtido a partir do exercício de realização de um VPL depende das 

informações (premissas) obtidas; quaisquer mudanças nas premissas, 

condições de mercado, de taxas de juros, entre outros elementos, altera os 

resultados do VPL; 

 Uma análise de VPL não é a uma estimativa precisa de valor porque contém 

subjetividade na definição das premissas e incertezas sobre as projeções 

futuras. Uma análise de VPL representa uma indicação de valor que pode 

orientar o processo de tomada de decisão. É útil na medida em que contribui 

para organizar e combinar os insights sobre os elementos que geram valor, as 

incertezas a eles associada e seus impactos.  Justamente por isso, é importante 

destacar que o processo de construção da análise do VPL é tão importante 

quanto o resultado, sendo mais efetivo quanto maior o envolvimento de 

especialistas na discussão sobre os drivers de valor econômico.     

Simulação de Monte Carlo 

Uma análise de VPL tradicional assume valores determinísticos para as premissas do 

fluxo de caixa projetado. Assim, as projeções são pontos no futuro, que é incerto. 

Nesse estudo, os fluxos de caixa foram projetados para o período de 2015 a 2030, com 

incertezas consideráveis relativas às premissas adotadas no fluxo de caixa projetado. 

Para incorporar incerteza e risco na análise, foi utilizada uma simulação probabilística, 

em que são assumidas distribuições de probabilidade para certas premissas 

selecionadas para se calcular a distribuição de probabilidade do resultado (o VP dos 

fluxos de caixa projetados).  

Foi adotada a simulação de Monte Carlo, em que a partir de um modelo de fluxo de 

caixa determinístico foram criados milhares de possíveis cenários para algumas das 

premissas adotadas, com base em distribuições de probabilidades escolhidas, gerando 

também milhares de possíveis resultados para o VP dos fluxos de caixa projetados27. 

Assim, os resultados do presente trabalho são apresentados após a simulação de 

                                                      

27
 (Mun, 2010) 
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Monte Carlo, sendo apontada uma faixa de valor para o Valor Presente associada às 

distribuições de probabilidade das premissas sensibilizadas. Esse fator contribui para 

que o tomador de decisão possa refletir sobre qual o nível de risco que considera 

desejável, já que a apresentação dos resultados não foca exclusivamente no valor 

esperado, mas também nas caudas28. 

Conceitos adotados para análise macroeconômica 

Matriz Insumo Produto (MIP) 

O modelo de insumo-produto usa uma representação em matriz para retratar as 

relações intersetoriais de uma economia. Ele mostra as relações de dependência de 

cada setor com os demais setores da economia, enquanto cliente e fornecedor, e é 

comumente utilizado para se estimar o impacto de alterações numa indústria sobre a 

economia como um todo, já que permite a captura não só dos efeitos diretos de um 

aumento da produção, como também dos efeitos indiretos e induzidos gerados por tal 

aumento29. Além disso, permite a análise do poder de encadeamento para trás e para 

frente da cadeia produtiva do setor em questão. 

O efeito direto do aumento da produção do setor alvo dos programas é o valor 

monetário (receita) gerada diretamente por tal aumento, para o próprio setor. Já, por 

efeito indireto entende-se o impacto intersetorial do aumento da produção do setor 

alvo, isto é, o impacto deste aumento sobre a produção dos outros setores da 

economia, que se dá pelo poder de encadeamento para trás e para frente do setor 

alvo.  

É natural, por exemplo, que se o setor alvo for o setor “Pecuária”, o aumento da 

produção deste setor gere uma demanda adicional por insumos. Como o setor agrícola 

fornece insumos para a alimentação do gado, espera-se que tal aumento gere, 

indiretamente, um aumento da produção no setor agrícola, de forma a criar oferta 

suficiente para suprir a nova demanda: este é um exemplo de efeito de encadeamento 

                                                      

28
 (Pergler & Freeman, 2008) 

29
 (Moore School of Business, 1999) 
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para trás da cadeia produtiva da pecuária. Similarmente, o aumento da produção do 

setor “Pecuária” gera um aumento de oferta que será absorvido pelos setores que 

utilizam os produtos do setor como insumos no seu processo produtivo. Este é o caso 

do setor “Abate e produtos de carne, inclusive os produtos do laticínio e da pesca”, 

que consome o gado produzido pelo setor “Pecuária” para produzir alguns de seus 

produtos finais. Portanto, é esperado que o aumento da produção do setor “Pecuária” 

gere também um aumento na produção do setor “Abate e produtos de carne, inclusive 

os produtos do laticínio e da pesca”, um claro exemplo de encadeamento para frente 

da cadeia produtiva da pecuária. O aumento de produção destes setores encadeará 

aumentos de produção de todos os setores que lhes fornecem insumos e demandam 

produtos, de forma que o aumento inicial de produção encadeará um aumento 

generalizado de produção nos setores da economia. 

Por efeito induzido entende-se o aumento da produção de todos os setores da 

economia que será necessário para atender o aumento da demanda da população por 

bens e serviços; aumento este gerado pelo aumento dos níveis de renda e emprego 

devido à maior produção. Isto é o efeito multiplicador da produção devido ao aumento 

no consumo das famílias induzido pelo aumento prévio da produção30. A dinâmica do 

processo se dá da seguinte forma: o aumento da produção do setor “Pecuária”, 

conforme visto acima, causa um aumento da produção dos outros setores da 

economia via efeito indireto. Como trabalho e capital são insumos na produção destes 

setores, esse aumento generalizado da produção se traduz em um aumento nos níveis 

de emprego e renda31. Este fato gera uma maior demanda por bens e serviços por 

parte das famílias, que, para ser atendida, requer um novo aumento da produção dos 

setores da economia32. A figura abaixo retrata a dinâmica do processo: 

                                                      

30
 (Universidade Federal do Mato Grosso, 2010) 

31
 Tanto da forma de remunerações quanto de rendimentos 

32
 O processo de estimação do efeito induzido envolve a endogeneização do consumo e da renda das 

famílias ao sistema produtivo da economia. 
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Figura 1: Fluxograma das relações no efeito induzido pelo consumo das famílias 

endogeneizado no sistema33.   

 

Portanto, a análise por meio do modelo de insumo-produto permite a captura de 

efeitos reais que uma análise focada apenas no setor “pecuária” desconsideraria, além 

da comparação entre os impactos gerados por este setor e os que seriam gerados caso 

o choque ocorresse em outros setores da economia. 

Entretanto, o modelo de insumo-produto utilizado também apresenta limitações, 

sendo a principal que não captura as possíveis mudanças nos preços relativos 

decorrentes dos choques, assumindo, portanto, que os preços são constantes. Logo, 

este é um modelo de equilíbrio parcial. Além disso, por ser um método extremamente 

dado-intensivo e tecnicamente exigente, a precisão dos resultados apresentados 

depende largamente na disponibilidade e qualidade dos dados necessários para sua 

obtenção34. 

                                                      

33
 (Universidade Federal do Mato Grosso, 2010) 

34
 (Kapstein, 2008) 
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Outra limitação é a de que os coeficientes técnicos da produção também são 

constantes. Isso significa que não há mudança na tecnologia de produção dos produtos 

da economia em decorrência dos choques de demanda dados. Uma limitação adicional 

do presente estudo é o fato de assumir que essa tecnologia é também estática no 

tempo desde 2011. Como a última MIP disponibilizada pelo IBGE é do ano de 2005 e a 

última série de tabelas de recursos e usos (TRU) – tabelas a partir das quais é possível 

estimar a MIP - lançada pelo IBGE é de 2011, não existe maneira de se estimar 

consistentemente matrizes para anos posteriores a 2011. Deste modo, estimou-se a 

MIP 2011 a partir das TRU de 2011 seguindo a metodologia proposta por Guilhoto et 

al. (2005 e 2010), que foi utilizada para os cálculos deste estudo. 

Além das hipóteses para estimar a MIP 2011 e os multiplicadores de impacto e índices 

de ligação utilizados na análise econômica da implementação das metas assumidas, 

descritos no Anexo 1 - Estimação da MIP e dos índices de ligação e multiplicadores de 

choques, assume-se que o aumento da produção gerado é totalmente absorvido pela 

demanda final aos preços dados. 

Portanto, apesar de considerar variações em diversas dimensões, a metodologia 

utilizada ignora variações em algumas dimensões relevantes. É importante ressaltar 

que este fato não invalida os resultados encontrados: modelos são simplificações da 

realidade, e todo modelo desconsiderará algumas dimensões potencialmente 

relevantes em sua formulação. Os resultados apresentados são preliminares e podem 

passar por refinamentos. Tais refinamentos são discutidos na seção de conclusão. 

Análise econômico-financeira 

Para avaliar os custos e benefícios do cumprimento das metas acordadas no Plano ABC 

e na INDC brasileira, em relação à RPD e à adoção de sistemas integrados, partiu-se 

primeiramente de uma lógica privada de implantação dessas atividades – uma ótica 

microeconômica. Assim, foi construído um fluxo de caixa projetado para o período de 

2015 a 2030 que considera as saídas de recursos do produtor rural, relacionadas ao 

financiamento da implantação de projetos de RPD e sistemas integrados, e as receitas 

associadas ao incremento de produtividade dado por essas técnicas ao longo do 

período.  
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Vale ressaltar que foi realizada uma ampla revisão bibliográfica sobre estudos que 

trazem dados de custos para implementação de RPD e sistemas integrados, conforme 

pode ser verificado no Anexo 3 – Revisão Bibliográfica sobre custos de RPD por 

hectare. Foi selecionado e validado com os membros do GT8 da Coalizão Brasil Clima, 

Floresta e Agricultura o seguinte estudo como base para os cálculos deste presente 

relatório: “DANIEL, O. et al. Economic sustainability of silvopastoral systems using 

Eucalyptus for timber. In: BUNGENSTAB, D. J.; ALMEIDA, R. G. Integrated crop-

livestock-forestry systems, a Brazilian experience for sustainable farming. 1. ed. 

