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RESUMO
Em todos os níveis da sociedade nota-se a crescente preocupação com as
mudanças climáticas e a influência antrópica sobre ela. Compartilhando tais
preocupações com o resto do mundo, o Brasil vem se empenhando em adotar
medidas para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa em diversos setores
da economia. Concomitantemente, o país vem experimentando um crescimento
econômico considerável nos últimos anos, buscando alcançar os padrões
econômicos dos países. Neste cenário, tem se o crescimento do setor agropecuário,
estratégico para o país, o qual tem apresentado crescimento vigoroso devido à
crescente demanda interna e externa por commodities como grãos, carnes, dentro
outros. Este crescimento, se por um lado tem sido benéfico para a economia, por
outro, tem levado a um aumento significativo das emissões de gases de efeito
estufa. O Brasil assumiu internacionalmente a meta voluntária de reduzir suas
emissões projetadas até o ano de 2020 entre 36,1 % e 38,9%, porém, sem a adoção
de medidas políticas adequadas que possam levar a uma redução de emissões, o
Brasil dificilmente alcançara o efetivo cumprimento deste objetivo. Neste estudo,
assume-se como pressuposto que em face ao crescimento esperado para o setor
agropecuário no país, para que o país possa cumprir as suas metas internacionais
de emissões de gases do efeito estufa, faz-se necessário à adoção das melhores
práticas no setor que auxiliem neste fim. Neste contexto, este trabalho compara
algumas das principais práticas existentes em função de seu potencial para a
redução de emissões de gases de efeito estufa no setor, e ainda, analisa o
crescimento das emissões do setor em função de seu crescimento econômico no
período de 1996 a 2005, para extrapolar as tendências das emissões de gases de
efeito estufa para o ano de 2020 em função do crescimento econômico esperado.
Palavras Chave: Emissões de Gases de efeito estufa; Agropecuária; Redução de
Emissões

ABSTRACT

Low carbon practices in Brazilian agriculture: comparative analysis in view of
sectorial GHG emissions trends prospective
At different levels of society the concern over the issue of climate change and
the influence of human activities on it are becoming more and more relevant. Brazil
shares these concerns with the rest of the world and is committed to take steps
towards reductions of its greenhouse gases emissions in several sectors of the
economy. Meanwhile, the country has experienced considerable economic growth
within the last years, aiming to reach the economic standards of developed countries.
Considering such a scenario, the Brazilian farm sector, one of the most important of
national economy has also shown significant growth due to the rising of domestic and
international demand for commodities such as grains, meats, within others. On one
hand, such growth has been beneficial to the economy, on the other, has led to a
significant increase of greenhouse gases emissions. Brazilian government has
assumed a voluntary goal of reducing its projected emissions by the year 2020
between 36.1% and 38.9%. However, without adopting appropriate policy measures
that may lead to a reduction of emissions, Brazil will hardly reach the effective
implementation of this goal. This study assumes that facing the expected growth in
the agricultural sector in the country, in order to the country meet its international
emissions of greenhouse gases, it is necessary to adopt the best practices in the
sector to assist such issue. In this context, this study compares some of the key
practices in terms of its potential for reducing greenhouse gases emissions in the
sector, and also analyzes the growth of emissions in the sector due to its economic
growth from 1996 to 2005, in order to extrapolate trends in greenhouse gases
emissions for the year 2020 due to the expected economic growth.
Keywords: Greenhouse gas emissions; livestock and agriculture; emissions reduction
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1 INTRODUÇÃO
O modelo de desenvolvimento adotado pela humanidade pós Revolução Industrial
tem se baseado no uso dos recursos naturais para atender às suas necessidades
biológicas e desenvolver suas atividades econômicas. Em decorrência da
exploração intensa e pouco controlada desses recursos, observa-se a geração de
sobras nas formas de resíduos, energia e efluentes líquidos e gasosos, os quais,
constantemente, não são gerenciados adequadamente.
No contexto deste modelo, as atividades antrópicas estão continuamente
provocando alterações nos meios físicos e biológicos, muitas vezes, causando
impactos ambientais negativos. Alguns desses impactos não se restringem apenas a
uma área específica, podendo alcançar dimensões globais de difícil percepção e
mensuração. Um dos exemplos mais marcantes na atualidade é o aquecimento
global.
Este fenômeno ocorre porque alguns gases têm a característica de tornar a
atmosfera terrestre mais apta a reter à radiação térmica que tenta retornar ao
espaço, resultando no chamado efeito estufa. Desta forma, o acúmulo destes gases,
retém parte do calor do sol, pela absorção de radiação infravermelha, que, de outra
forma, seria refletida para o espaço.
Pode-se destacar, entre os principais impactos do efeito estufa no meio ambiente, a
elevação da temperatura média global, a alteração nos níveis de precipitação
pluviométrica, elevação nos níveis dos oceanos, derretimento de geleiras e
intensificação de catástrofes naturais como tempestades e tornados, entre outros.
De acordo com dados publicados pelo Intergovernmental Panel on Climate Change
(2006b), a alteração da concentração dos gases do efeito estufa na atmosfera
terrestre já promoveu o aumento da temperatura global em cerca de 1°C desde o
ano de 1850. Se as emissões desses gases não forem diminuídas de forma efetiva,
prevê-se que a temperatura global continuará aumentando.
Ainda segundo o Intergovernmental Panel on Climate Change (2006b), as ações
decorrentes das atividades antrópicas, principalmente as de caráter econômico e
industrial, têm provocado alterações na biosfera, resultando no aumento da
concentração de gases de efeito estufa na atmosfera durante o período de 1750 e
1998.
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A Revolução Industrial levou a uma utilização crescente de recursos energéticos,
matérias primas e insumos para a alimentação com implicações de emissões diretas
e indiretas para a atmosfera. Apesar dos gases de efeito estufa ocorrerem
naturalmente na atmosfera e serem essenciais para a existência de vida na terra, a
alteração do equilíbrio natural desse sistema pelo aumento das concentrações
desses gases lançadas na atmosfera, tem levado a uma intensificação do
aquecimento global (ALECHANDRE; BROWN, 2000).
Os principais gases de efeito estufa, aos quais são atribuídos maior parcela de
participação nas atuais elevações da concentração de gases, que promovem as
mudanças climáticas são: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso
(N2O) os quais tem origem natural ou antrópica. Outros gases importantes neste
processo

são:

clorofluorcarbonos

(CFCs),

hidrofluorcarbonos

(HFCs),

hidrofluorclorocarbonos (HCFCs), os perfluorcarbonos(PFCs) e o hexafluoreto de
enxofre (SF6) os quais tem sua origem por atividades antrópica (MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2010).
A maior contribuição mundial das emissões de gases do efeito estufa no ano 2000
foi gerada pelo setor de produção de energia que é responsável por 61,3% das
emissões globais seguido pelo setor de mudança do uso da terra com 18,2%, o
setor agropecuário com 13,5%, o setor de resíduos com 3,6 e o setor industrial com
3,4% (INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 2007b).
Todavia, o Brasil apresenta características singulares no que diz respeito à parcela
de contribuição de emissões dos diferentes setores. Devido a sua matriz energética
baseada

em

hidroelétricas

e

ao

acelerado

desmatamento,

as

atividades

relacionadas à mudança e uso da terra são as que mais contribuíram para as
emissões nacionais, responsáveis por 60,6% das emissões nacionais, seguido das
atividades do setor agropecuário com 18,9%, as do setor de energia com 15%, as
atividades do setor de processos industriais com 3,6% e as do setor de tratamento
de resíduos com 1,9% (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2010).
Em função da complexidade e extensão do problema, os diversos países do mundo
vêm engendrando esforços em combater as emissões de gases de efeito estufa por
meio de acordos internacionais. Um de seus marcos foi a criação da Convenção
Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (do inglês, United Nations
Framework Convention on Climate Change) durante a Rio 92, a qual institui a
Convenção do Clima e mais tarde em 1997 consolidou o Protocolo de Quioto, o qual
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estabelecia metas e mecanismos para a redução de emissões dos países
desenvolvidos signatários.
O Brasil também tem adotado diferentes diretrizes, buscando combater as emissões
de gases de efeito estufa por atividades internas. Em 2009, durante a 15ª
Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima realizada em
Copenhagen, o Brasil apresentou como meta a redução de suas emissões entre
36,1% e 38,9% até o ano de 2020 tomando como base as emissões projetadas para
esse mesmo ano. Esta meta foi oficializada na Lei n°12.187/2009 que institui a
Política Nacional sobre o Clima (BRASIL, 2009) e no Decreto n° 7.390/2010 que
regulamenta a Política Nacional sobre o Clima (BRASIL, 2010).
É intuitivo imaginar que o aumento da atividade econômica de um determinado setor
resulte no aumento de suas emissões de gases de efeito estufa. No caso do setor
agropecuário, o aumento do Produto Interno Bruto (PIB) tem relação com o aumento
da produção, que demanda o aumento no uso de fertilizantes, no número de animais
criados, no volume de dejetos animais, dentre outros fatores chave nas emissões do
setor. Todavia, a maneira como essas emissões se desenvolvem, com o aumento
da atividade econômica, também podem ser influenciadas por fatores positivos,
como o aumento da eficiência no trato da terra, maior disponibilidade de recursos
para uso no tratamento de dejetos animais e, ainda, capital para se investir em
práticas de menor emissão de gases de efeito estufa e impacto ambiental.
Quanto à fatores econômicos, o Brasil tem experimentado crescimento econômico
considerável durante os últimos anos, sendo o setor agropecuário nacional um dos
principais contribuidores para este cenário. O agronegócio foi responsável por 33%
do PIB1 nacional, e ainda, por representar 42% das exportações totais do país e
37% dos empregos gerados em 2009 (JANK; NASSAR; TACHINARDI, 2010). É
esperado para os próximos anos o crescimento médio de 3,9% ao ano até o ano de
2030 do setor em suas diversas atividades, apesar dos percalços causados pela
economia global recentemente (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2007)
demonstrando, desta forma, que este setor apresenta importante representatividade
para o desenvolvimento econômico do país.