Brasília, DF: Embrapa, 2014. v. 1. 304p”. 

O estudo foi selecionado por ser baseado em propriedades rurais do Centro-Oeste 

(Bioma Cerrado)35, e apresentar resultados detalhados por: i) operações realizadas, 

insumos e mão de obra utilizadas em cada fase do sistema produtivo (implantação 

e/ou manutenção); ii) em R$/ha – unidade mínima para comparação36; iii) baseado em 

experiência de campo e literatura; iv) região e sistemas produtivos representativos da 

pecuária de corte nacional. 

No entanto, como o estudo é de 2014, alguns preços de insumos foram atualizados 

com base em dados da Consultoria Scot37. Os insumos com preços atualizados estão 

apresentados no Anexo 4 – Lista de insumos com preços atualizados com dados da 

Consultoria Scot. Também foram consultados especialistas do setor para validação de 

alguns parâmetros do fluxo de caixa projetado proposto, com o objetivo de refletir da 

melhor forma possível a realidade do produtor no campo. 

Como todo modelo, o fluxo base construído representa uma simplificação da realidade 

e, portanto, algumas premissas técnicas foram adotadas. São elas: 

                                                      

35
 Centro-Oeste / Cerrado apresenta mais de 1/3 dos animais e acima de 12Mha de pastos com taxa de lotação < 

0,75. (Estimativa realizada cruzando os dados do IBGE de número de cabeças de gado e levantamento da área de 
pastagem por município no Brasil realizada pelo LAPIG) 
36

 Dessa forma pode-se aplicar os custos estimados em R$/ha no presente relatório para a totalidade dos hectares 
previstos nas metas. 
37

 Disponível em https://www.scotconsultoria.com.br/.  
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Premissas Técnicas Adotadas 

 A distribuição dos hectares de pasto degradado e hectares destinados a 

implantação de IPF, ao longo dos 15 anos considerados (2015 a 2030), foi 

linear. No caso da RPD, as áreas com maior nível de degradação (menor que 0,7 

UA/ha) foram distribuídas nos últimos 5 anos do fluxo, assumindo que existe 

uma curva de aprendizagem para as técnicas alcançarem essas áreas. 

 Foram deduzidos, do total de 30 milhões de hectares para RPD, 3.198.530 

hectares para o cálculo das análises econômicas. Assume-se que este é o 

montante de área já recuperada por meio do Programa ABC38 entre os anos de 

2010 e 2015. Para sistemas integrados não houve dedução. 

 A taxa de desconto aplicada ao fluxo foi de 10% - conforme acordado com o 

grupo de especialistas da Coalizão. 

 Os custos incorridos com a implantação da cada técnica foram computados 

uma única vez ao longo do período. Estes custos foram diluídos em 2 anos. Veja 

o detalhamento destes custos no Anexo 5 – Custos considerados RPD e IPF. 

o O custo com a RPD totalizou 1.149,48 R$/ha;  

o O custo de implementação da componente floresta em IPF somou 861 

R$/ha39.  

 Assume-se que não há perda de produtividade esperada da área durante todo 

o período. Para isso, são incorridos custos de manutenção. Veja o 

detalhamento destes custos no Anexo 5 – Custos considerados RPD e IPF. 

o Para RPD, o custo de manutenção totalizou 957,62 R$/ha e ocorre a 

cada 5 anos.  

o Os custos de manutenção do componente arbóreo da técnica IPF 

totalizam 914,93 R$/ha e são computados anualmente desde o 

momento inicial até o décimo primeiro ano do ciclo.  

 Os cálculos foram realizados pressupondo a compra de novilhos com 8 meses e 

pesando 5 arrobas e venda após 24 meses, pesando 15 arrobas. A compra de 

novilhos ocorre anualmente e toda cabeça adquirida é abatida durante o 

                                                      

38
 O Observatório ABC recebe mensalmente os dados do SICOR referentes ao desembolso do Programa 

ABC. Assumindo o valor de 75% é destinado a RPD aplicou-se esse percentual no total de área reportada 
pelo sistema. 
39

 (DANIEL, O. et al. 2014) - atualizados pela equipe Gvces com dados da Consultoria Scot. 
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período proposto no fluxo. O preço base assumido para arroba do boi gordo foi 

de R$ 139,31. Para esta variável, foi aplicado o método de Monte Carlo, como 

apresentado na seção “Métodos adotados para as análises econômicas” (veja o 

comportamento segundo este método do preço do boi gordo no Anexo 6). 

 Os custos de produção, ou seja, o valor de aquisição do novilho somado aos 

gastos com insumos (tais como vacinas, sal mineral, vermífugos etc.) e mão-de-

obra, totalizaram 1.517 R$/ha. Veja detalhamento desse custo no Anexo 5 – 

Custos considerados RPD e IPF. O custo de aquisição do novilho representa 61% 

do total do custo de produção e, portanto, também foi sensibilizado de acordo 

com o método de Monte Carlo (veja o comportamento do preço do novilho no 

Anexo 6). 

 Para a componente floresta (das áreas a serem implantadas o sistema IPF) 

adotou-se: 

o Plantação de floresta de baixa densidade com 250 plantas por hectare; 

o Entrada do gado em conjunto com a floresta após 2 anos do plantio da 

muda; 

o Ciclo para corte da floresta de 7 anos e segundo ciclo (rebrota) com 80% 

da produtividade; 

o Produtividade em madeira: 215 m3/ha/7 anos40; e 

o Preço para venda da madeira do eucalipto: 45 R$/m341. 

 As produtividades esperadas para as áreas a serem recuperadas e para as de 

adoção de sistemas integrados variam de acordo com o grau de degradação da 

área e consideram o balanço zero de emissões de GEE na atmosfera (veja mais 

detalhes na seção Análise Ambiental).  A RPD é recomendada para pastagens 

com taxa de lotação menor que 0,7 cabeça/ha até 1,5 cabeças/ha. A 

implantação de IPF é recomendada para pastagens com taxa de lotação entre 

1,5 e 3,6 cabeças/ha. Para os cálculos econômicos, adotou-se uma taxa de 

lotação média atual e uma taxa de lotação média potencial, o diferencial entre 

elas é o incremento de produtividade gerado com a implantação das técnicas 

RPD e IPF. A Tabela 1 indica essas taxas: 

                                                      

40
 (IEA / Fundação Florestal). Disponível em: http://www.iea.sp.gov.br/out/florestas.php 

41 (DANIEL, O. et al. 2014) 
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Tabela 1: Taxas de lotação médias usadas para cálculo de incremento de produtividade42
 

Taxa de Lotação Taxa de Lotação Média (atual) Taxa de Lotação Média (potencial) 

Até 0,7 0,57 2,14 

0,7 a 1,5 1,1 2,19 

1,5 a 3,6 1,9 3,26 

Assumindo as premissas técnicas acima, a seção que segue apresenta os resultados da 

análise econômico-financeira. 

Resultados 

Para a atividade de RPD, o cálculo do Valor Presente (VP) dos fluxos de caixa 

projetados aponta para uma probabilidade de 95% que o VP seja negativo entre R$ 

28,59 bilhões e R$ 15,75 bilhões. Esses valores indicam que, com as premissas 

adotadas, a atividade não é economicamente viável para o produtor rural. Para as 

análises de RPD não foi possível calcular a TIR porque os fluxos de caixa projetados são 

negativos para o período analisado. 

Ao considerar a atividade de sistemas integrados IPF, o cálculo do VP dos fluxos de 

caixa projetados aponta para uma probabilidade de 95% que o VP esteja na faixa entre 

R$ 150 milhões negativos e R$ 4 bilhões positivos. No caso da IPF, a estimativa 

resultou que com 95% de probabilidade a TIR estaria entre 10% e 13%. Para um 

cenário de atingimento de 50% das metas assumidas os resultados operacionais são 

metade dos números apresentados, uma vez que o fluxo é linear. 

As análises dos fluxos de caixa projetados mostram que para RPD não há indicação de 

viabilidade econômico-financeira para o produtor rural. Já quando se integra floresta 

(IPF), o VP torna-se positivo e a TIR fica acima de 10% (com 95% de probabilidade). 

Cabe destacar que esses resultados são altamente dependentes das premissas 

assumidas. Se as premissas mudarem, os resultados também mudam. Com isso, para o 

caso de RPD, foi realizado um exercício de sensibilização de duas premissas, a taxa de 

                                                      

42
 Equipe Gvces 
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desconto e o peso de abate do boi. A taxa de desconto de 6% foi escolhida para a 

sensibilização tendo por base a taxa dos títulos públicos indexadas ao IPCA (NTNB).  A 

Tabela 2 apresenta os resultados obtidos por este exercício: 

Tabela 2: Resultados Operacionais com sensibilização do peso de abate e taxas de 
desconto43 

Taxa de Desconto Abate 
Com 95% de probabilidade o VP estará na 

seguinte faixa 
 (R$ bilhões) 

10% 15@ -28,59 e -15,75 

6% 15@ -32,72 e -12,02 

10% 17@ -20,79 e -3,82 

6% 17@ -21,3 e 5,8 

10% 18,5@ -14,94 e 5,24 

6% 18,5@ -12,9   e 18,7 

Observa-se que o VP do resultado operacional melhora, tende a ficar positivo, na 

medida que em que se aumenta o peso de abate e se reduz a taxa de desconto. Com 

relação ao peso de abate, inicialmente o cálculo considerou 15 @ de acordo com o 

artigo acadêmico base adotado. Considerando este dado conservador, a sensibilização 

desta premissa para 17 e 18,5@ por boi demonstra que o resultado tende a ficar 

positivo, indicando rentabilidade da atividade RPD. 