1

Valores reais desencadeados a valores de 1995, de forma a possibilitar uma avaliação do
crescimento real do PIB, diferentemente dos valores nominais da moeda influenciados pela
inflação.
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Esses números mostram a grande importância do setor para a economia nacional,
porém, tal crescimento teve efeitos negativos, principalmente para o meio ambiente.
O avanço das fronteiras agrícolas trouxe consigo o desmatamento e o uso intensivo
dos recursos naturais, monoculturas e emissões de gases do efeito estufa
(RODRIGUES; QUADROS; RAMOS, 2000).
Nesse contexto, é pertinente questionar quais seriam as práticas que podem auxiliar
o país a continuar seu crescimento econômico no setor agropecuário com menor
pegada de carbono. Também avaliar qual é o comportamento das emissões
nacionais em função do crescimento econômico esperado, analisando sua
tendência. Do mesmo modo, arguir sobre as metas estipuladas pelo governo frente
a essas tendências.
Para dissertar sobre estas questões, o presente trabalho comparou o potencial de
redução de emissões das diferentes práticas do setor agropecuário que podem
auxiliar um crescimento econômico de menores emissões de carbono e auxiliar o
país a atender as metas estabelecidas para 2020. E também analisou o
comportamento das emissões de carbono e do crescimento do PIB do setor
agropecuário, entre o período de 1996 e 2005, verificando a relação entre ambos, e
extrapolou as emissões de gases de efeito estufa para o ano de 2020 com base no
crescimento econômico esperado para o setor, de forma a tornar possível a
comparação com as metas nacionais.
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2 OBJETIVOS
Os objetivos desta pesquisa estão subdivididos em geral e específicos, descritos a
seguir.
2.1 Geral
Avaliar, a luz das informações disponíveis, o potencial de redução de emissões das
principais práticas existentes buscando um crescimento econômico de menor
emissão de gases de efeito estufa no setor e, nesse contexto, examinar as
tendências das emissões de gases de efeito estufa do setor agropecuário brasileiro
e sua relação com o crescimento econômico deste setor.
2.2 Específicos

a) identificar e comparar as principais práticas existentes do setor que podem
auxiliar na diminuição das emissões dos gases de efeito estufa no Brasil;
b) identificar as tendências de crescimento econômico do setor agropecuário
brasileiro e sua influência no crescimento das emissões de gases de efeito
estufa no setor;
c) projetar as emissões de gases de efeito estufa para o ano de 2020 em
função do crescimento econômico esperado, e comparar com a meta
nacional de emissões para este ano.
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3 METODOLOGIA
A seguir, são apresentadas as etapas desenvolvidas para se alcançar os objetivos
propostos tendo como base a pesquisa exploratória. A pesquisa exploratória permite
o desenvolvimento de linhas convergentes por meio de um processo de triangulação
de informações de diferentes fontes de dados (YIN, 2003). Ou seja, a pesquisa
exploratória se alimenta de dados secundários (revisão da literatura), de conversas
com especialistas, de entrevistas rápidas (que geralmente não exploram o assunto
em profundidade) e, por que não, de informações devidamente sistematizadas
oriundas de pesquisa participante (quando o pesquisador interage diretamente no
processo de pesquisa).
a) Revisão bibliográfica e documental
Efetuou-se levantamento bibliográfico e documental sobre a caracterização do setor
agropecuário, no que tange aos seus aspectos e impactos ambientais, suas fontes
de emissões de gases de efeito estufa e as características do seu crescimento
econômico deste setor nos últimos anos.
Neste levantamento, priorizou-se caracterizar detalhadamente as principais fontes
de emissões, esclarecendo os mecanismos de formação dos gases de efeito estufa
de cada área do setor agropecuário, e sua relevância nas emissões nacionais.
Buscou-se também apontar as metas estabelecidas pelo governo brasileiro no que
se refere ao controle das emissões de gases de efeito estufa no território nacional.
Por fim, discutiram-se as práticas existentes no setor e suas características que
propiciam a adoção de práticas de redução de emissões.
b) Estudo prospectivo preliminar
Este estudo consistiu de um levantamento preliminar de práticas de redução de
emissões de gases de efeito estufa e as tendências do comportamento das
emissões de vis-à-vis as tendências do PIB do setor agropecuário. Este item
propiciou algumas observações preliminares, tanto de ordem qualitativa como
quantitativa sobre esses parâmetros, de forma decisiva para a delimitação do
escopo deste estudo.

20

c) Tendências de crescimento econômico e das emissões de gases de efeito
estufa do setor agropecuário.
Com o intuito de analisar a correlação entre o crescimento do PIB do setor
agropecuário e suas emissões, primeiramente levantou-se a série histórica
disponível das emissões do setor por meio dos dados das emissões nacionais de
gases de efeito estufa de 1996 a 2005, publicados pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia (2010). Pelo fato dos dados serem fornecidos em

emissões dos

diferentes gases de efeito estufa, estes foram transformados em emissões
equivalentes de dióxido de carbono para cada ano. Para tanto, utilizou-se
metodologia

de

quantificação

de

carbono

equivalente

estabelecida

a

pelo

Intergovernmental Panel on Climate Change (2006a).
Para as análises das tendências econômicas foram utilizados os dados disponíveis
do Produto Interno Bruto (PIB) do setor, disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) para o mesmo período citado anteriormente.
Por meio dos dados obtidos (PIB e emissões) para o intervalo de 1996 e 2005,
foram extrapoladas as emissões de gases do efeito estufa, em função do
crescimento econômico esperado até 2020. As extrapolações das emissões foram
realizadas pelo método dos mínimos quadrados via Microsoft Excel, método este
escolhido por sua notória simplicidade para extrapolações de retas onde uma
variável independente é utilizada para prever uma variável dependente, ideal para
demonstrar tendências, objetivo deste trabalho.
Segundo Levine et al. (2008), o método dos mínimos quadrados consiste numa
metodologia de regressão linear simples, onde se estabelece uma equação de
primeiro grau do tipo Yi=A+BXi que melhor modela um determinado par de dados
que se acredita ter relação entre si. Para que esta seja a reta que melhor se ajusta
aos dados, o método assume que a soma das diferenças entre os valores de f(x)
tabelados Yi e, os valores da curva de ajuste a+bxi em cada ponto seja o menor
possível para os dados coeficientes A e B da reta. Tendo em vista que essa
equação possui duas incógnitas, A e B, a soma das diferenças entre o Y real e Yi
modelado, no qual o método dos mínimos quadrados determina os coeficientes onde
a soma do quadrado das diferenças do Y modelado e do Y real seja a menor
possível para os pontos analisados.
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O intervalo de 2011 a 2020 apresenta valores estimados do PIB do setor
considerando um crescimento de 3,9 % ao ano, taxa esta estabelecida para o setor
agropecuário pelo Ministério de Minas e Energia (2007).
Com os dados obtidos pelas extrapolações até o ano de 2020, foi realizada a
comparação com as metas nacionais para o mesmo ano por meio de análise dos
gráficos plotados e pela razão entre as emissões do setor por cada unidade
monetária gerada no setor.
d) Levantamento das práticas de baixo carbono existentes e análise do
potencial de redução de emissões destas.
Os valores foram obtidos por meio de dados existentes em bibliografia especializada
e transformados com o intuito de possibilitar a comparação entre as práticas do
setor. Os dados disponibilizados na bibliografia em termos de carbono emitidos ou
sequestrados, e não em dióxido de carbono, foram transformados em dióxido de
carbono por meio de conversão estequiométrica simples. Os dados obtidos em
outros gases do efeito estufa que não CO2 ou CO2e foram convertidos utilizando o
seu Potencial de Aquecimento Global conforme estabelecido pelo Intergovernmental
Panel on Climate Change (2006a).
e) Comparação entre as práticas de baixo carbono existentes no setor
concernentes ao abatimento de emissões de gases de efeito estufa.
As práticas foram comparadas somente em função do seu potencial de redução de
emissões ou sequestro de carbono, e as comparações foram subdividas em práticas
que apresentam unidades de medida semelhantes, possibilitando sua comparação.
As divisões para comparação foram: Práticas de manejo do solo (tCO2e.ha-1.ano-1),
práticas que promovem a redução de emissão pela eficiência na produção de gado
(tCO2e.tcarcaça-1), práticas de tratamento de dejetos animais (tCO2e por m3 de
dejeto tratado) e práticas de produção de cana-de-açúcar (tCO2e.ha-1.ano-1).
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4 INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE OS ASSUNTOS RELACIONADOS AO
TEMA
Este item agrega assuntos relacionados ao tema, oriundos da revisão da literatura,
explanando sobre os conceitos básicos relacionados às mudanças climáticas, as
fontes de emissões de gases de efeito estufa do setor agropecuário, práticas com
potencial para redução destas emissões e a caracterização do setor no cenário
nacional.
4.1 O fenômeno do efeito estufa
Neste subitem conceitua-se o fenômeno do efeito estufa e aborda-se suas diferentes
implicações na atualidade.
4.1.1 Interação da radiação solar no sistema terra-atmosfera

A radiação eletromagnética emitida pelo sol e direcionada à atmosfera terrestre é
constituída principalmente por radiação luminosa, infravermelha e ultravioleta. Ao
encontrar os gases atmosféricos ocorrem interações entre os gases atmosféricos e a
radiação em três diferentes formas: parte da radiação é refletida de volta para o
espaço, outra parte é absorvida pelos gases e outra parte atravessa-os alcançando
a superfície terrestre. A parcela de radiações que atinge a superfície da terra tem
uma fração novamente refletida de volta para a atmosfera, e outra parte absorvida
na forma de ondas luminosas (TONELLO, 2007). A Figura 1 mostra o balanço de
radiação do sistema terra-atmosfera com os valores médios globais em W/m2,
apontando os principais fatores influenciadores nesta dinâmica segundo Kiehl e
Trenberth (1997).
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Figura 1 - Fluxo de energia eletromagnética no sistema terra atmosfera.
Fonte: Kiehl e Trenberth (1997)

4.1.2 O efeito estufa
Como ilustrado na Figura 1, a atmosfera tem por característica natural reter energia
na sua camada de gases, sendo este papel, fundamental para a manutenção da
vida na terra. Este fenômeno é um dos responsáveis por manter a temperatura
média da terra em torno dos 15°C, ambiente este responsável por manter a vida
como ela é hoje. O efeito estufa é um fenômeno pelo qual a radiação infravermelha
refletida pela superfície da terra é retida por alguns gases presentes na atmosfera,
aumentando a temperatura do planeta (PIRES, 2005). Sem este efeito natural, a
temperatura média global da superfície terrestre seria de -19°C modificando os
padrões de vida como conhecemos atualmente (CARLOS; SANTOS, 2009).
As radiações absorvidas pelos gases atmosféricos contribuem para o aumento da
temperatura terrestre, pois sua energia se converte em radiação infravermelha
térmica de ondas longas. O calor irradiado pela terra é encaminhado para o espaço,
porém, uma fração dele é retida na atmosfera devido aos gases causadores do
efeito estufa (TONELLO, 2007).
Para que a temperatura média global na troposfera seja relativamente estável no
tempo, é necessário que haja equilíbrio entre radiação solar incidente absorvida e
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calor irradiado. Esse equilíbrio radioativo depende da concentração atmosférica dos
chamados gases de efeito estufa.
4.1.3 Gases de efeito estufa (GEE)
Muitos dos gases do efeito estufa, como vapor d’água, dióxido de carbono (CO2),
metano (CH4), óxido nitroso (N2O) e ozônio (O3), existem naturalmente na atmosfera
(PINHEIRO, 2005). Entretanto, como consequência das atividades antrópicas na
biosfera, o nível de concentração de alguns desses gases, como CO2, CH4 e N2O,
vem aumentando na atmosfera, principalmente a partir do século XX, como mostra
a Figura 2. Além disso, passou a ocorrer a emissão de outros gases de efeito estufa,
formados por compostos químicos produzidos somente pelo homem, tais como:
clorofluorcarbonos (CFCs), hidrofluorcarbonos (HFCs), hidrofluorclorocarbonos
(HCFCs), perfluorcarbonos (PFCs) e hexafluoreto de enxofre (SF6) (MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2010).