Entretanto, cabe a seguinte ressalva: essas análises consideraram apenas a 

organização da oferta, não levando em conta nenhum potencial ganho decorrente da 

qualificação da demanda, ou seja, o desenvolvimento de um mercado (potencialmente 

internacional) pelo produto da pecuária brasileira com baixa emissão de GEE. São 

necessários futuros aprofundamentos nas premissas e nos cálculos dos resultados da 

viabilidade econômico-financeira da RPD para o produtor rural. Caso a inviabilidade 

econômico-financeira da RPD (de acordo com as premissas adotadas) seja confirmada 

em estudos futuros, é fundamental a discussão ampla na sociedade quanto a formas 

                                                      

43
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de viabilizá-la envolvendo um conjunto amplo de medidas, contemplando políticas 

públicas e desenvolvimento de novos mercados.  

Impactos macroeconômicos 

Essa seção visa estimar os impactos da recuperação de 30 milhões de hectares de 

pastagens degradadas e da implantação de sistemas integrados (IPF) em mais 9 

milhões de hectares sobre variáveis macroeconômicas chave, como emprego, PIB, 

arrecadação de impostos e saldo da balança comercial. 

Para isso, estimou-se o aumento da produção dos setores “pecuária de corte” e 

“silvicultura” em decorrência dos ganhos de produtividade advindos de tais ações44 e 

foram analisados os impactos deste aumento sobre tais variáveis, por meio da MIP. 

Esta análise será apresentada por atividade, primeiramente RPD e a seguir sistemas 

integrados (IPF). 

RPD 

Além das hipóteses explicitadas na seção “Métodos adotados para as análises 

econômicas” e no Anexo 1 - Estimação da MIP e dos índices de ligação e 

multiplicadores de choques, uma hipótese adicional é necessária para viabilizar a 

análise. Assume-se que o setor do IBGE “Pecuária e atividades de apoio à pecuária” é 

representativo para o setor “Pecuária de corte”, objeto de estudo deste tópico e o qual 

não existe nas classificações CNAE 1.0 e 2.0 do IBGE45.  

Com base nisso, a análise a ser apresentada traz o poder de encadeamento estimado 

(representado pelos índices de ligação) e o potencial de geração de PIB, ocupações, 

impostos e superávit comercial (representado pelos multiplicadores de choques). 

Também são apresentados os impactos totais da atividade RPD sobre tais variáveis. Os 

resultados são então analisados em termos absolutos e relativos. 

                                                      

44
 30 milhões de hectares de RPD e 9 milhões de hectares de IPF. 

45
 A viabilidade de desagregar o setor é discutida na seção Sugestões de Aprofundamentos Futuros. 
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Primeiramente, são apontados os resultados para o setor “Pecuária” e, para fins de 

comparação e para nortear a análise subsequente, de mais quatro dos principais 

setores brasileiros. A Tabela 3 apresenta os resultados segundo:  

 Os índices de ligação para trás e para frente46: representam o poder de 

encadeamento do setor em relação à média da economia. Deste modo, um 

índice maior do que 1 significa que o setor tem poder de encadeamento acima 

da média da economia, enquanto um índice menor do que 1 demonstra um 

poder de encadeamento abaixo da média da economia. Neste contexto, os 

setores que apresentam índices de ligação para trás e/ou para frente 

superiores a 1 são considerados setores chave para o crescimento da 

economia47,48. 

 Multiplicadores49 de choques para valor adicionado (PIB), impostos, 

ocupações e saldo da balança comercial (BC)50: mostram o quanto da variável 

em questão é gerado na economia em decorrência de um choque de uma 

unidade monetária na demanda final do setor analisado. Por exemplo, se o 

Plano ABC e a INDC brasileira gerarem um aumento na produção de bovinos 

(setor “Pecuária”) correspondente a 1 bilhão de reais e o multiplicador de 

choques de valor adicionado (PIB) do setor “Pecuária” é de 1,5, então 1,5 

bilhões de reais de PIB serão gerados em decorrência deste aumento de 

produção. Similarmente, se o multiplicador de choques de ocupações é de 

0,0001, então 100 mil ocupações serão geradas por tal aumento no valor da 

produção. 

                                                      

46
 Os índices de ligação foram calculados de acordo com (Miller & Blair, 2009). 

47
 (Guilhoto & Filho, “Estimação da Matriz Insumo-Produto Utilizando Dados Preliminares das Contas 

Nacionais: Aplicação e Análise de Indicadores Econômicos para o Brasil em 2005”, 2010). 
48

 Setores com índice de ligação para trás superiores a 1 são chave em sua cadeia de insumos, e aqueles 
com índice de ligação para frente maiores que 1 tem seu produto como chave na cadeia de seus 
compradores. 
49

 Os multiplicadores de choques apresentados aqui não têm o mesmo significado dos multiplicadores 
apresentados por (Guilhoto & Filho, “Estimação da Matriz Insumo-Produto Utilizando Dados 
Preliminares das Contas Nacionais: Aplicação e Análise de Indicadores Econômicos para o Brasil em 
2005”, 2010). 
50

 O saldo da BC é dado por: Valor das exportações –  Valor das importações. 
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Tabela 3: Índices de Ligação e Multiplicadores de Choques51
 

Setor Índices de ligação Multiplicadores de Choques 

 
Para trás Para Frente VA (PIB) Impostos Ocupações Saldo BC 

Pecuária 
1,02 0,96 0,85 0,08 0,00008 0,00 

1,16 1,08 1,76 0,15 0,00011 0,01 

Petróleo e gás 
0,80 1,39 0,84 0,05 0,00000 0,14 

0,58 1,03 1,13 0,07 0,00001 0,15 

Construção 
1,01 0,64 0,81 0,08 0,00002 -0,04 

1,02 0,31 1,55 0,14 0,00005 -0,03 

Fabricação de automóveis, 
caminhões e ônibus 

1,25 0,54 0,72 0,10 0,00001 -0,01 

1,01 0,68 1,32 0,15 0,00003 0,00 

Intermediação financeira, 
seguros e previdência 

compl. 

0,86 0,97 0,91 0,06 0,00001 0,00 

0,87 1,14 1,55 0,11 0,00003 0,01 

Na Tabela 3 cada setor possui duas linhas de multiplicadores de choques e índices de 

ligação. A primeira linha referente a cada setor apresenta os coeficientes do tipo I, que 

consideram apenas os efeitos direto e indireto em seu cálculo. Já a segunda linha traz 

os coeficientes do tipo II, que consideram o efeito total em seu cálculo, isto é, efeitos 

direto, indireto e induzido. Por considerar o efeito induzido, os multiplicadores do tipo 

II são maiores do que os do tipo I. 

A Tabela 3 revela que o setor “Pecuária” é um setor chave para a economia. Ele é, dos 

setores analisados, o único que apresenta índices de ligação para trás e para frente (do 

tipo II) maiores do que 1, evidenciando seu poder de encadeamento a jusante e a 

montante na sua cadeia produtiva. 

Em relação aos multiplicadores de choque, pode-se afirmar que o setor de interesse 

também se destaca. Ele possui o maior multiplicador, tanto tipo I como II, entre os 

setores analisados em termos de PIB (1,76) e ocupações (0,00011), isto é, cada 

unidade monetária gerada por aumentos de produção no setor “Pecuária” é capaz de 

criar - via efeitos direto, indireto e induzido - mais ocupações e PIB do que se fosse 

                                                      

51
 Equipe GVces 
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gerada nos outros setores analisados. A interpretação desses multiplicadores sugere 

que para um aumento na produção do setor “Pecuária” no valor de, por exemplo, 1 

milhão de reais, o montante de PIB gerado seria de R$ 1,76 milhões e seriam criadas 

110 novas ocupações. 

O multiplicador de ocupações, em especial, destaca-se já que foi muito superior aos 

demais setores. Isso decorre do alto coeficiente de emprego52 do setor “Pecuária”, o 

segundo maior entre todos os 68 setores do IBGE53, atrás somente do setor “Serviços 

Domésticos”. Além disso, o setor também possui um dos maiores multiplicadores de 

impostos.  A análise da Tabela 3, portanto, corrobora a validade dos investimentos que 

gerem aumentos de produção no setor “Pecuária”, dado que os efeitos 

macroeconômicos destes investimentos são altamente desejáveis. 

Também foi calculado o efeito total do choque dado no setor “Pecuária” sobre as 

variáveis macroeconômicas chave. Isto é, o valor gerado em termos de PIB, ocupações, 

impostos e saldo da balança comercial pelo aumento do valor da produção do setor 

“Pecuária”, decorrente do cumprimento das metas do Plano ABC e da INDC brasileira. 

A Tabela 4 apresenta esses resultados. 

Tabela 4: Total Gerado a Valor Presente: Variáveis Macroeconômicas Chave54 

Setor Total Gerado: Valor Presente 

  VA (PIB) R$ 
Ocupações 

Número 
Impostos R$ 

Saldo da BC 
R$ 

Pecuária 145.505.312.148 9.037.656 12.407.500.436 518.754.239 

% Crescimento 2,7% 8,5% 0,7% 0,9% 

Petróleo e gás 93.760.636.079 1.069.701 5.734.497.571 12.210.194.427 

Construção 128.392.465.480 3.808.934 11.273.415.324 -2.302.071.000 

Fabricação de 
automóveis, 

caminhões e ônibus 
108.937.966.610 2.435.026 12.243.154.022 -247.037.351 

Intermediação 
financeira, seguros e 
previdência compl. 

128.150.216.253 2.255.513 8.965.848.381 619.458.853 

                                                      

52
 Ocupações ÷ Valor da Produção. 

53 Segundo a MIP 2011 estimada. 
54

 Equipe GVces. 
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O aumento anual, até o ano de 2030, da produção do setor “Pecuária” causado pelos 

Plano ABC e pela INDC brasileira foi calculado. Esse aumento foi trazido a valor 

presente utilizando uma taxa anual de desconto de 10%. O valor presente destes 

aumentos anuais do valor da produção (choques anuais) foi estimado em R$ 82,7 

bilhões55. Os valores da Tabela 4 são referentes, portanto, a um choque de oferta 

desta magnitude. Eles podem ser interpretados como o valor presente do incremento 

total no valor56 das variáveis selecionadas, gerado por tal aumento de oferta, em cada 

um dos setores analisados. A segunda linha da tabela, “% Crescimento”, traz a 

porcentagem do valor gerado pelos choques a valor presente, em relação ao valor 

projetado das variáveis para 201557.  