Figura 2 - Evolução da concentração de N2O, CH4 e CO2 na atmosfera
Fonte: Foster et al. (2007)

Segundo Pinheiro (2005), os gases de efeito estufa não apresentam a mesma
capacidade de retenção da radiação infravermelha. Isso significa que cada gás
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apresenta um potencial singular de retenção de radiação e, consequentemente, de
contribuir para o aquecimento do planeta. Essa característica de cada gás é
conhecida como Potencial de Aquecimento Global (PAG) (ou Global Warming
Potential – GWP). Para efeito comparativo dos diferentes gases do efeito estufa foi
convencionado o dióxido de carbono como gás padrão. Desta forma, os demais
gases do efeito estufa apresentam seu PAG expresso como “CO2 equivalente” tendo
o horizonte de 100 anos de permanência, para fazer a comparação entre gases
conforme demonstrado na Tabela 1, que mostra os principais gases de efeito estufa
e seus respectivos PAG.
Na Tabela 1 existem diversos gases com diferentes potenciais de retenção de
radiação infravermelha. A coluna de 100 anos de horizonte de tempo de
permanência dos gases, em negrito, demonstra os valores convencionados que são
normalmente utilizados para cálculo de emissões equivalentes em CO2 nos
inventários de gases de efeito estufa, conforme metodologia proposta pelo Painel
Intergovernamental sobre Mudança do Clima e na maioria dos inventários nacionais.
Estes também são os valores adotados nesta dissertação. Todavia, nota-se pelo
conteúdo da Tabela 1 que ao se adotar horizontes de tempo diferentes, o potencial
de aquecimento global varia para cada um dos gases de efeito estufa.

Tabela 1 - Potencial de aquecimento global dos principais gases de efeito estufa
Potencial de aquecimento
global (horizonte de tempo)
Nome comum
Fórmula Química
20 anos 100 anos 500 anos
continua
Dióxido de Carbono

CO2

1

1

1

Metano

CH4

56

21

6.5

Óxido Nitroso

N2O

280

310

170

HFC-23

CHF3

9.100

11.700

9.800

HFC-32

CH2F2

2.100

650

200

HFC-41

CH3F

490

150

45

C5H2F10

3.000

1.300

400

HFC-43-10mee
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Nome comum

Fórmula Química

Potencial de aquecimento
global (horizonte de tempo)
20 anos

100 anos

500 anos
conclusão

HFC-125

C2HF5

4.600

2.800

920

HFC-134

C2H2F4

2.900

1.000

310

HFC-134a

CH2FCF3

3.400

1.300

420

HFC-152a

C2H4F2

460

140

42

HFC-143

C2H3F3

1.000

300

94

HFC-143a

C2H3F3

5.000

3.800

1.400

HFC-227ea

C3HF7

4.300

2.900

950

HFC-236fa

C3H2F6

5.100

6.300

4.700

HFC-145ca

C3H3F5

1.800

560

170

Hexafluorido de Enxofre

SF6

16.300

23.900

34.900

Perfluorometano

CF4

4.400

6.500

10.000

Perfluoroetano

C2F6

6.200

9.200

14.000

Perfluoropropano

C3F8

4.800

7.000

10.100

Perfluorociclobutano

c-C4F8

6.000

8.700

12.700

Perfluoropentano

C5F12

5.100

7.500

11.000

Perfluorohexano

C6F14

5.000

7.400

10.700

C6F9OCH3
C4F9OC2H5

1040
207

297
59

90
18

HFE-7100
HFE-7200

Fonte: Adaptado de Foster et al. (2007)
4.1.4 Mudanças Climáticas
Como resultado do aumento da concentração de gases que absorvem parte da
radiação infravermelha refletida pela terra, tem-se a intensificação do fenômeno do
efeito estufa, levando à elevação da temperatura média global. Essa perturbação na
dinâmica natural do planeta é responsável pela criação ou intensificação de
diferentes fenômenos naturais.
O Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, é o painel das Nações
Unidas responsável pelos estudos do fenômeno das Mudanças Climáticas e seus
efeitos na dinâmica global. Este painel define mudanças climáticas como a mudança
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do estado do clima que pode ser identificada, usando métodos científicos, por
causar mudanças ou variabilidades em suas propriedades, que persistem por um
período prolongado, tipicamente décadas ou mais. Este termo se refere a qualquer
mudança do clima durante o tempo, ocasionada tanto por fenômenos naturais, como
por atividades antrópicas.
Segundo o Intergovernmental Panel on Climate Change (2006b), o aquecimento dos
sistemas climáticos globais é inequívoco, e se torna evidente a partir das
observações do aumento da temperatura média global da superfície, dos oceanos e
com o derretimento generalizado de neve e gelo somado ao aumento no nível do
mar.
De acordo com o Intergovernmental Panel on Climate Change (2006b), onze entre
doze anos analisados (1995 - 2006) registraram as maiores temperaturas médias
detectadas por instrumento na superfície terrestre desde o início dos registros em
1850. Conforme ilustrado na Figura 3, é possível observar a tendência de aumento
na temperatura em todos os continentes, não sendo apenas um fenômeno
localizado e, ainda, se estende aos oceanos e as áreas não alagadas do planeta.
Ainda na Figura 3, é possível observar que os modelos desenvolvidos pelo referido
autor apresentam valores mais aproximados do observado na realidade (com
tendências de crescimento da temperatura), ressalvando o fato deste modelo
considerar como variáveis não só os fenômenos naturais, mas também as ações
antrópicas. Já o modelo matemático que desconsidera as ações antrópicas, não se
assemelha aos valores observados nas medições, notando-se neste modelo que
não existe uma tendência de aumento da temperatura. Esses fatos são tidos como
mais um dos indícios de que as atividades antrópicas teriam influência na mudança
do clima global.
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Figura 3 - Aumento global de temperatura
Fonte: Intergovernmental Panel on Climate Change (2006b)

A Figura 4(a) também mostra as tendências de aumento da temperatura global
desde 1850 e seu paralelo com outros fenômenos globais. A elevação do nível dos
oceanos é outro fenômeno importante resultante do aquecimento global, apontado
pelo Intergovernmental Panel on Climate Change (2006b). Segundo o relatório, o
nível médio dos oceanos elevou-se a uma média de 1,8 milímetros por ano desde
1961 até 2003 e vêm em uma tendência de continuar aumentando conforme nota-se
na Figura 4(b).
A diminuição das áreas cobertas por gelo também é outro fenômeno consistente
com as afirmações do aquecimento global. Levantamentos realizados por satélite
desde 1978 mostram que a extensão do mar de gelo do Ártico diminuiu a velocidade
de 2,7% por década, demonstrando ainda maior intensidade no verão com
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diminuição média de 7,4% por década. Pode se notar também que a cobertura das
geleiras das cadeias montanhosas ao longo dos dois hemisférios vêm apresentando
diminuição tendencial conforme pode-se observar na Figura 4(c).

Figura 4 - Monitoramento de mudanças de tendências
Fonte: Intergovernmental Panel on Climate Change (2006b)
Legenda:
(a) Temperatura média global;
(b) Nível médio dos oceanos;
(c) Área coberta por gelo no hemisfério norte.
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4.1.5 Esforços internacionais para o combate ao aquecimento global
Os tópico abordados neste item são: A Convenção do Clima e o Protocolo de
Quioto. Ambos representam eventos importante que mobilizaram esforços
internacionais para combater o aquecimento global na atualidade.
4.1.5.1 Convenção do Clima
Para tratar das questões relacionadas ao aquecimento global e suas possíveis
consequências para a humanidade, foi criada em 1992, durante a Rio 92, a
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (MINISTÉRIO
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2001). Adotada em 1992, a Convenção do Clima tem
como meta propor ações para os países do Anexo I (basicamente países
industrializados), para que estes estabilizem as concentrações atmosféricas dos
gases de efeito estufa de forma a impedir que atividades antrópicas levem a uma
“interferência perigosa” no clima do planeta. A Convenção do Clima entrou em vigor
em 21 de março de 1994 e conta atualmente com 186 “Partes” (países). Desde
então, as partes têm se reunido para discutir o assunto e tentar encontrar soluções
para o problema apresentado. Os encontros são denominados Conferência das
Partes - COP (ROCHA, 2003). Desde então, as reuniões são frequentes e
realizadas em diferentes países anualmente.
A Conferência das Partes, realizada em 1997, em Quioto, destaca-se como sendo
uma das mais importantes, uma vez que propôs metas de redução de Gases de
Efeito Estufa (GEE) para países do ANEXO B (países do ANEXO I com compromisso

de redução de emissões) e criou diretrizes para a utilização de mecanismos de
mercado através do Protocolo de Quioto (ROCHA, 2003).
4.1.5.2 Protocolo de Quioto
O Protocolo de Quioto, como uma emenda integrante da Convenção Quadro,
encoraja os países desenvolvidos a estabilizarem e diminuírem suas emissões,
enquanto o Protocolo torna isso uma obrigação.

31

Segundo o artigo 3, do Protocolo de Quioto:
As Partes inclusas no Anexo I devem, individualmente ou
conjuntamente, assegurar que suas emissões antrópicas agregadas,
expressas em dióxido de carbono equivalente, dos gases de efeito
estufa [...] não excedam suas quantidades atribuídas, [...], com vistas
a reduzir suas emissões totais desses gases em pelo menos 5%
abaixo dos níveis de 1990 no período de compromisso de 2008 a
2012. (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2000, p.6)

A abertura do Protocolo para assinatura dos países aconteceu em março de 1998,
entretanto, entrou em vigor aproximadamente sete anos depois, em 16 de fevereiro
de 2005 (NASCIMENTO; NOTOYA; FERREIRA, 2006). De acordo com as regras
determinadas pelos artigos 2 e 3 do Protocolo de Quioto, apresentadas no Brasil
pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, os países ou parte dos países
desenvolvidos, devem cumprir seus compromissos de redução de emissões de
gases de efeito estufa, minimizando os impactos adversos ambientais, sociais e
econômicos, a fim de promover o desenvolvimento sustentável. Estas reduções
devem ser obtidas a partir de modificações de suas atividades antrópicas. Porém,
frente às dificuldades tecnológicas, econômicas, físicas, entre outras, são permitidos
mecanismos de flexibilização. Os artigos 6 e 12 do Protocolo definem como
mecanismos de flexibilização a transferência de Unidades de Redução de Emissões
(URE) entre as partes signatárias ao Protocolo, sendo cada unidade medida em
tonelada de CO2equivalente (tCO2e) (NASCIMENTO; NOTOYA; FERREIRA, 2006).
Existem três tipos de mecanismos de flexibilização:
1) Comércio de Emissões;
2) Implementação Conjunta; e
3) Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL).
Os dois primeiros são aplicados para transferência de URE apenas entre países do
Anexo I do Protocolo. Já o MDL estabelece as regras para a transferência de URE
de signatários não Anexo I para signatários do Anexo I. As unidades de redução de
emissões decorrentes de flexibilização do tipo MDL são denominadas Reduções
Certificadas de Emissões (RCE) (NASCIMENTO; NOTOYA; FERREIRA, 2006).
Sendo o Brasil signatário do Protocolo e não constante do Anexo I, o procedimento
para MDL é a única opção possível de comercialização de créditos de carbono para
o país.
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4.1.6 Características das emissões nacionais de gases do efeito estufa
As emissões nacionais oficiais são calculadas e publicadas pelo Ministério da
Ciência e Tecnologia. A primeira publicação se deu no ano de 2004 com o Inventário
de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa não Controlados
pelo Protocolo de Montreal, o qual estima as emissões nacionais no período de 1990
a 1994 nos setores de energia, processos industriais, solventes, agropecuária,
mudança no uso da terra e florestas e tratamento de resíduos, conforme sugerido
pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças do Clima. A segunda e última
publicação foi realizada no ano de 2010, intitulada Inventário Brasileiro de Emissões
Antrópicas por Fontes e Remoções por Sumidouros de Gases de Efeito Estufa não
Controlados pelo Protocolo de Montreal, o qual aponta as emissões nacionais no
período de 1995 a 2005. Ambos inventários quantificam as emissões dos gases SF6,
N2O, CH4, CO2, HFCs e PFCs, principais contribuidores do efeito estufa por ações
antrópicas.
A Figura 5 mostra os resultados obtidos para o ano de 2005 para a contribuição de
cada setor em relação as suas emissões já transformadas em dióxido de carbono
equivalente (CO2e). Nota-se que as emissões provindas da mudança e uso da terra
e florestas representam mais da metade (61%) das emissões equivalentes
nacionais. A segunda fonte mais expressiva é a do setor agropecuário com 19% das
emissões, justificada principalmente pela produção de metano do setor. Os demais
setores de energia, processos industriais e tratamento de resíduos somam juntos
20% das emissões. Esta configuração é atípica quando comparada com as
emissões de gases de efeito estufa nos países desenvolvidos, onde normalmente se
observa maior representatividade do setor energético nas emissões equivalentes.
Esse fato se da em função da matriz energética mundial empregar em sua maioria
fontes energéticas não renováveis, baseadas em combustíveis fósseis como
carvão, gás e petróleo. Já no Brasil, a principal fonte de energia são os recursos
hídricos, que produzem energia sem a emissão de gases de efeito estufa, daí a
baixa representatividade deste setor nas emissões nacionais. Acrescenta-se a isso,
o fato do Brasil apresentar uma significativa taxa de desmatamento, originada
principalmente pelo aumento de suas fronteiras agrícolas em regiões de florestas
por ser ainda um país agrário e com grandes áreas de terra ocupáveis (MINISTÉRIO
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2010).
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Figura 5 - Emissões de CO2e em 2005 por setor de atividade.
Fonte: Ministério da Ciência e Tecnologia (2010).

Ao observar a Figura 5, fica evidente que o setor agropecuário apresenta
significativa contribuição para as emissões nacionais, o que torna a discussão sobre
a redução das emissões nas atividades deste setor de grande relevância.
Por sua vez, os principais gases que contribuem para as emissões nacionais são o
dióxido de carbono com 75% das emissões nacionais, o metano com 17% e o óxido
nitroso, sendo os demais de baixa representatividade no cenário nacional, conforme
pode ser visto na Figura 6. A predominância de CO2e emitido se dá pela perda de
carbono no solo e na biomassa aérea devido à conversão de florestas em outras
aplicações tais como, a instauração de pastagens, áreas alagadas por barragens,
avanço do perímetro urbano, plantações, entre outras, como estabelecido pelo
próprio inventário do Ministério da Ciências e Tecnologia (2010).

34

Figura 6 - Emissões nacionais em CO2e por tipo GEE.
Fonte: Ministério da Ciência e Tecnologia (2010).

4.1.7 Metas nacionais de redução de emissão
O Brasil, diante ao desafio de assumir suas responsabilidades frente as mudanças
climáticas, se posicionou ativamente adotando políticas relacionadas ao combate
das mudanças climáticas frente a seu povo e à comunidade global.
A legislação nacional relativa ao tema teve seu início por meio da Lei nº 12.187
(BRASIL, 2007), que institui a Política Nacional de Mudanças Climáticas. Esta lei
estabelece entre outros temas, princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos a
serem utilizados pelo país em busca da redução de suas emissões e adaptações às
mudanças climáticas que possam ocorrer no futuro (BRASIL, 2009).
Em 2009, durante a 15ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima
realizada em Copenhagen, o Brasil assumiu como meta a redução de suas
emissões entre 36,1% e 38,9% até o ano de 2020 tomando como base às emissões
projetadas para este ano (BRASIL, 2009).
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Em 2010, o Brasil oficializou sua declaração de comprometimento de reduções de
emissões por meio do decreto nº 7.390 de 09 de Dezembro de 2010, o qual
regulamenta parte da lei nº 12.187/2007 que institui a política Nacional de Mudanças
Climáticas e que estabelece as reduções de emissões entre 36,1% e 38,9% até o
ano de 2020. O referido decreto institui que as emissões nacionais deverão atingir
as reduções de emissões já estabelecidas em 2009 em Copenhagen, e ainda,
segrega as metas de emissões para 2020 por setores da economia. As medidas
pertinentes neste decreto ao setor agropecuário, estabelecem como meta o valor
aproximado de 730 MtCO2eq/ano para o ano de 2020 e preconiza o uso das
seguintes ações a serem implementadas e seguidas:

•

Ampliação do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta em 4
milhões de hectares;

•

Expansão da prática de plantio direto na palha em 8 milhões de hectares;

•

Expansão da fixação biológica de nitrogênio em 5,5 milhões de hectares de
áreas de cultivo, em substituição ao uso de fertilizantes nitrogenados; e

•

Ampliação do uso de tecnologias para tratamento de 4,4 milhões de m3 de
dejetos de animais.

4.2 Caracterização do setor agropecuário brasileiro
Segundo Silva (1993), a industrialização do setor agropecuário brasileiro é
relativamente recente, tendo seu início em 1965, impulsionada pelos incentivos
governamentais concedidos ao setor neste período. Todavia, foi somente no final da
década de 1970 e início da década de 1980, que se observou a formação de
complexos agroindustriais formados pela integração setorial entre a indústria, a
agricultura e o setor financeiro, que caracterizaram a expansão do setor que segue
até hoje no Brasil. Pode-se considerar ainda, que o setor teve crescimento mais
acentuado a partir do final da década de 1990, por conta da estabilidade econômica
alcançada e da abertura comercial do país.
O Brasil atualmente é o terceiro maior exportador de produtos agrícolas no ranking
global, atrás apenas dos Estados Unidos e da União Européia, sendo líder na
exportação de diversos produtos no setor, como: soja, carne bovina, laranja e café
(JANK; NASSAR; TACHINARDI, 2010). Ainda, de acordo com os mesmos autores, o
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agronegócio nacional foi responsável por 33% do PIB do Brasil, 42% das
exportações totais do país e 37% dos empregos gerados no ano de 2009.
Nota-se, portanto, a notória importância do setor para a economia nacional, porém,
tal crescimento teve seus efeitos negativos, principalmente para o meio ambiente
gerando impactos pelo avanço das fronteiras agrícolas, trazendo consigo o
desmatamento e o uso intensivo dos recursos naturais e monoculturas (HAMMES,
2004).
Dentre as principais interferências do setor agropecuário no Brasil, Hammes (2004)
destaca os seguintes aspectos e respectivos impactos do setor agropecuário:
•

A derrubada de matas nativas com o aumento das fronteiras agrícolas,
principalmente para a plantação de cana-de-açúcar e soja, somada ao
avanço dos pastos para a criação de gado, acabam por suprimir a
biodiversidade em diferentes regiões e biomas em nosso país. No período
de 2002 a 2008 verificou-se, somente no bioma Mata Atlântica, uma
supressão de 2.742 km2 (0,25% do bioma), ou seja, uma taxa anual de
supressão de 457 km2 (0,04%) nesse período (INSTITUTO BRASILEIRO
DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS,
2012). O desmatamento também leva à emissão de gases de efeito estufa
para a atmosfera, deslocando o carbono antes “estocado” na forma de
biomassa das matas nativas em forma de dióxido de carbono e metano. O
desmatamento ainda pode resultar no comprometimento de recursos
hídricos, empobrecimento do solo, aceleração do processo de erosão,
entre outros;

•

As queimadas, que são utilizadas como práticas de manejo em todo o
Brasil para a eliminação da vegetação natural quando da abertura de novas
áreas para a agricultura, para a colheita manual de cana-de-açúcar e,
principalmente, para a limpeza e renovação de pastagens. Durante o ano
2000, mais de 96 mil focos de incêndio foram detectados em território
nacional que, além da destruição direta da biomassa, convertida em
dióxido de carbono para a atmosfera, resulta ainda em perda de nutrientes
e matéria orgânica dos solos, diminuindo a fertilidade e aumentando a
necessidade do uso de adubos (HAMMES, 2004);

•

As monoculturas tendem a ser muito mais dependentes de fertilizantes,
pois as plantas têm os mesmos requerimentos e exploram exatamente as
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mesmas camadas do solo para a obtenção de água e nutrientes, o que
aumenta a competição entre elas e causa maior demanda de fertilizantes
para suprir as exigências das plantas. Do mesmo modo, as plantas são
sujeitas ao ataque das mesmas pragas e doenças que proliferam
profusamente, requerendo a utilização de agrotóxicos que contaminam o
ambiente e podem eliminar animais silvestres, muitas vezes inimigos das
próprias pragas, resultando num ciclo de dependência.
4.2.1 Principais atividades emissoras de gases de efeito estufa do setor agropecuário
As cadeias produtivas e atividades relacionadas ao setor agropecuário nacional
envolvem diversas atividades com significativo potencial de emissões de gases de
efeito estufa. Por conta da complexidade das cadeias produtivas deste setor, nem
sempre é possível apontar os diferentes aspectos que geram emissões de gases de
efeito estufa, porém, os mais significativos e conhecidos são objeto de estudo deste
trabalho, como segue.
4.2.1.1 Emissões de óxido nitroso (N2O)
Sabe-se que as emissões de N2O resultam de diferentes atividades, tais como:
práticas agrícolas, processos industriais, queima de combustíveis fósseis e
conversão de florestas para outros usos. No Brasil, as emissões de N2O ocorrem,
predominantemente, no setor agropecuário. De maneira geral, as emissões de N2O
do setor agropecuário estão concentradas na decomposição de dejetos animais em
pastagens, e também, pela liberação de nitrogênio contido em fertilizantes agrícolas
sintéticos e orgânicos (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2010).
O óxido nitroso requer um controle em suas emissões, entre outros fatores, por seu
alto potencial de aquecimento global (PAG), que é estimado em 310 (FORSTER, et
al. 2007), ou seja, a emissão de 1 kg de óxido nitroso na atmosfera equivale ao
lançamento de 310 kg de dióxido de carbono.
De acordo com o Ministério da Ciência e Tecnologia (2010) as emissões de óxido
nitroso do setor agropecuária representaram 87% do total de emissões deste gás
em 2005 no Brasil. Notou-se ainda que as emissões de N2O no setor cresceram
43% entre 1990 e 2005. A Figura 7 mostra as principais fontes de emissões de N2O
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por setor no ano de 2005, onde as emissões por dejetos animais em pastagens
somadas as emissões indiretas do solo somam mais de 2/3 das emissões de óxido
nitroso no país. Já o comportamento das emissões desse gás no período de 1990
até 2005 é apresentado na Figura 8 onde pode-se notar uma tendência de aumento
para o período.