A análise da Tabela 4 reforça o grande potencial de geração de valor adicionado (PIB), 

impostos e, principalmente, ocupações do setor “Pecuária” e sua cadeia produtiva, 

tanto em termos absolutos, quanto em termos relativos. Em termos absolutos, o 

aumento de aproximadamente R$ 82,7 bilhões no valor da produção do setor 

“Pecuária” decorrente do Plano ABC e da INDC, geraria R$ 145 bilhões de PIB, R$ 12 

bilhões de impostos arrecadados, R$ 500 milhões de superávit comercial e 9 milhões 

de ocupações; valores estes que correspondem à um crescimento de 2.7%, 8.5%, 0.7% 

e 0.9% dos valores projetados para PIB, ocupações, impostos e saldo da balança 

comercial de 2015, respectivamente.  

Em termos relativos, o setor “Pecuária”, novamente, destaca-se no grupo dos cinco 

setores analisados. Ele é o que mais gera PIB, impostos e, principalmente, ocupações 

dentre os cinco, dado o mesmo valor de choque. Esses resultados apontam que caso 

                                                      

55 
R$ 82.712.835.151,04. 

56
 No caso de ocupações não é o valor, o número apresentado é a quantidade de ocupações geradas. 

57
 No caso de PIB e impostos aplicou-se a projeção de crescimento da economia brasileira em 2015 

segundo o relatório Focus do Banco Central em novembro de 2015, sobre os valores realizados de 2014. 
No caso de ocupações, calculou-se a porcentagem de população economicamente ativa (PEA) na 
população, multiplicou-se esta pela taxa de ocupação para se chegar a porcentagem de população 
ocupada, e então esta foi multiplicada pela população corrente para se chegar ao total de população 
ocupada. No caso do saldo da BC, utilizou-se a projeção até o final do ano do valor realizado até 
novembro. 
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os recursos para viabilização de RPD fossem investidos, seriam obtidos, como retorno, 

R$ 12 bilhões em impostos arrecadados (o que representa de 42% a 80% dos R$ 28 

bilhões a R$ 15 bilhões do VP negativo dos fluxos de caixa dos produtores rurais), R$ 

145 bilhões de PIB e 9 milhões de ocupações.  

Em relação ao cenário de cumprimento de 50% das metas previstas no Plano ABC e na 

INDC, os resultados apresentados na Tabela 3 se mantêm, já que estes são constantes 

em relação ao tamanho do choque dado. Já os resultados apresentados na Tabela 4 

são simplesmente divididos por dois58, já que o arcabouço utilizado é linear em relação 

ao montante do choque dado. 

Sistemas integrados IPF 

No caso da atividade IPF, a hipótese adicional assumida é que o setor do IBGE 

“Produção florestal; Pesca e aquicultura”, que engloba a atividade “Silvicultura”, é 

representativo para o setor “Silvicultura de eucalipto” no Brasil.  

A Tabela 5, que é similar à Tabela 3 com a adição do setor “Produção florestal; Pesca e 

aquicultura”, apresenta os índices de ligação para trás e para frente, além dos 

multiplicadores de choques para valor adicionado (PIB), impostos, ocupações e saldo 

da balança comercial (BC). Como foi feito no caso anterior, são apresentados os 

resultados para os setores de interesse, “Pecuária” e “Produção florestal; pesca e 

aquicultura”, e outros dos principais setores brasileiros em seus segmentos, para fins 

de comparação. 

Tabela 5: Índices de Ligação e Multiplicadores de Choques59
 

Setor Índices de ligação Multiplicadores de Choques 

  Para trás Para Frente VA (PIB) Impostos Ocupações Saldo BC 

Pecuária 
1,02 0,96 0,85 0,08 0,00008 0,00 

1,16 1,08 1,76 0,15 0,00011 0,01 

                                                      

58
 A tabela com tais resultados é apresentada no Anexo 2. 

59
 Equipe Gvces 
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Produção florestal; 
Pesca e aquicultura 

0,82 1,12 0,96 0,04 0,00005 0,00 

0,98 1,23 1,75 0,11 0,00007 0,01 

Petróleo e gás 
0,80 1,39 0,84 0,05 0,00000 0,14 

0,58 1,03 1,13 0,07 0,00001 0,15 

Construção 
1,01 0,64 0,81 0,08 0,00002 -0,04 

1,02 0,31 1,55 0,14 0,00005 -0,03 

Fabricação de 
automóveis, caminhões e 

ônibus 

1,25 0,54 0,72 0,10 0,00001 -0,01 

1,01 0,68 1,32 0,15 0,00003 0,00 

A Tabela 5 revela o grande poder de encadeamento para frente do setor “Produção 

florestal; Pesca e aquicultura”60. Ele é, dentre os setores analisados, o com o maior 

índice de ligação para frente, revelando-se como setor produtor de insumos-chave 

para a economia. Além disso, a análise dos multiplicadores de choque mostra o grande 

poder de geração de PIB e ocupações do setor. Nestes indicadores ele fica atrás 

somente do setor “Pecuária”.  

A Tabela 6 é conceitualmente similar à Tabela 4. Ela apresenta o total de PIB, 

ocupações, impostos e saldo da balança comercial, gerado pelo aumento no valor da 

produção dos setores “Pecuária” e “Produção florestal; Pesca e aquicultura” até 2030 

(trazido a valor presente), decorrente do cumprimento das metas do Plano ABC e da 

INDC brasileira. O valor presente destes aumentos anuais do valor da produção 

(choques anuais) foi estimado em R$ 37 bilhões61 para o setor “Pecuária” e R$ 26,5 

bilhões62 para o setor “Produção florestal; Pesca e aquicultura”. Os valores da Tabela 

6, portanto, são referentes a um choque de aproximadamente R$ 37 bilhões no setor 

“Pecuária”, R$ 26,5 bilhões no setor “Produção florestal; Pesca e aquicultura”, e a 

soma dos dois valores nos outros setores. 

  

                                                      

60 
Como os valores das variáveis para os outros setores foram analisados acima, analisar-se-á apenas 

este setor da Tabela 5. 
61 

R$37.011.057.075,06. 
62 

R$26.486.867.162,35. 

mailto:ces@fgv.br
http://www.fgv.br/ces


 

 

GVces 

Av. 9 de Julho, 2029 11º andar - 01313-902 - São Paulo - SP   | 55-11-3799-3342 | ces@fgv.br | 
www.fgv.br/ces 

 

 

36 

 

Tabela 6: Total Gerado a Valor Presente: Variáveis Macroeconômicas Chave63 

Setor Total Gerado: Valor Presente 

  VA (PIB) R$ 
Ocupações 

Número 
Impostos R$ Saldo da BC R$ 

Pecuária 65.108.461.133 4.044.030 5.551.915.927 232.124.104 

Produção florestal; 
Pesca e aquicultura 

46.438.139.830 1.910.293 2.798.488.391 377.802.257 

Total 111.546.600.963 5.954.323 8.350.404.317 609.926.361 

% Crescimento 2,1% 5,6% 0,4% 1,1% 

Petróleo e gás 71.979.224.933 821.200 4.402.323.915 9.373.660.076 

Construção 98.565.779.191 2.924.086 8.654.502.905 -1.767.279.887 

Fabricação de 
automóveis, 

caminhões e ônibus 
83.630.729.593 1.869.348 9.398.962.871 -189.648.426 

Em termos absolutos, a Tabela 6 mostra que o choque de oferta de quase R$ 63,5 

bilhões distribuídos entre “Pecuária” e “Produção florestal; Pesca e aquicultura” 

geraria mais de R$111,5 bilhões, o equivalente a 2,1% do PIB projetado para 2015, 

quase 6 milhões de ocupações, o equivalente a 5,6% do total projetado para 2015, 

quase R$ 8,5 bilhões em arrecadação de impostos, o equivalente a 0,4% do valor 

projetado para 2015, e mais de R$ 600 milhões de superávit comercial, o equivalente a 

1,1% do valor projetado para 2015. 

Já em termos relativos, a Tabela 6 reforça o grande potencial de geração de PIB e 

ocupações dos setores de interesse, sendo estes os que geram os maiores valores de 

ambas as variáveis dentre os setores analisados. 

Novamente, em relação ao cenário de cumprimento de 50% das metas previstas no 

Plano ABC e na INDC brasileira, os resultados apresentados na Tabela 5 se mantêm, já 
                                                      

63
 Equipe GVces 
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que são constantes em relação ao tamanho do choque dado. Já os resultados 

apresentados na Tabela 6 são divididos por dois, já que o arcabouço utilizado é linear 

em relação ao montante do choque dado. 

Sugestões de Aprofundamentos Futuros 

Seguem sugestões de aprofundamentos futuros, que aprimorarão as análises e os 

resultados obtidos nesse estudo: 

 Atualizar dados primários, com base em consulta com os GTs temáticos da 

Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura de forma a obter maior 

alinhamento das análises econômicas à realidade do setor: É necessário 

trabalhar os cenários de preços de boi gordo, preços de desmamas, número de 

arrobas no abate, tempo de abate, produtividade do eucalipto (m3/ha), ciclo de 

produção do eucalipto (anos e destino da produção) e preço do eucalipto em 

pé (Recuperação e IPF). 

 Trabalhar com projeções de preços para os principais insumos e produtos dos 

setores diretamente afetados pelo Plano ABC e INDC.  

 Analisar o potencial de mercado internacional do produto do agronegócio 

brasileiro com baixa emissão de GEE (foco na demanda). 

 Adotar uma abordagem de equilíbrio geral na MIP, por meio de um modelo de 

equilíbrio geral computável (CGE), para considerar as possíveis mudanças nos 

preços relativos decorrentes dos aumentos de produção de todos os setores da 

economia, causados pelo Plano ABC e INDC brasileira. 

 Utilizar sistemas completos de integração (iLPF). É documentado que este 

arranjo mais diversificado é mais rentável que o IPF, porém ele enfrenta 

maiores barreiras (principalmente técnicas e culturais) na sua adoção. Há 

também dificuldade de se identificar que tipos de lavoura implantar e os dados 

a elas associados. 

 Avaliar a viabilidade de desagregar o setor “Pecuária de corte” na MIP. Esta 

tarefa requer dados detalhados sobre o valor por origem e por destino, 

classificados em setores do IBGE, de todos os insumos utilizados e produtos 

vendidos pelo setor “pecuária de corte”, além de dados sobre emprego, 

salários, impostos pagos, valor adicionado e rendimentos. 
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 Incluir a possibilidade de utilização do componente agrícola para RDP. Desta 

forma, caso o retorno esperado da agricultura seja maior do que o retorno 

esperado da pecuária, o agente privado optará por plantar. 

 Calcular o custo de equalização para o Tesouro, com base na metodologia do 

Banco Central. 

 Calcular os custos indiretos de operacionalização do Plano ABC, como custos 

de capacitação, divulgação e monitoramento. 

 Regionalizar a análise, ao invés de usar uma média nacional baseada no bioma 

cerrado. 

 Discutir como viabilizar o Plano ABC e a INDC brasileira tendo em vista a 

conjuntura atual e a progressão até agora (crédito, informação, incentivos). 

 Analisar a rentabilidade das técnicas levando em conta os cenários de 

precificação de carbono. 

ANÁLISE AMBIENTAL  

Além dos resultados e impactos macroeconômicos apresentados pelas análises 

econômicas do capítulo anterior, um importante ganho associado ao cumprimento das 

metas estabelecidas no Plano ABC e na INDC brasileira, em relação a RPD e adoção de 

sistemas integrados, é o ganho ambiental. Os benefícios ambientais oriundos da 

adoção de tecnologias de baixa emissão de carbono na pecuária são inúmeros e já 

relatados em diversas publicações64.  

Este capítulo visa apresentar o potencial de emissões de GEE evitadas com a adoção 

das metas estabelecidas de RPD e sistemas integrados levando em consideração o 

escopo do estudo. Ademais, foram estimadas as emissões provenientes do rebanho 

bovino e seu manejo e o aumento de produtividade - baseado no potencial de emissão 

evitada de forma atingir balanço de emissões zero. Assim, foi possível calcular o 

incremento de cabeças no sistema até a máxima capacidade de estoque de carbono no 

solo. 

                                                      

64
 (Assad & Martins, 2015) (Macedo, Zimmer, KICHEL, ALMEIDA, & ARAUJO, 2013) (Observatório ABC, 

2013) (Observatório ABC, 2015) 
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As metodologias utilizadas estão calcadas nas mesmas diretrizes utilizadas pelo 

Segundo Inventário Brasileiro de Emissões Antrópicas de GEE65, e também dos 

relatórios de referência da Terceira Comunicação Nacional66. Também foi dada 

prioridade para a utilização de fatores de emissão adequados para a realidade 

brasileira, portanto fatores de emissão Tier 2 e, nos casos em que as métricas Tier 2 

não estão disponíveis, foram utilizados fatores de emissão Tier 1, baseadas 

principalmente no IPCC Guidelines 2006. 

Os cálculos foram realizados valendo-se de uma base municipal, diferentemente das 

análises econômicas, que utilizaram taxas de lotação atuais e potenciais médias. 

Portanto, foi elaborado um mapa que espacializa as áreas de pastagem e respectivas 

taxas de lotação, considerando aqueles municípios cujas áreas estão integralmente 

inseridas no Bioma Cerrado (742 municípios). Esses municípios fazem parte dos 

seguintes estados: Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato 

Grosso, Piauí, São Paulo, Tocantins mais o Distrito Federal.  

A seleção destes municípios somou 40.940.526 hectares, que supera os 39 milhões de 

hectares (30 milhões para RPD e 9 milhões para sistemas integrados) usados para as 

análises econômicas. Isso se deu pela impossibilidade de fragmentar uma área de 

pastagem real do município e para a obtenção do ganho ambiental mais preciso. 

Para o cálculo das áreas de pastagem, foram consideradas as informações geradas 

pelo Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento (LAPIG) da 

Universidade Federal de Goiás e para taxa de lotação correspondente foram 

considerados os dados de rebanho bovino do IBGE para o ano de 201367. A Figura 2 

ilustra as áreas utilizadas para o cálculo do benefício ambiental gerado pelas metas do 

Plano ABC e da INDC brasileira.   

                                                      

65
 Relatório de Referência da Coordenação Geral de Mudanças Globais, Ministério da Ciência e Tecnologia, 

publicado no ano de 2010, no relatório do IPCC Guidelines 2006 - Disponível em: http://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2006gl/ 
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/310922/Segundo_Inventario_Brasileiro_de_Emissoes_e_Remocoe
s_Antropicas_de_Gases_de_Efeito_Estufa.html 
66

 (MCTI, 2013) 
67

 Foram considerados outliers municípios com taxa de lotação superior a 10 cabeças/hectare, sendo esses retirados 
da base de dados (26 municípios). (IBGE, 2013) (IBGE, 2015) 
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Figura 2. Área de pastagem e taxa de lotação dos municípios com 100% da sua área no 

Bioma Cerrado68. 

Foram consideradas as seguintes mudanças de uso do solo com seus respectivos 

estoques de carbono69: 

                                                      

68
 Mapa elaborado por GVces com base em LAPIG e IBGE. 

69
 (Assad & Martins, 2015) (Observatório ABC, 2015) 
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 Pastagem degradada para pastagem bem manejada: 1,0 tC ha-1 ano-1 (3,66 

tCO2eq ha-1 ano-1) e; 

 Pastagem degradada para sistema IPF: 1,7 tC ha-1 ano-1 (6,22 tCO2eq ha-1 ano-1) 

Nesse caso, considerando fator de emissão médio do rebanho bovino (fermentação 

entérica e adubação nitrogenada da pastagem) de 1740 kgCO2eq ha-1 ano-1, as 

capacidades de suporte máximas para que as emissões de GEE do sistema sejam 

neutralizadas (balanço zero) são em média de 2 cabeças/hectare para RPD e 3,6 

cabeças/hectare para sistemas integrados IPF. A Tabela 7 apresenta a memória de 

cálculo para determinação destas taxas. 

Tabela 7: Memória de cálculo para a taxa de lotação máxima das técnicas RPD e IPF 

 

Importante ressaltar que os 262.821 hectares de pastagens com taxa de lotação acima 

de 3,6, teoricamente, estariam emitindo GEE, uma vez que, o potencial de 

armazenamento de carbono no solo do sistema integrado é menor que o potencial de 

emissões pela fermentação entérica e manejo. Nesse caso, objetivando balanço zero 

de emissões, é recomendável a retirada dos animais excedentes da produção destas 

áreas. 

A seguir são apresentadas as premissas técnicas adotadas neste capítulo e, 

posteriormente, os resultados obtidos. 

Premissas Técnicas Adotadas 

 Emissão do gado: Para o cálculo das emissões do rebanho bovino, foram 

consideras as fontes de emissões provenientes do manejo de dejetos e da 

Recuperação de pastagens: 1,0 tC/ha/ano x 3,666 = 3666 kgCO2eq/ano 

3666 - 1740 = 1926 KgCO2eq/ha/ano (saldo positivo) 
3666/1740 = 2,0 cabeças/ha (máxima capacidade de suporte) 

IPF: 1,7 tC/ha/ano x 3,666 = 6232 kgCO2eq/ano 
6232 – 1740 = 4492 KgCO2eq/ha/ano (saldo positivo)  

6232/1740 = 3,6 cabeças/ha (máxima capacidade de suporte) 
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fermentação entérica, sendo seus respectivos fatores de emissão relativos ao 

Tier 2 (dados estaduais), ou seja, os mesmos fatores utilizados nas Estimativas 

anuais de emissões de gases de efeito estufa no Brasil70. 

 Emissão do manejo – RPD e IPF: Referem-se às atividades de aplicação de 

adubo nitrogenado, no caso, a ureia, e também a calagem, nas seguintes doses: 

220 kg de ureia por hectare (100kg de N/ha); e 1t de calcário dolomítico por 

hectare. Também se considerou a emissão de 0,387 tCO2eq/ha/ano proveniente 

da adubação do eucalipto para os municípios com taxa de lotação entre 1,51 a 

3,6 cabeças/ha. Importante ressaltar que as doses utilizadas para os cálculos de 

emissão do manejo são valores médios, de forma a tentar representar o 

comumente aplicado no solo no país. Sabe-se que essas doses variam em cada 

propriedade rural dependendo do seu resultado da análise de solo.  

 Poupa Terra: Área em hectares poupada com a RPD e implantação de IPF, ou 

seja, quantidade em hectares de terra necessária para adicionar o incremento 

de animais, sem as práticas de RPD e IPF. 

 Incremento do número de animais: Foi calculado o potencial de animais 

adicionais com a recuperação de pastos e IPF até o atingimento do balanço de 

emissões zero. Importante ressaltar que esse incremento é o total de cabeças 

adicionais durante todo o período considerado (15 anos). Nesse caso, o modelo 

de cálculo do presente trabalho não está considerando: (i) o fluxo de abates 

durante o período (de 2 em 2 anos de acordo com o estudo econômico); (ii) as 

diferentes idades de abate dos animais e seus respectivos pesos. Nesse caso, é 

considerado a entrada no sistema de animal adulto de 450 kg de peso vivo. 