Figura 7 - Emissões de N2O por setor no ano de 2005.
Fonte: Ministério da Ciência e Tecnologia (2010).

Figura 8 - Evolução das emissões de N2O no Brasil.
Fonte: Ministério da Ciência e Tecnologia (2010).
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Segundo o Intergovernmental Panel on Climate Change (2006b)
diretas de

as emissões

óxido nitroso provinda de solos manejados são ocasionadas por

processos naturais, que ocorrem na biota deste meio por processos intitulados
nitrificação e desnitrificação. Nitrificação é a oxidação microbiana aeróbica da
amônia para o nitrato, e desnitrificação é a redução microbiana aeróbica de redução
do nitrato para o gás nitrogênio (N2). O óxido nitroso é um gás intermediário na
sequência de reações de desnitrificação e nitrificação, que escapam das células dos
micróbios para o solo e posteriormente para a atmosfera.
Em ambos os processos, a formação de N2O somente ocorre se houver substrato e
presença de bactérias específicas. O atual volume de óxido nitroso gerado é
originado em grande parte pelo uso de fertilizantes nitrogenados, tanto minerais
quanto orgânicos. Outra fonte de emissão antrópica considerável desse gás é
gerada pela conversão de uso da terra. O óxido nitroso é um dos gases que mais
preocupa os cientistas devido ao seu grande poder reativo na atmosfera, bem como
por possuir uma meia vida de até 150 anos (CARDOSO et al., 2001). Além disso,
possui poder catalisador da depleção da camada de ozônio (O3), ocasionando
assim, indiretamente, uma diminuição do poder filtrante do O3, que tem como função
evitar efeitos deletérios à biosfera pela radiação energética (MOZETO, 2001).
Segundo Denega (2009), a formação de óxido nitroso no solo se dá perante as
condições abióticas, e entre as principais variáveis que influenciam na formação do
óxido nitroso no solo estão a temperatura, pH do solo, presença de NH4+ e NO3 -,
matéria orgânica, porosidade do solo, teor de carbono, teor de nitrogênio e umidade.
Destes, o fator dominante que regula a formação de N2O no solo é o espaço poroso
ocupado por água aliado à temperatura, desta forma os solos aerados que
apresentem áreas saturadas entre 35% a 60% têm formação de N2O como um
subproduto da nitrificação. Já em solos porosos com características de saturação
acima de 70%, ocorrem condições que facilitam as reações de desnitrificação.
Outras fontes secundárias de óxido nitroso são relevantes, apesar de menos
significantes, no montante de emissões no Brasil, tais como, a liberação deste gás
nos processo de decomposição ou tratamento de dejetos animais, ou ainda, da
queima de resíduos agrícolas, como por exemplo nas queimadas, normalmente
utilizadas na cultura de cana-de-açúcar onde o óxido nitroso é um dos produtos da
combustão incompleta da biomassa.
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4.2.1.2 Emissões de metano (CH4)
São três os principais processos que geram emissões de metano na pecuária por
conta de suas atividades convencionais. O primeiro é a fermentação entérica dos
animais ruminantes, resultante de seu processo digestivo. O segundo, são

os

sistemas de manejo de dejetos de animais, que geram metano durante sua
decomposição em processos anaeróbios e, por fim, as culturas de arroz alagadas,
as quais formam um ambiente propício para a fermentação da matéria orgânica
submersa.
Segundo o Intergovernmental Panel on Climate Change (2006a), em seu guia para
inventários nacionais no caderno de emissões provindas do setor agropecuário, o
metano é um gás naturalmente produzido em herbívoros como produto da
fermentação entérica, que é um processo digestivo no qual carboidratos são
quebrados por micro-organismos em moléculas mais simples para absorção em sua
corrente sanguínea. O montante de metano que é produzido depende diretamente
do tipo do trato digestivo do animal, sua idade, peso e a quantidade de alimento que
é consumida. A Figura 9 mostra os principais emissores de metano no Brasil e sua
participação no montante de emissão deste gás. Nesta, nota-se que no Brasil, como
no resto do mundo, a principal fonte de emissão de metano é proveniente da
fermentação entérica de animais, onde 61% das emissões de metano nacionais
provém desta fonte devido ao gado bovino.
Animais ruminantes como gado e ovelhas são maiores fontes de emissão de metano
por fermentação entérica, enquanto animais não ruminantes como porcos e cavalos
produzem quantidades mais moderadas desse gás durante seu processo de
digestão como mostra a Figura 9 a seguir.
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Figura 9 - Participação de cada uma das fontes de emissões de metano no Brasil.
Fonte: Ministério das Ciências e Tecnologia (2010).

Essa diferença se dá principalmente porque nos ruminantes, a redução de carbono
para produzir o CH4 é realizado por uma sub-população de micro-organismos
chamados de bactérias metanogênicas. O crescimento e a abundância destas
bactérias no ambiente ruminal são favorecidos pela presença de fibra de
degradação lenta, e inibidos pela presença de amido e seu produto final, ácido
lático, com a queda concomitante de pH. Óleos e gorduras também reduzem
substancialmente a produção de metano (VAN SOEST, 1994 apud BANCO
MUNDIAL, 2010).
A segunda fonte mais comum de emissões de metano no setor, ainda de acordo
com o Intergovernmental Panel on Climate Change (2006a), são as emissões
provindas dos dejetos animais. A decomposição dos dejetos animais em condições
anaeróbias, durante seu armazenamento e tratamento produz CH4. Estas condições
ocorrem majoritariamente quando existe um número razoável de animais
confinados, e onde os dejetos animais são dispostos em sistemas úmidos de
tratamento. Os fatores que mais influenciam as emissões de metano são o montante
de dejetos produzidos e a proporção de dejetos que se decompõe anaerobicamente.
Estes parâmetros também dependem da taxa de dejetos por animal, e o tipo de
alimentação fornecida ao mesmo. Quando os dejetos são armazenados e tratados
na forma líquida (lagoas de decantação, fossas e etc.) este material normalmente se
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decompõe de forma anaeróbia produzindo significativas quantidades de metano. A
temperatura e o tempo de retenção do material também influenciam na quantidade
de metano produzido. Quando o material é manuseado como sólido, ou quando é
deixado nos pastos, este material tende a formar menos metano.
A emissão de metano pela agricultura tem a sua formação ocasionada
principalmente por plantações de arroz sob regime de inundação. O metano
produzido em lavouras de arroz sob inundação é o produto final da decomposição
anaeróbica de compostos orgânicos. As maiores fontes destes no solo são a matéria
orgânica natural, exudatos das raízes das plantas e a matéria orgânica incorporada
como fitomassa das plantas infestantes e restos culturais (AGOSTINETTO et al.,
2002). Normalmente, solos cultivados sob regime de

inundação apresentam

condições propícias à formação de metano, devido ao elevado conteúdo de carbono
e à baixa taxa de decomposição da fitomassa em condições anaeróbicas. Esse
processo é realizado por bactérias metanogênicas que possuem habilidade em usar
compostos carbônicos de baixo peso molecular para a produção de energia
(REDDY; PATRICK, 1984 apud AGOSTINETTO et al., 2002). Características do
ambiente, como radiação, temperatura, precipitação pluvial, do solo, conteúdo de
matéria orgânica, teor de água, potencial de redução e pH, as quais alteram a
constituição e a taxa de liberação de exudatos, bem como da matéria orgânica,
afetam a produção de metano (AGOSTINETTO et al., 2002). Conforme ilustrado na
Figura 9, que mostra a participação das diferente atividades geradoras de metano no
Brasil, a cultura de arroz representa 2% das emissões totais desse gás.
Existem outros processos que acarretam na emissão de metano no setor, porém,
com menor representatividade em nosso país, tais como: as emissões provindas da
decomposição de material orgânico de lavouras e queima incompleta de resíduos
agrícolas (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2010).
4.2.1.3 Emissões de dióxido de carbono (CO2)
As emissões mais comuns do setor agropecuário de dióxido de carbono são as
provindas de queimadas de culturas agrárias. No entanto, essas emissões não são
contabilizadas por conta das metodologias utilizadas para se inventariar as emissões
de gases de efeito estufa. Tais metodologias preconizam que o CO2 provindo da
queima desta biomassa foi previamente fixado da atmosfera durante seu
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crescimento, e, após sua emissão, esse carbono será ciclado novamente no
crescimento da próxima cultura, gerando um ciclo neutro de emissões de CO2
(MANZONI et al., 2010). Esta é também a abordagem considerada neste trabalho.
Todavia, é imprescindível ressaltar que, apesar dessa ser a abordagem
metodológica mais adotada, inclusive pelos inventários nacionais e o proposto na
metodologia do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, são diversos os
autores que alertam sobre a interpretação errônea que esse conceito pode levar,
uma vez que são intrínsecas das atividades agropecuárias emissões de dióxido de
carbono durante a queima de combustível fóssil em seus processos logísticos e na
utilização de maquinários para a colheita, fertilização e plantação (BELIZÁRIO,
2008).
Além das fontes apontadas, outra importante fonte de emissões de dióxido de
carbono que poderia ser acrescida ao setor refere-se às emissões provenientes da
conversão de ecossistemas naturais em agroecossistemas, as quais provocam
significativas alterações na dinâmica do carbono contido no solo e também no
montante de carbono fixado na forma de biomassa aérea, provocando dessa forma
uma diminuição significativa do montante de carbono na área transformada
(BELIZÁRIO, 2008).
Contudo, as emissões ocasionadas pelo desmatamento imposto pelas áreas
convertidas para as atividades agropecuárias são computadas nos inventários
nacionais,