 Não foi considerado o carbono armazenado na parte aérea de plantios 

comerciais de eucalipto para o potencial total de sequestro de carbono de 

sistemas IPF. Para tanto, seria necessário conhecer o destino final dessa 

madeira, uma vez que, grande parte será processada (carvão, celulose, papel) e 

o seu carbono estocado será reemitido para a atmosfera, acarretando em um 

balanço zero de emissões de GEE para esse setor produtivo. É o mesmo caso 

dos plantios de cana de açúcar para a produção de biocombustível, ou seja, 

todo o carbono estocado na biomassa vegetal será emitido pelo uso do seu 

                                                      

70
 (MCTI, 2013) 
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produto combustível. Essa dinâmica está de acordo com dois conceitos básicos: 

carbono biogênico e permanência. No entanto, o potencial de estoque de 

carbono na biomassa aérea de plantios florestais é apresentado no Anexo 7 - 

Potencial de estoque de carbono na biomassa aérea de plantios florestais. 

Resultados Obtidos 

Por meio das estimativas das emissões provenientes do rebanho bovino e seu manejo 

e do potencial de armazenamento de carbono no solo pela adoção de práticas como a 

RPD e IPF, foi possível determinar a máxima elevação da produtividade das pastagens 

de forma atingir balanço de emissões zero. Assim, é factível estimar o incremento de 

cabeças que podem entrar no sistema sem a abertura de novas áreas, ainda com a 

vantagem de emissões de GEE neutralizadas pelo aumento de carbono no solo. 

Portanto, como resultado, tem-se que o produtor rural pode atingir a máxima 

produtividade (e consequentemente receita) com uma pegada de carbono 

integralmente compensada.  

Diante disso, considerando as fontes (fermentação entérica, adubação e aplicação de 

calcário) e sumidouro de CO2eq (armazenamento de carbono no solo) nos sistemas 

produtivos de baixa emissão de carbono – RPD e IPF - em todos os municípios 

analisados, tem-se um balanço de emissões médio de 66.945.061 tCO2eq. O balanço 

representa a diferença entre o sequestro potencial de carbono no solo advindo da RPD 

e sistemas IPF e as emissões totais da atividade (provenientes do manejo, excretas 

bovinas e fermentação entérica). No caso de um saldo positivo, significa dizer que o 

solo armazena mais carbono do que as emissões originárias do gado e manejo. 

Dessa forma, tem-se um saldo positivo de carbono armazenado no solo, tornando 

possível aumentar o número de cabeças de gado de 51.499.277 para 99.865.492 e 

evitar a abertura de 45.207.233 hectares de terras que seriam necessários para 

produzir as 48.366.215 cabeças a mais no sistema sem a adoção das tecnologias de 

baixa emissão de carbono. A Tabela 8 abaixo explicita estes resultados e aponta os 

totais para cada uma das técnicas, RPD e IPF.  
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Tabela 8. Balanço de emissões de GEE, incremento do número de cabeças e efeito poupa 
terra na área considerada71. 

Sistema 
produtivo 

Gado 
(cabeças) 

Área Pasto 
(ha) 

Sequestro 
Potencial (t 

CO2 eq.) 

Total Emissão 
Gado (t 
CO2eq.) 

Total 
Emissão 

Manejo (t 
CO2 eq.) 

Balanço (t 
CO2 eq.) 

Incremento 
(cabeças) 

Poupa 
Terra (ha) 

Total RPD 32.433.461 31.288.625 114.516.367 44.842.400 20.008.166 49.665.800 35.802.479 37.997.894 

Total IPF 19.065.816 9.651.902 52.988.940 26.265.181 9.444.498 17.279.260 12.563.735 7.209.338 

Total 51.499.277 40.940.526 167.505.307 71.107.582 29.452.664 66.945.061 48.366.215 45.207.233 

Cabe ressaltar que os resultados sobre a dinâmica de carbono no solo são 

extremamente heterogêneos. Os principais fatores determinantes do seu 

comportamento são: teor de argila no solo, clima e, sobretudo, o sistema de manejo 

(que influenciará diretamente no aporte de resíduos vegetais e animais - microfauna) e 

o seu tempo de adoção. 

De acordo com a prática de manejo adotada o solo pode ser dreno ou fonte de CO2eq. 

No caso do armazenamento, em média, o solo pode compensar parte ou o total das 

emissões de GEE do sistema entre 20 e 50 anos. A situação inversa também é válida 

em sistemas degradados ou mal manejados e também segue um limite médio de 

tempo para a perda do carbono. Esse limite de saturação ou perda é considerado um 

efeito finito72. Em solos tropicais esse tempo médio é de 20 anos após a adoção do 

sistema, no entanto, há evidências de estabilização em até 30 anos no sul do Brasil73. 

No entanto, é extremamente complicado considerar tais perdas de carbono no solo de 

pastos degradados no cálculo de balanço de emissões, sobretudo, devido à falta de 

conhecimento de: 

 Período de degradação dessas áreas: teoricamente, acima de 20 anos para a 

estabilidade do carbono no solo; 

                                                      

71
 Elaborado por GVces com informações de LAPIG, IBGE, MCTI e Observatório ABC. 

72
 (STEWART et al., 2007; HILLEL & ROSENZWEIG, 2010) 

73
 (BAYER et al., 2006) 
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 Tempo de estabilização de carbono no solo para cada sistema de manejo; 

 Granulometria desses solos: partindo do princípio que solos arenosos retém 

baixas quantidades de matéria orgânica sem um manejo adequado, portanto 

possuem baixas quantidades de carbono para emissão; 

Assim, neste estudo, devido à ausência de conhecimento técnico sobre a curva de 

abatimento de carbono no solo para os sistemas de manejo propostos, considerou-se 

que o aumento de estoque de carbono no solo foi linear ao longo do período 

considerado. Portanto, são necessários estudos adicionais relacionados à dinâmica do 

carbono no solo nos sistemas de baixa emissão de carbono para que os modelos de 

cálculos sejam melhorados e, consequentemente, reflitam fielmente o seu 

comportamento. 

Por fim, de forma a representar o ganho ambiental em quantidade de emissões 

evitadas, caso toda a área considerada (40,9 milhões de hectares) receba manejo 

adequado segundo as premissas da agricultura de baixo carbono, acarretando em 

sistemas com balanço zero de emissões de GEE ao longo do tempo, são apresentados 

os resultados para o período de 15 anos (de 2015 a 2030). Assim, a  Figura 3 indica os 

montantes de emissões evitadas segundo diferentes cenários de alcance das metas. 
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Figura 3: Emissões evitadas de GEE no período de 15 anos com adoção das metas do 
Plano ABC e INDC74

 

                                                      

74
 Elaborado por GVces com informações de LAPIG, IBGE, MCTI e Observatório ABC. 
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Esses resultados estão alinhados com diversos estudos que também apontaram uma 

substancial contribuição dos sistemas produtivos pecuários bem manejados ou 

integrados para a mitigação das emissões de GEE e, consequente, colaboração para o 

atingimento das metas do Plano ABC e, mais recentemente, da INDC brasileira75. 

Pode-se dizer que a adoção de tecnologias mais sustentáveis, como a RPD e sistemas 

integrados, contribuem para a inversão do sinal de carbono do setor agropecuário. As 

ações tecnológicas podem reduzir as emissões de GEE no setor pecuário e ainda 

potencializar sua competitividade diante as exigências de mercado relativas a 

competição com a agricultura, a valorização da terra, a desvalorização do boi gordo e o 

aumento dos custos de produção, bem como alavancar o aumento da eficiência na 

pecuária. 

No entanto, existem questões que necessitam avaliações e estudos adicionais com o 

objetivo de melhorar as estimativas do balanço de emissões do setor agropecuário.  

Limitações da Análise Ambiental 

Os cálculos do potencial de mitigação de GEE provida pelas técnicas RPD e sistemas 

integrados podem ser aprimorados na medida em que a literatura sobre o tema 

avance. Hoje existem limitações que impedem um cálculo com maior precisão. Assim, 

há a necessidade de avançar em algumas fronteiras do conhecimento, tais como: 

 

 Estudar a dinâmica do carbono no solo para os diversos arranjos de sistemas 

agropecuários nos diferentes biomas brasileiros. Essa dinâmica é diretamente 

influenciada pelo clima, tipo de solo, manejo e forrageira. É necessário ter uma 

curva de armazenamento e/ou perda de carbono no solo para diferentes 

situações produtivas no país; 

 Estimar a redução do uso de adubo nitrogenado com a incorporação de 

leguminosas no sistema e o seu efeito no balanço final de emissões. O uso de 

adubos nitrogenados é responsável por grande parte das emissões de GEE, 

                                                      

75
 (Assad & Martins, 2015) (Macedo, Zimmer, KICHEL, ALMEIDA, & ARAUJO, 2013) (Observatório ABC, 

2015) 
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uma vez que o poder de aquecimento do N2O é cerca de 296 vezes maior que o 

CO2. Uma alternativa, que já vem sendo implantada em algumas áreas na 

Amazônia Legal, é o uso de leguminosas forrageiras consorciadas com a 

gramínea. Isso, além de acarretar na diminuição significativa de adubos 

nitrogenados também proporciona o aumento do carbono orgânico no solo, 

quando comparado com a pastagem exclusiva de gramíneas76.  

 Faz-se necessário um mapeamento mais detalhado das pastagens no Brasil, 

sobretudo considerando o seu grau de degradação. Esse trabalho vem sendo 

realizado recentemente pelo Laboratório de Processamento de Imagens e 

Geoprocessamento (LAPIG) da Universidade Federal de Goiás, no entanto, esse 

processo está em fase inicial; 

 Integração de base de dados: muitos dados necessários para o cálculo das 

estimativas das emissões do setor agropecuário podem ser obtidos de forma 

secundária, no entanto, muitas vezes as bases de dados do setor não são 

facilmente encontradas e/ou não são integradas. Alguns exemplos de bases de 

dados secundários úteis são: quantidade e localização de venda de sementes 

de gramíneas; localização georreferenciada e área dos contratos do Programa 

ABC por tecnologia financiada; etc. 

                                                      

76
 (TARRÉ et al., 2001) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse relatório procurou apresentar reflexões sobre uma análise econômica de custo 

benefício e dos ganhos ambientais resultantes da implementação do Plano ABC no 

Brasil até 2020 e das metas adicionais referentes ao setor agropecuário anunciadas na 

INDC brasileira até 2030. Os resultados aqui apresentados não são exaustivos e 

oferecem elementos para futuros aprofundamentos, absolutamente necessários para 

que a discussão sobre o atingimento dessas metas tenha dupla viabilidade: econômica 

e ambiental. Também, entende-se que é necessária uma ampla discussão das 

premissas e resultados obtidos por meio desse estudo com demais setores da 

sociedade, de maneira a refinar as reflexões aqui apresentadas.  
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ANEXOS 

Anexo 1 - Estimação da MIP e dos índices de ligação e multiplicadores de choques 

A estimação das MIPs a partir das TRUs consiste, basicamente, em transformar a 

tabela de consumo intermediário apresentada pelo IBGE, que está a preços do 

consumidor, em uma tabela de consumo intermediário nacional a preços básicos. A 

partir dessa nova matriz, estima-se a matriz de coeficientes técnicos e, a partir desta, a 

matriz de impacto intersetorial. 

Para obter a tabela de consumo intermediário a preços básicos seguiu-se a 

metodologia proposta por Guilhoto e Filho (2005 e 2010), que consiste da estimação 

de tabelas auxiliares de importações, impostos, margens de comércio e margens de 

transportes, que serão subtraídas da tabela de consumo intermediário a preços do 

consumidor. 

Um passo importante em tal método é a redistribuição das margens. Para tal, utilizou-

se as proporções obtidas da MIP 2005, a última MIP divulgada pelo IBGE. Uma 

complicação adicional é a mudança na classificação do IBGE de 2005 para 2011, de 56 

setores para 68 setores. Para lidar com esse problema, recorreu-se à desagregação 

setorial, feita com base em um matching setorial baseado em produto, para 

transformar os valores classificados em 56 setores para valores classificados em 68 

setores de forma consistente. 

Uma vez estimada a MIP, pode-se calcular os índices de ligação e os multiplicadores de 

choques que facilitam a avaliação econômica do Plano ABC e das INDCs. Os índices de 

ligação foram calculados de acordo com o framework proposto por (Miller & Blair, 

2009). O índice de ligação para trás do setor j é dado por: 

𝑈𝑗 =  [𝐿•j/𝑛]/𝐿∗ 

Onde L* é a média de todos os elementos da matriz de impacto inter-setorial (L), L•j 

constitui a somas dos elementos da coluna j de L e n é o número total de setores na 

economia. O índice de ligação para frente do setor i é dado por: 

𝑈𝑖 =  [𝐺i•/𝑛]/𝐺∗ 
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Onde G* é a média de todos os elementos da matriz G e Gi• corresponde à soma de 

todos os elementos da linha i da matriz G.77 

Os multiplicadores de choques são dados pelo valor total da variável em questão 

gerado pelo choque (soma dos efeitos direto, indireto e induzido) dividido pelo valor 

do choque, que é único para todas as variáveis. 

Anexo 2 – Totais gerados a valor presente num cenário de 50% de cumprimento das 
metas 

RPD: 

Tabela 9: Total Gerado a Valor Presente: Variáveis Macroeconômicas Chave78 

Setor Total Gerado: Valor Presente 

  VA (PIB) R$ 
Ocupações 

Número 
Impostos R$ 

Saldo da BC 
R$ 

Pecuária 72.752.656.074 4.518.828 6.203.750.218 259.377.120 

% 
Crescimento 

1,35% 4,25% 0,35% 0,45% 

Petróleo e 
gás 

46.880.318.040 534.851 2.867.248.786 6.105.097.214 

Construção 64.196.232.740 1.904.467 5.636.707.662 
-

1.151.035.500 
Fabricação de 
automóveis, 
caminhões e 

ônibus 

54.468.983.305 1.217.513 6.121.577.011 -123.518.676 

Intermediação 
financeira, 
seguros e 

previdência 
compl. 

64.075.108.127 1.127.757 4.482.924.191 309.729.427 

IPF 

Tabela 10: Total Gerado a Valor Presente: Variáveis Macroeconômicas Chave79 

 

                                                      

77
 A matriz G é a matriz correspondente à matriz L, quando se divide as células da mesma linha da 

matriz de consumo intermediário pelo mesmo valor de produção, isto é, se divide a matriz L por um 
vetor coluna. No caso da matriz L, as células são divididas por uma matriz linha, de forma que todas as 
células da coluna são divididas pelo mesmo valor de produção. 
78

 Equipe GVces 
79

 Idem 
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Setor Total Gerado: Valor Presente 

  VA (PIB) R$ 
Ocupações 

Número 
Impostos R$ 

Saldo da BC 
R$ 

Pecuária 32.554.230.567 2.022.015 2.775.957.964 116.062.052 

Produção 
florestal; 
Pesca e 

aquicultura 

23.219.069.915 955.147 1.399.244.196 188.901.129 

Total 55.773.300.482 2.977.162 4.175.202.159 304.963.181 

% 
Crescimento 

1,05% 2,80% 0,20% 0,55% 

Petróleo e 
gás 

35.989.612.467 410.600 2.201.161.958 4.686.830.038 

Construção 49.282.889.596 1.462.043 4.327.251.453 -883.639.944 

Fabricação 
de 

automóveis, 
caminhões e 

ônibus 

41.815.364.797 934.674 4.699.481.436 -94.824.213 

Anexo 3 – Revisão Bibliográfica sobre custos de RPD por hectare80 
Fonte Observação Custo 

Embrapa Gado de Corte- I 
Simpósio de Produção de 
Gado de Corte. Kitchel et al 

Custos totais incluindo custos fixos e 
variáveis de uso de máquinas, 
equipamentos e insumos. 

Plantio Direto-Custo total- 365 
(US$/hectare)/Plantio 
Convencional- Custo Total- 
383,28 (US$/hectare)  

Britaldo et al, 2015. 
Cenários para Pecuária de 
Corte na Amazônia 

Custo Operacional Total em R$ mil. (1)- 
baixa escala (132 cabeças)/ (2)- média escala 
(1241 cabeças). 

(1)- 198/(2)- 1,75 milhões 

Britaldo et al, 2015. 
Cenários para Pecuária de 
Corte na Amazônia 

Média Geral de Custo Custo- 376- R$/hectare 

Kitchel et al. Embrapa Gado 
de Corte- I Simpósio de 
Produção de Gado de Corte 

Custos totais incluindo custos fixos e 
variáveis de uso de máquinas, 
equipamentos e insumos. 

Colonião- US$ 
377,30/Colonião + herbicida- 
US$ 402,72/Tanzânia- US$ 
372,40/Tanzânia + herbicida- 
US$ 397,62/Brizantha- US$ 
351,80/Brizantha + herbicida- 
US$ 377,22 

IMEA- Instituto Mato- 
grossense de Economia 
Agropecuária 

Renovação de Pastagem-custos dos insumos 
durante ciclo completo, p/ 2o semestre de 
2012 

Custo total- R$/@-14,10 

IMEA- Instituto Mato- 
grossense de Economia 
Agropecuária 

Recuperação de Pastagem-custos dos 
insumos durante ciclo completo, p/ 2o 
semestre de 2012 

Custo total- R$/@- 6,16 

                                                      

80
 Equipe GVces 
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Alvarenga et al, 
2007.Sistema de Integração 
Lavoura Pecuária: o modelo 
implantado na Embrapa 
Milho e Sorgo. Sete Lagoas, 
2007. 

Sistema de Integração Lavoura- Pecuária 
como Estratégia de Produção Sustentável 
em Região com Riscos Climáticos 

Milho em grão- (R$/ ano)- 
convencional  
1.737,91/transgênico- 
2.087,91. Milho silagem- 
(R$/ano)- convencional 
1.957,91/transgênico 
2.307,91. Sorgo silagem 
1.981,11 

Renovação de pastagem e 
terminação de bovinos em 
sistema de integração 
lavoura-pecuária em São 
Carlos- SP. Resultados de 3 
anos de avaliações 

Custo operacional total por ano 
2006: R$ 34.538,52/2007: R$ 
47.991,50/2008: R$ 56.468,72 

Aspectos Econômicos da 
Recuperação de Pastagem 
na Amazônia Brasileira. 
Townsend. Et al 

Degradação em Estágio Inicial. Estratégia de 
Recuperação:descanso, ajuste de 
manejo,limpeza, adubação,introdução de 
leguminosas 

Custo (R$/há)- 350 a 850 

Aspectos Econômicos da 
Recuperação de Pastagem 
na Amazônia Brasileira. 
Townsend. Et al 

Degradação em Estágio Médio: Estratégia de 
Recuperação: descanso, ajuste de manejo, 
limpeza, descompactação parcial do solo, 
calagem,adubação,introdução de 
leguminosas + gramineas 

Custo (R$/há)- 850 a 1850 

Aspectos Econômicos da 
Recuperação de Pastagem 
na Amazônia Brasileira. 
Townsend. Et al 

Degradação em Estágio Avançado: 
Estratégia de Recuperação: descanso, ajuste 
de manejo, limpeza, descompactação parcial 
do solo, calagem,adubação,introdução de 
leguminosas + gramineas +introdução de 
árvores 

Custo (R$/há)- 1.850 a 2.250 

L.P. YOKOYAMA et al (1999) 

Custo de produção (US$/ha) da formação de 
pastagem em consórcio com culturas anuais 
(T1, T2 e T3) e formação de pastagem 
convencional (T4). 

Custo da produção (R$/há): T1 
- 34.577/ T2- 28.117/T3- 
28.022/T4- 29.836/T5- 
26.138/T6- 26.166 

Barbosa, F. A.; Oliveira, V. 
T.; Bicalho, F. L.; Lopes, L. B.; 
Florence, E. A. S.; 
Mandarino, R. A.; Azevedo, 
H. O. 2014. Indicadores de 
sustentabilidade na 
pecuária bovina de corte – 
Projeto Pecuária Integrada 
de Baixo Carbono. p.67-84. 
In: Anais do VI Simpósio 
Nacional sobre Produção e 
Gerenciamento da Pecuária 
de Corte. Belo Horizonte - 
MG. 