conforme

sugerido

pela

metodologia

criada

pelo

Painel

Intergovernamental sobre Mudança do Clima, como emissões provindas da
Mudança do Uso da Terra e Florestas, e estão somadas às emissões provindas pela
conversão de florestas em áreas urbanas, alagadas ou demais tipos de ocupação do
solo. Essas emissões não são objeto de estudo deste trabalho.
4.2.2 Práticas de baixo carbono existentes no setor agropecuário
Nas últimas décadas tem-se observado o surgimento de diferentes métodos para a
diminuição das emissões deste setor no Brasil e no mundo. Tais métodos são
baseados na adoção de práticas diferentes das práticas comuns do setor diminuindo
as emissões dos principais gases gerados durante as atividades agropecuárias, que
são o óxido nitroso e o metano. Porém, ainda não existe um consenso sobre qual o
melhor ou melhores métodos a serem adotados em nosso país.
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A seguir serão apontados os principais métodos conhecidos para se reduzir as
emissões do setor.
4.2.2.1 Recuperação de pastagens
A pecuária extensiva é uma atividade de grande relevância no Brasil, presente em
praticamente todos os estados da federação. Todavia, a manutenção da qualidade
destas pastagens é um desafio para os produtores e para as políticas
governamentais. De acordo com Yokoyama et al. (1999) os maiores problemas da
exploração da pecuária estão na deficiência e baixa qualidade das pastagens, o que
prejudica o desempenho produtivo do rebanho. Além da escassez, as pastagens
apresentam baixo valor nutritivo, baixo coeficiente de digestibilidade e pouca
palatabilidade para o gado, resultando em consideráveis prejuízos para os criadores,
pela baixa eficiência produtiva e reprodutiva do rebanho. Neste cenário as áreas
pastoris têm experimentado rápido e acentuado declínio em sua capacidade
produtiva em decorrência dos processos de degradação que se instalam, limitando
ou inviabilizando a atividade de criação animal.
A degradação das pastagens em seus estágios mais avançados caracteriza-se pela
modificação na dinâmica da comunidade vegetal, onde as espécies desejáveis
(forrageiras) cedem lugar a outras, de menor ou quase nenhum valor forrageiro, e
pelo declínio na produtividade de forragem (RODRIGUES; QUADROS; RAMOS,
2000).
No aspecto das funções de manutenção do clima, as pastagens apresentam
importante função como fixadores de carbono no solo. Segundo Rodrigues, Quadros
e Ramos (2000) além de viabilizar o suprimento de proteína animal, dada a ampla
extensão, as áreas pastoris desempenham o papel de depósitos ou sequestradores
de carbono como forma de atenuar o efeito estufa e a tendência de aquecimento do
planeta. Para tanto, há que se manejar pastagens para que sejam estáveis e
persistentes, bem como proceder a rápida recuperação da sua capacidade
produtiva.
Portanto, a manutenção da qualidade das forragens proporciona maior quantidade
de carbono no solo na forma de matéria orgânica, carbono este que se perdido por
intempéries ou maus tratos ao solo, retorna a atmosfera na forma de metano ou
dióxido de carbono (SZAKÁCS, 2003).
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É importante salientar que para as práticas que promovem o sequestro de carbono
no solo, é esperado a saturação do mesmo após longos períodos de acúmulo de
material orgânico, e consequentemente, de carbono estocado, sendo atingido um
equilíbrio onde a quantidade de carbono absorvida é a mesma que a quantidade
devolvida para a atmosfera. Apesar de existirem poucos estudos com histórico
suficiente de dados sobre o tema, é estimado pelo Intergovernmental Panel on
Climate Change (2003) que práticas que promovem o sequestro de carbono no solo
tenham um regime constante de retenção de carbono durante seus vinte primeiros
anos. Após esse período, faz-se necessário estudos de acompanhamento das taxas
de retenção de carbono para o local onde a atividade está sendo promovida
(INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 2003). O período para
esta saturação varia de acordo com as características climáticas e do solo, todavia,
é esperado que, conforme o solo tenha acúmulo de matéria orgânica, seu potencial
de acumulação de carbono diminua até cessar em sua saturação (DIEKOW et.al.,
2005 apud SOUZA et.al., 2009).
4.2.2.2 Adoção do sistema de integração lavoura-pecuária
Segundo Alvarenga et al. (2006b), a integração lavoura-pecuária consiste em
sistemas produtivos que incentivam a diversificação, a rotação, a consorciação e a
sucessão das atividades agrícolas e pecuárias dentro da propriedade rural de forma
planejada, constituindo um mesmo sistema cíclico. Como resultado desta
integração, diferentes benefícios são observados em relação às culturas tradicionais.
Esse método possibilita que o solo seja explorado economicamente durante todo o
ano, ou, pelo menos, na sua maior parte, favorecendo o aumento na oferta de grãos,
de fibras, de madeiras (postes ou toras), de lã, de carne e de leite a um custo mais
baixo devido à rotação que se cria entre lavoura e pastagem (ALVARENGA et al,.
2006b).
As vantagens agronômicas como a qualidade do solo é incrementada, pois há
melhoria nas suas propriedades físicas, químicas e biológicas. Desse modo, as
plantas têm melhor nutrição, o que amplia a expectativa de aumento da
produtividade tanto das lavouras quanto das forrageiras. Existem também vantagens
ambientais desta técnica como a diminuição da erosão, uso menor de agrotóxicos e
menor área de cultivo (ALVARENGA et al., 2006a).
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No que tange às mudanças climáticas, a integração lavoura-pecuária exerce uma
função importante, aumentando o montante de carbono retido no solo na forma
orgânica, e diminuindo a necessidade do uso de fertilizantes sintéticos que emitem
óxido nitroso. Segundo Trecenti (2011), a integração lavoura-pecuária é uma técnica
com grande potencial para a diminuição da emissão de gases de efeito estufa e para
o sequestro de carbono possibilitando a produção sustentável e proporcionando um
mundo melhor para as próximas gerações.
Existe também variações deste sistema onde atividades de silvicultura são
adicionadas à integração entre culturas. Segundo Balbino (2011), é chamado de
sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, a atividade que integra os
componentes agrícola, pecuário e florestal em rotação. Ainda, segundo o mesmo
autor, esta prática torna mais sustentável essas atividades que de forma
independente são contribuidoras significativas de impactos ambientais diversos
como o uso excessivo de fertilizantes, emissões de gases de efeito estufa, desgaste
do solo, etc.
A Figura 10 a seguir ilustra o modelo rotacional entre o gado e espécies vegetais,
onde as árvores de grande porte (florestas) ficam fixas em sua posição. Nesta figura
pode-se observar que a área onde está ocorrendo o cultivo agrário (lado esquerdo)
permanece isolada do gado (lado direito), sendo o isolamento representado pela
linha vermelha no centro. As setas simbolizam a rotação a ser executada,
normalmente, após a colheita, onde a novo cultivo tomaria espaço na área antes
ocupada pelo gado e o mesmo teria a continuação de sua engorda no lado que era
ocupado pelo cultivo agrário. Vale notar que a figura propõe a integração lavourapecuária-floresta, todavia, a mesma se aplica ao sistema de integração lavourapecuária onde a metodologia rotacional aplicada é a mesma, apenas sem árvores
fixas na área trabalhada.
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Figura 10 – Esquema de integração da lavoura com a pecuária.
Fonte: Magalhães (2011).

É importante citar que o sistema de integração lavoura-pecuária apresenta as
mesmas características ressaltadas no item anterior quanto ao período de retenção
de carbono no solo.
4.2.2.3 Adoção da engorda confinada de bovinos
Engorda confinada de bovinos é o sistema de criação de bovinos em que lotes de
animais são encerrados em piquetes ou currais com área restrita, e onde os
alimentos e água necessários são fornecidos em cochos (EMPRESA BRASILEIRA
DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 2000), normalmente utilizada na fase da
produção que imediatamente antecede o abate do animal, que, por sua vez, envolve
o acabamento da carcaça que será comercializada.
De acordo com Resende Filho, Braga e Rodrigues (2001), no Brasil o sistema de
engorda confinada de bovinos é normalmente induzido durante os períodos anuais
de seca, onde existe escassa disponibilidade de pastagem, além se ser utilizada
próximo às épocas de abate como mencionado anteriormente.
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As vantagens da engorda confinada são diversas, como a redução da idade de
abate do animal, a produção de carne de melhor qualidade, o aumento do desfrute
reduzindo a ociosidade dos frigoríficos na entre safra, maior giro de capital, melhor
aproveitamento das áreas de pastagens para outras categorias animais e elevada
produção de adubo orgânico (LOPES; MAGALHÃES, 2005).
No que tange às emissões de metano resultante da produção de gado, o objetivo
principal do uso da engorda confinada é diminuir o tempo necessário para a engorda
do animal e, por consequência, as emissões entéricas provindas de sua criação.
De acordo como o Ministério da Ciência e Tecnologia (2007), a emissão de gás
metano em ruminantes pode ser encarada como perdas significativas de energia
que variam entre 4 e 12% do total de energia bruta ingerida. Vale notar que as
perdas energéticas na forma de metano são maiores em dietas de menor qualidade
e também proporcionais ao aumento da idade fisiológica dos animais, provocando
um aumento nas perdas de energia em relação à energia bruta e a energia
digestível ingerida, indicando claramente que animais mais velhos, já maduros,
apresentam um gasto de manutenção maior do que animais jovens, em crescimento,
além de uma menor eficiência de aproveitamento dos alimentos.
Desta forma, pode-se apontar que a diminuição da produção de metano deve
considerar o abate de animais jovens com peso vivo mínimo aceito pelos frigoríficos,
diminuindo o tempo de permanência destes nas pastagens.
Existem outros aspectos ambientais relevantes desta prática, inclusive para o tema
das mudanças climáticas, como a racionalização do uso do solo, que evita o
desmatamento de grandes áreas para a formação de pastagens, apesar de
necessitar de cuidados especiais na gestão sanitária dos dejetos gerados pelos
animais (EHLERS, 1994).
4.2.2.4 Melhoramento da qualidade nutricional da forragem
As pastagens são o principal componente da dieta dos animais criados por métodos
extensivos, representados majoritariamente pelo gado de corte no território nacional.
Estes animais, por apresentarem a fermentação entérica em seu processo digestivo,
são responsáveis pela emissão de consideráveis valores de metano para a
atmosfera, contribuindo para a emissão de gases de efeito estufa.
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Por conta dessa realidade, mudanças nas características das forragens com a
finalidade de diminuir o volume de metano gerado na digestão animal de espécies
ruminantes são uma alternativa para contribuir com a redução de emissões neste
setor. Segundo o Intergovernmental Panel on Climate Change (2007a), melhoras na
qualidade nutricional da pastagem, especialmente em regiões menos desenvolvidas,
melhora a produtividade animal e reduz a proporção de energia perdida na forma de
metano.
O uso de leguminosas consorciado às pastagens convencionais pode aferir
significativas melhoras nas características nutricionais do alimento animal,
melhorando sua produtividade e diminuindo as emissões de metano por produto
gerado. Segundo Barcellos et al. (2008), as leguminosas forrageiras, em face da
capacidade de fixação simbiótica do nitrogênio atmosférico e a sua contribuição para
a produção animal, são essenciais para incrementar a produtividade e constituem
um caminho na direção da sustentabilidade de sistemas agrícolas e pecuários.
Ainda segundo Barcellos et al. (2008), o valor nutricional da forragem tem reflexos
diretos sobre a produtividade animal. As leguminosas forrageiras, participando da
dieta animal, contribuem para incrementar o ganho em peso, bem como aportam
maior quantidade de nutrientes à dieta.
Em outra linha, diferentes métodos antimetanogênicos vêm sendo estudados em
nível