Custo não contabiliza gastos com 
tecnologias de manejo de pastagens 
(adubação e rotação de animais), 
suplementação protéica-energética-mineral, 
estação de monta, inseminação artificial em 
tempo fixo, cruzamento industrial, 
treinamento de mão de obra, gestão 
administrativa, 

Custo médio por hectare de 
implantação- R$ 2.067,89 

Kichel et al (2006)   
Varia de R$10 a R$ 462 reais 
por hectare 
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Anexo 4 – Lista de insumos com preços atualizados com dados da Consultoria Scot81 

Vacina anti-aftosa - Aftobov Oleosa - Merial   10 de junho de 2015 

Vacina anti-carbúnculo - Poli-Star - Vallée - Clostridiose 10 de junho de 2015 

Vermífugo - Ivomec  pour on - Merial- Ivermectina 
 

10 de junho de 2015 

Carapaticida - Bovitraz - Bayer - Amitraz - 1000ml 
 

10 de junho de 2015 

Calcítico - Centro Oeste 
  

27 de outubro de 2015 

Super Simples pó 
  

27 de outubro de 2015 

Fosfato natural - Fosfato de Araxá (ensacado) 
 

27 de outubro de 2015 

Cloreto de Potássio granulado 
  

27 de outubro de 2015 

Cupinicida CONFIDOR 700 GRDA - Bayer - 30 g 
 

27 de outubro de 2015 

Arame - Liso - Z-700 - BELGO BEKAERT     27 de agosto de 2015 

Bebedouro Zilotti - Retangular - Concreto armado     27 de agosto de 2015 

Sal grosso     10 de agosto de 2015 

                                                      

81
 Elaboração GVces com dados Scot. 
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Anexo 5 – Custos considerados RPD e IPF82 

 

 

                                                      

82 DANIEL, O. et al. 2014 Atualização: Scot Consultoria 

 

Recuperação de Pastagem 

R$/ha % total

Formação de pastagem (ano 0) 0 0%
1ª gradagem aradora 52,47 5%
2ª gradagem aradora 43,99 4%
Gradagem de nivelamento 26,5 2%
Semeadura e adubação - Mecanizado 8,4 1%
Semeadura e adubação - Insumo (Super Simples kg) 70 6%
Semeadura e adubação - Insumo (Fosfato natural  kg) 604 53%

Semeadura e adubação - Insumo (Sementes kg) 45,5 4%

Gradagem de incorporação 26,5 2%

CUSTO (R$/ha) 877,36 76%

Infra-estrutura R$/ha % total

Construção de euca-cercas (elétrica) -Manual 21,32 2%
Construção de euca-cercas (elétrica) -Arame 44,8 4%
Construção de euca-cercas (elétrica) -Acessórios 20,8 2%
Instal. de aguadas (10600 L; 50 ha) 8,68 1%
Instal. de aguadas- Rede hidráulica (m) 13,32 1%

Saleiras 7,2 1%

Materiais - postes 156 14%

CUSTO (R$/ha) 272,12 24%

CUSTO TOTAL (R$/ha) 1149,48 100%

CUSTO

Manutenção de pastagens 

R$/ha % total

Mistura de corretivos e adubos 5,6 1%
Distribuição de corretivos e adubos- Mecanizado 8,4 1%

Distribuição de corretivos e adubos-Calcário (t) 62 6%

Distribuição de corretivos e adubos-Fostato natural (kg) 453 47%
Distribuição de corretivos e adubosSuper simples (kg) 190 20%
Distribuição de corretivos e adubosClor. de potássio (kg) 181,6 19%

Combate a cupins 27,02 3%

Roçada 30 3%

CUSTO (R$/ha) 957,62 100%

CUSTO
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Custo Pecuária CUSTO (R$/ha) % total

Insumos

Vacina anti-aftosa (2x/ano) 3 0%

Vacina anti-carbúnculo (1x/ano) 0,92 0%

Vermífugo (2x/ano) 1,48 0%

Sal mineral (60g/UA/dia) 540,75 36%

Carrapaticida/bernicida 4,92 0%

CUSTO (R$/ha) 551,07 36%

Mão-de-obra 0%

Vaqueiro (1 homem/300 animais) 36 2%

CUSTO (R$/ha) 36,00 2%

Animais 0%

Aquisição de novilhos de 8 meses 929,97 61%

CUSTO (R$/ha) 929,97 61%

CUSTO TOTAL (R$/ha) 1517,04 100%

CUSTO DE IMPLANTAÇÃO (R$/ha)

R$/ha % total 

Projeto e topografia 18,95 2%
Constr. estradas e aceiros I 44,16 5%
Constr. estradas e aceiros II 13,6 2%
Gradagem Rome 22 3%
1º combate a formigas 75 9%
Alinhamento/balizamento 7,12 1%
Mistura de corretivos 284,68 33%
Distribuição corretivos 4,2 0%
Gradagem bedding 11 1%
Coveamento 8,56 1%
Distribuição de adubos na cova 39,032 5%

Distribuição de adubos na cova I 30 3%
22,07 3%

Mistura adubo/cupinicida 6 1%
101 12%

2º combate a formigas 9,75 1%
Reforma de aceiros 13,6 2%
Transporte de mudas 4,755 1%
Distribuição de mudas 5 1%

Plantio 111,04 13%
3º combate a formigas 7,51 1%
Replantio 14 2%
Irrigação 8,04 1%

861,07 100%CUSTO DE IMPLANTAÇÃO (R$/ha)

CUSTO

Distribuição de cupinicida cova II

Aplicação herb pré-emergente
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Fontes: DANIEL, O. et al. 2014 Atualização: Scot Consultoria 

Anexo 6 – Comportamento do preço do Boi Gordo e do Novilho83 

Boi Gordo 

 Preço mínimo – R$ 85,84 

 Preço máximo – R$ 229,67 

 Média – R$ 120,00 

 Desvio Padrão – 15,01 

Novilho 

 Preço mínimo – R$ 561,09 

 Preço máximo – R$ 1.927,91 

                                                      

83
 Equipe GVces 

R$/ha % total 

42 5%
Adubo 150 g/planta 60 dias 36,63 4%
Adubo  150 g/planta 6 meses 36,63 4%
Adubo 60 g/planta 12 meses 20,43 2%
Conservação de estradas e aceiros 13,60 1%
Combate a formigas 23,00 3%
CUSTO (R$/ha) 172,296 19%

42,00 5%
1ª desrama (até 4,00 m) 24,00 3%
Adubo  150 g/planta 24 meses 36,63 4%
Conservação de estradas e aceiros 13,60 1%
Combate a formigas 23,00 3%
CUSTO (R$/ha) 139,23 15%

42,00 5%
2ª desrama (até 6,00 m) 116,00 13%
conservação de estradas e aceiros 13,60 1%
Combate a formigas 23,00 3%
CUSTO (R$/ha) 194,60 21%
3ª desrama (até 8,00 m) 116,00 13%
conservação de estradas e aceiros 13,60 1%
Combate a formigas 23,00 3%
CUSTO (R$/ha) 152,60 17%
Conservação de estradas e aceiros 13,60 1%
Combate a formigas 23,00 3%

256,20 28%

914,93 100%

Aplicação de herbicida pós-emergente
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 Média – R$ 820 

 Desvio Padrão – 130,04 

Anexo 7 - Potencial de estoque de carbono na biomassa aérea de plantios florestais  

Premissas para o cálculo: 

 Cálculo: potencial de estoque de carbono na biomassa aérea de plantios 

florestais; 

 Espécie: Eucalipto; 

 Espaçamento de plantio: 10 x 4 m (Daniel, 2014); 

 Ciclo: 7 anos (corte no sétimo ano); 

 Produtividade média: 45 m3 ha-1 ano-1 (Daniel, 2014); 

 Densidade arbórea espaçamento 10 x 4 m: 250 indivíduos por hectare (Daniel, 

2014); 

 Densidade arbórea espaçamento 3 x 2 m: 1667 indivíduos por hectare; 

 Sistema considerado: IPF; 

 Área com taxa de lotação atual entre 1,5 e 3,6 cabeças/ha: 9.389.080 hectares 

(IBGE, 2013) (Ferreira, Souza, & Arantes, 2014); 

 Biomassa parte aérea em 7 anos: 58,4 t ha-1 (Santana, et al., 2008); 

 Teor de carbono na biomassa: 50% da massa seca (MCTI, 2006); 

 Densidade básica média da madeira: 0,51 t/m3 (Gonçalez, Santos, Silva Junior, 

Martins, & Costa, 2014). 

Cálculos: 
Importante ressaltar que os dados de biomassa parte aérea e densidade básica da 
madeira são baseados em plantios florestais com, aproximadamente, 3 x 2 m de 
espaçamento, portanto, os cálculos do potencial de estoque de C serão realizados 
respeitando esse espaçamento e, posteriormente, adaptados para densidade arbórea 
de 250 indivíduos por hectare (espaçamento 10 x 4m) conforme trabalho base 
utilizado para os cálculos econômicos. 
 
Carbono parte aérea plantios com espaçamento 3x2m: Biomassa * teor de C = 58,4 * 
0,5 = 29,2 t ha-1 
 
Carbono parte aérea plantios com espaçamento 10x4m = 4,40 t ha-1 
 
Considerando a área de implantação do sistema IPF no presente trabalho (9.389.080 
hectares) temos potencial de armazenamento de CO2eq de: 
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Potencial de armazenamento de CO2eq = 9.389.080 hectares * 4,40 tC/ha * 3,66 = 
151.201.744,32 tCO2eq em 7 anos considerando espaçamento 10 x 4 m (250 
árvores/ha). 
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