mundial,

como

o

uso

de

espécies

forrageiras

antimetanogênicas,

desenvolvimento de vacinas que combatem as bactérias metanogênicas presentes
nos processos de digestão dos ruminantes ou, ainda, antibióticos que combatem a
formação do metano na digestão destes animais (INTERGOVERNMENTAL PANEL
ON CLIMATE CHANGE, 2007a). Porém, segundo a mesma fonte, ainda é incerta a
real eficiência destes métodos, além dos efeitos colaterais que estas substâncias
podem causar no desenvolvimento dos animais e na saúde humana.
4.2.2.5 Sistema de plantio direto
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (2013) define como plantio direto a
semeadura de culturas sem preparo do solo e com a presença de cobertura morta
ou palha, constituída dos restos vegetais originados de cultura anterior conduzida
especificamente para produzir palha e às vezes também para grãos. Geralmente o
plantio direto é aplicado no cultivo de sucessões simples, tais como: soja/milheto,
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soja/milho-safrinha (milho semeado de dezembro até o final de fevereiro), soja/trigo,
soja/aveia-preta, etc., por vários anos seguidos, não se utilizando, portanto, um
sistema organizado de rotação de culturas. Normalmente, são usados implementos
de discos para incorporar superficialmente as sementes da espécie cultivada para
formar a palha e implantar os corretivos, e implementos de hastes para romper
camadas compactadas. O plantio direto é, neste caso, uma denominação
inadequada, pois não há plantio, mas semeadura, por tratar-se de grãos e não de
plantas ou plântulas.
Ainda, de acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (2013),
define-se como sistema de plantio direto a forma de manejo conservacionista que
envolve todas as técnicas recomendadas para aumentar a produtividade,
conservando ou melhorando continuamente o ambiente. Fundamenta-se na
ausência de revolvimento do solo, em sua cobertura permanente e na rotação de
culturas. Pressupõe, também, uma mudança na forma de pensar a atividade
agropecuária a partir de um contexto socioeconômico com preocupações
ambientais.
O sistema de plantio direto fundamenta-se na ausência de revolvimento do solo, em
sua cobertura permanente e na rotação de culturas. A rotação de culturas é
fundamental para se obter os efeitos esperados desse sistema.
Um dos maiores avanços no processo produtivo da agricultura brasileira foi à
introdução do sistema plantio direto no sul do Brasil, a partir do início da década de
1970, tendo como objetivo básico inicial controlar a erosão hídrica (LOPES et al.,
2008). Todavia, o sistema de plantio direto se mostrou eficiente em outros aspectos
de interesse a produtividade e manejo dos solos agrícolas, como um expressivo
efeito na melhoria da qualidade de solos tropicais e subtropicais. O plantio direto
aumenta os estoques de matéria orgânica e a estabilidade de agregados, sendo a
magnitude deste efeito dependente do tipo de solo e condições climáticas
(BALESDENT et al., 2000 apud COSTA et al., 2004).
Em geral, o aumento da matéria orgânica do solo resulta no aumento da capacidade
de troca catiônica do solo e na oferta de fósforo e outros nutrientes vegetais. A
adoção do sistema de plantio direto reduz as taxas de decomposição da matéria
orgânica presente no solo, levando a manutenção e acumulação deste material no
solo. Adicionalmente, quando o sistema de plantio direto é associado à rotação de
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diferentes culturas durante o ano, pode se obter maior adição de nutrientes ao solo
(BAYER; MIELNICZUK, 1997 apud CARVALHO et al., 2009).
Desta forma, sistemas de manejo adequado como o plantio direto são necessários
para aumento da fertilidade do solo e para a elevação dos estoques de carbono pela
maior conservação de matéria orgânica no solo. Essa característica confere ao
plantio direto uma importante ferramenta para se manter o carbono em sua forma
orgânica no solo e evitar que o mesmo volte para a atmosfera na forma de gás
metano ou dióxido de carbono. A Figura 11 mostra as diferenças conceituais nos
fluxos de CO2 no sistema de plantio direto e no sistema convencional por meio da
espessura das flechas que representam tais fluxos. Do lado esquerdo (sistema
convencional) da figura é representado o fluxo de CO2 que é retido pelo solo,
apresentando fluxo semelhante ao de CO2 que retorna a atmosfera, enquanto no
lado direito (sistema de plantio direto) é representado o fluxo de CO2 que entra maior
do que o fluxo que sai, apontando que parte fica retida no solo conforme mostrado
pela graduação da cor cinza (menor retenção de carbono) para o marrom (maior
retenção de carbono).

Figura 11 - Fluxos de CO2 comparativos entre o sistema de plantio convencional
(esquerda) e o sistema de plantio direto (direita).
Fonte: Lee (2012).

Da mesma forma que o sistema lavoura-pecuária e a recuperação de pastagens, o
sistema de plantio direto apresenta características de aumentar seus estoques de
material orgânico e carbono no solo até que seja atingido seu equilíbrio.

52

4.2.2.6 Queima do metano provindo do tratamento anaeróbio controlado
O cultivo de animais como caprinos, suínos, ovinos, aves ou outras espécies que
apresentam em seu ciclo de produção algum tipo de confinamento, exigem de seus
produtores o manejo dos dejetos desses animais para a manutenção da higiene,
controle de doenças e diminuição do impacto ambiental destas atividades. Para
tanto, dentre as técnicas mais utilizadas para o tratamento dos dejetos animais está
a decomposição anaeróbia deste material após umidificação do mesmo.
Quando a matéria orgânica dos dejetos animais é decomposta sob condições
anaeróbias, quantidades consideráveis de metano podem ser produzidas por meio
da ação de micro-organismos metanogênicos. Essas condições são favorecidas
quando os dejetos são estocados na forma líquida em lagoas, charcos e tanques
(COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2011).
O gás proveniente da matéria orgânica dos dejetos animais é normalmente
intitulado biogás (QUADROS; VALLADARES; REGIS, 2012). O biogás é uma
mistura gasosa produzida a partir da decomposição anaeróbica de materiais
orgânicos, composta primariamente de metano e dióxido de carbono, com pequenas
quantidades de ácido sulfídrico e amônia, e ainda, traços de hidrogênio, nitrogênio,
monóxido de carbono, carboidratos saturados ou halogenados e oxigênio que,
ocasionalmente, se fazem presentes (ZANETTE, 2009). Geralmente, a mistura
gasosa é saturada com vapor d’água e pode conter material particulado e
compostos orgânicos com silício (siloxanas). A composição e o conteúdo energético
do biogás podem variar de acordo com o material orgânico e o processo através do
qual o mesmo é produzido (ZANETTE, 2009).
Na agropecuária esta decomposição é promovida nos chamados biodigestores, que
levam ao aproveitamento do esterco. Normalmente é dado pouco ou nenhum valor
comercial ao esterco, que com o uso de biodigestores podem proporcionar energia
renovável e adubo orgânico. Este procedimento leva a aumentos na produção
agrícola e produção de energia agregando valor, organizando a produção,
aumentando a conservação e melhorando a logística de comercialização.
O biodigestor tem estrutura relativamente simples e pode ser formado por um tanque
revestido e coberto por manta impermeável de PVC, o qual, com exceção dos tubos
de entrada e saída, é totalmente vedado, criando um ambiente anaeróbio
(QUADROS; VALLADARES; REGIS, 2012).
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O processo de biodigestão anaeróbia depende da ação de bactérias, ocorrendo em
três fases: hidrólise ou redução do tamanho das moléculas; produção de ácidos
orgânicos e produção de metano. O metano é o principal componente do biogás e
não tem cheiro, cor, ou sabor, mas os outros gases presentes conferem-lhe ligeiro
odor normalmente tido como desagradável (QUADROS; VALLADARES; REGIS,
2012).
O interesse nesse processo para as mudanças climáticas está na redução de
emissões que podem ser promovidas por meio da oxidação de metano em CO2 e
água. Este processo também pode ser utilizado para gerar energia por conta da
energia liberada em sua oxidação. Vale notar que o metano apresenta potencial de
aquecimento global de 21 (FORSTER et. al., 2007) o que justifica a sua
transformação em CO2 que é menos prejudicial ao aquecimento global. A Figura 12
ilustra o esquema para o tratamento anaeróbio dos dejetos animais com a queima
do metano por flare2 em sua saída e alternativas sustentáveis para a destinação dos
demais produtos do tratamento.

Figura 12 - Esquema para o tratamento anaeróbio de dejetos animais.
Fonte: Sadia S/A (2005).

2

É um dispositivo utilizado na ignição e queima do biogás canalizado (FIGUEIREDO, 2011).
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4.2.2.7 Tratamento Aeróbio controlado
O tratamento aeróbio consiste em um processo em que os microorganismos,
mediante processos oxidativos (presença de oxigênio), degradam as substâncias
orgânicas, que são assimiladas como massa de alimentação e fonte de energia em
elementos. Como resultado final dos processos de decomposição aeróbia tem-se a
formação dos produtos água, dióxido de carbono e novas células (AMARAL, 2009).
Portanto, diferentemente do processo convencional de tratamento anaeróbio, o
tratamento biológico aeróbio não produz metano durante seu processo de
decomposição da matéria orgânica contida no efluente tratado. Por não gerar
metano para o tratamento dos efluentes, é uma alternativa que diminui
consideravelmente as emissões de gases de efeito estufa equivalente para a
atmosfera, uma vez que evita a emissão de metano, liberando apenas dióxido de
carbono para a atmosfera que é menos efetivo para o incremento do aquecimento
global. No entanto, são sistemas com uma maior mecanização e maior gasto de
energia do que outras tecnologias de tratamento biológico, demandando maiores
gastos que os sistemas convencionais de tratamento (PEREIRA, 2007).
Uma das metodologias3 do Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas
para o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo intitulada AMS III.I - emissões
evitadas de metano em tratamento de efluentes pela substituição de sistema
de tratamento anaeróbio por sistema de tratamento aeróbio aponta que, apesar
das emissões evitadas, emissões de gases de efeito estufa podem ocorrer pela
queima de combustível fóssil para a manutenção dos sistemas de aeramento
(UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE, 2009),
por este motivo, é recomendado que o sistema de aeramento tenha como fonte de
energia para seu funcionamento fontes renováveis para que não se tenha perdas no
processo de formação de gases de efeito estufa durante o tratamento.

3

O termo “metodologia” aqui se refere ao documento que estabelece a diretrizes técnicas
para um projeto de créditos de carbono no âmbito do MDL, estabelecendo os parâmetros e
critérios para a contabilização e elegibilidade do mesmo. Uma metodologia deve ser
aprovada pela comissão técnica do UNFCCC para atestar sua validade (WEST, 2012).
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4.2.2.8 Colheita mecanizada da cana-de-açúcar
No Brasil a cana-de-açúcar é uma das monoculturas mais relevantes por sua grande
extensão no território nacional, e por sua importância estratégica nos setores de
energia e exportação de commodities do país. O Brasil tem destaque como um dos
maiores produtores mundiais de álcool – etanol (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, 2007) com a tendência de produção crescente devido ao aumento
da procura por esse tipo de combustível no exterior e principalmente pela demanda
interna de carros flex (RIBEIRO, 2008).
Porém, o Brasil apresenta na prática do cultivo dessa cultura a utilização da queima
da palha da cana-de-açúcar para facilitar a colheita pelos trabalhadores por meio de
corte manual (AGUIAR; RUDORFF; SILVA, 2010). Muito embora esta prática esteja
prevista para ser extinta no estado de São Paulo, por meio de imposição pela
legislação federal (RIBEIRO, 2008), ela representa um sério problema à saúde
humana e ao meio ambiente. Fernandes (2008) adverte que existem correlações
diretas entre as comunidades que vivem perto de regiões canavieiras e o número de
internações por doenças, principalmente, respiratórias.
No que tange as mudanças climáticas, as queimadas têm sua importância na
contribuição de emissões de gases de efeito estufa, uma vez que pelo processo de
combustão da palha da cana-de-açúcar se observa a liberação de óxido nitroso,
metano e dióxido de carbono. Os dois primeiros têm grande relevância por
apresentarem significativo potencial de aquecimento global, porém, o último, por
apresentar ciclo neutro de carbono, não é considerado um contribuidor do
aquecimento global.
As emissões de óxido nitroso, segundo Pissioni (2011), devido à queima de material
vegetal constituinte da cana-de-açúcar é resultante da combustão incompleta de
parte desse material, que apresenta nitrogênio em diferentes composições em sua
estrutura e no solo.
O metano, da mesma forma que o óxido nitroso, provém da combustão incompleta
de biomassa do solo e dos constituintes da cana-de-açúcar (LIMA, 2000).
O CO2, por sua vez, é formado pela combustão completa da biomassa constituinte
da cana-de-açúcar e do solo, todavia, as emissões desse gás não são consideradas
como uma emissão líquida ao longo do tempo por esses sistemas, pois, no ciclo
seguinte da cultura, o CO2 emitido é reabsorvido novamente pelo processo de
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fotossíntese. Por isso é usual se considerar que a queima de biomassa apresenta
um ciclo neutro de carbono conforme ilustrado na Figura 13, onde os fluxos de
dióxido de carbono são iguais ao serem fixados na forma de biomassa e devolvidos
a atmosferas após a queima.

Figura 13 - Ciclo neutro do carbono pela queima de biomassa.
Fonte: University of Strathclyde (2012).

A colheita mecanizada de cana-de-açúcar é uma prática que não necessita da etapa
das queimadas para se fazer o corte da cana-de-açúcar, podendo esta ser colhida
ainda “crua”. Ela é feita por maquinário que corta e induz os talos de cana a um
caminhão de apoio onde a cana-de-açúcar é armazenada e transportada. A colheita
sempre se inicia nas periferias das plantações e avança de forma a respeitar o
contorno do perímetro cultivado. Esse sistema apresenta satisfatória eficiência
apesar de discutível desvantagens econômicas em relação aos métodos tradicionais
de colheita (REIS, 2009).
Por essa característica pode-se considerar que este tipo de colheita evita as
emissões de metano e óxido nitroso por conta da queima de biomassa e contribui
menos a emissão de gases de efeito estufa, apesar de emissões ocorrerem em
menor escala devido a queima de combustível do maquinário envolvido no processo.
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Segue uma síntese dos resultados obtidos na revisão da literatura para as emissões
de gases do efeito estufa em unidade de dióxido de carbono equivalente durante o
período de 1996 a 2005, baseado nos valores de emissões dos diferentes gases do
setor agropecuário. É também apresentado o resultado da extrapolação das
emissões até o ano de 2020 em função do crescimento econômico esperado até
este ano no setor agropecuário e realizadas comparações com a meta nacional de
redução de emissão. Os valores apresentados para o PIB e para as emissões de
gases do efeito estufa citados nesta seção são referentes ao setor agropecuário.
Por fim, são apresentadas e comparadas entre si as quantificações dos potenciais
de redução de emissões das principais práticas deste setor que promovem a
diminuição das emissões de gases do efeito estufa.
5.1 Análise de tendências do crescimento econômico e das emissões de GEE do
setor agropecuário
A Tabela 2 apresenta os dados compilados das emissões de gases de efeito estufa
do setor agropecuário. As emissões equivalentes de CO2 foram obtidas utilizando-se
os dados de emissões fornecidos pelo Inventário Brasileiro de Emissões Antrópicas
por Fontes e Remoções por Sumidouros de Gases de Efeito Estufa não Controlados
pelo Protocolo de Montreal, realizado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (2010).
Todavia, como as informações no inventário são fornecidas em emissões totais de
óxido nitroso e metano emitidos pelo setor, por essa razão, primeiramente foi
realizada a conversão dos dados para emissões de dióxido de carbono equivalente
(CO2e), utilizando o potencial de aquecimento global de cada um dos gases. Os
valores de potencial de aquecimento global utilizados foram 21 e 310 para o metano
e óxido nitroso respectivamente conforme Forster et.al. (2007), chegando às
emissões apresentadas na Tabela 2. É importante notar que não são apontadas
emissões de dióxido de carbono pelo fato do setor agropecuário não apresentar
este tipo de emissão, segundo a metodologia utilizada pelo Ministério da Ciências e
Tecnologia. Desta forma, as emissões do setor inventariadas são representadas em
sua totalidade pelos gases óxido nitroso e metano.

58

Tabela 2 - Emissões do setor agropecuário em CO2 equivalente
Emissões de CH4
(Gg)
10.131,00
10.253,00
10.345,00
10.484,00
10.772,00
11.159,00
11.503,00
12.066,00
12.605,00
12.768,00

Ano
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Emissões de N20
(Gg)
352,70
363,00
371,40
374,70
392,50
405,70
423,60
456,50
466,10
476,20

Emissões em CO2e
(Gg)
322.088
327.843
332.379
336.321
347.887
360.106
372.879
394.901
409.196
415.750

Fonte: Elaborado pelo autor (2012)
Tomando por base as emissões de dióxido de carbono equivalente, e a evolução do
PIB (real com valores encadeados a preços de 19954) para o período de 1996 a
2005, segundo dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(2012), obteve-se a Figura 14 a qual aponta a evolução das emissões de GEE e do
PIB ao longo do período analisado.

60.000

450000,000
400000,000

50.000
350000,000

Gg CO2e

250000,000
30.000
200000,000
150000,000

Milhões (R$)

40.000

300000,000

20.000

100000,000
10.000
50000,000

Emissões de GEE
equivalentes

-

0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

ano

2002

2003

2004

2005
PIB

Figura 14 - Evolução das emissões de GEE e crescimento do PIB do setor agropecuário.
Fonte: Elaborado pelo autor (2012).
4

Valores corrigidos ao valor da moeda em 1995, de forma a possibilitar uma avaliação do
crescimento real do PIB, diferentemente dos valores nominais da moeda.
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Observando a Figura 15 nota-se que o crescimento das emissões de gases de efeito
estufa do setor agropecuário tem acompanhado as tendências econômicas do setor,
ambos apresentando perfil de crescimento durante o período de 1996 e 2005.
A Figura 15 apresenta a razão entre as emissões de gases de efeito estufa do setor
e o PIB para cada ano do período analisado. Os valores são apresentados em Gg
de CO2e emitidos por milhões de reais. Os dados utilizados são os mesmos da
Figura 14, sendo que o propósito do gráfico da Figura 15 é analisar e apresentar um
indicador de como se comporta a variação das emissões por unidade de riqueza
monetária gerada no setor. Foi adicionado ao gráfico desta figura o valor ideal de
emissões por unidade de riqueza monetária gerada para que seja alcançada a meta
estabelecida pelo governo de reduções mínimas de 36,1% para as emissões
projetadas no ano de 2020, de modo a tornar aparente a distância entre os valores
obtidos e a meta nacional.
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Figura 15 – Razão entre as emissões de GEE do mesmo setor e o PIB do setor agropecuário
no período de 1996 a 2005.
Fonte: Elaborado pelo autor (2012).
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Pode-se notar variação baixa do valores sendo que o valor médio apresenta 8,03 Gg
de CO2e por cada milhão de real gerado no setor agropecuário ao longo dos anos
analisados. Nota-se que esta razão apresentou leve tendência à diminuição, todavia,
os valores estão distantes do valor a ser perseguido para se atingir o objetivo
traçado pelo governo para 2020, necessitando apresentar uma diminuição
aproximada de 37% para termos valores que atinjam a meta nacional.
5.2 Estimativas de crescimento das emissões nacionais em função do PIB
Com base na série de 10 anos levantada das emissões de GEE do setor e do seu
crescimento econômico, foi realizado uma curva de tendência do total de suas
emissões em função do crescimento econômico esperado até o ano de 2020, no
qual o Brasil apresenta como meta para o setor a emissão de no máximo 466.312
GgCO2e. As extrapolações das emissões foram realizadas a partir dos dados
obtidos por meio da utilização da técnica de regressão linear simples, pelo método
dos mínimos quadrados, realizado com o auxílio do software Microsoft Excel.
O PIB considerado para as projeções até o ano de 2010 foi o valor do PIB do setor
agropecuário apresentado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2012).
O intervalo de 2011 a 2020 apresenta valores estimados do PIB do setor,
considerando um crescimento de 3,9 % ao ano, taxa esta estabelecida para o setor
agropecuário pelo Ministério de Minas e Energia (2007) no documento Plano
Nacional de Energia 2030. A Tabela 3 apresenta os valores extrapolados conforme
especificado.

Tabela 3 - Valores estimados para as emissões do setor agropecuário
até 2020
PIB agropecuário
Emissões de CO2e
Ano
(Milhões de Reais)
(Gg)
continua
1996
36.605
322.088
1997
36.903
327.843
1998
38.161
332.379
1999
40.651
336.321
2000
41.758
347.887
2001
44.289
360.106
2002
47.202
372.879
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Ano

PIB agropecuário
(Milhões de Reais)

2003
49.942
2004
51.099
2005
51.250
2006
53.711
2007
56.312
2008
59.761
2009
57.037
2010
60.719
2011
63.087
2012
65.548
2013
68.104
2014
70.760
2015
73.520
2016
76.387
2017
79.366
2018
82.461
2019
85.677
2020
89.019
Fonte: Elaborado pelo autor (2012).

Emissões de CO2e
(Gg)
conclusão
394.901
409.196
415.750
420.221
435.494
455.748
439.751
461.374
475.280
489.728
504.740
520.338
536.543
553.381
570.876
589.052
607.938
627.560

Na Figura 16 pode-se observar as emissões estimadas e comparadas com a meta
mínima de reduções de emissão para o setor estabelecida pelo governo brasileiro.
Os coeficientes de reta obtidos para a estimativa foram de 5,872 para a inclinação
(coeficiente B) e de 104805,84 para o intercepto (coeficiente A) resultando na reta
dada por:

Y = 104805,84 (Gg de CO2e) + 5,872 X
onde:
Y= emissões totais de CO2 equivalente do setor agropecuário em Gg;
X= PIB do setor agropecuário em milhões de reais.
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Figura 16 - Estimativas de emissões de GEE do setor até 2020 em função do crescimento
do PIB e o demonstrativo das metas de emissões nacionais para o ano de 2020.
Fonte: Elaborado pelo autor (2012).

5.3 Potencial de redução de emissões das práticas do setor agropecuário
Este item apresenta as estimativas do potencial de redução de emissões ou
sequestro de carbono das diferentes práticas do setor agropecuário. Os valores
foram obtidos por meio de dados existentes em bibliografia especializada e
transformados com o intuito de possibilitar a comparação entre práticas. As práticas
foram comparadas somente em função do seu potencial de redução de emissões ou
sequestro de carbono, e as comparações foram subdividas em práticas que
apresentam unidades de medida semelhantes, possibilitando sua comparação.
5.3.1 Práticas de manejo do solo
Neste tópico foram estimados os valores de potencial de sequestro de carbono ou
redução de emissões de carbono por hectare baseado em valores encontrados via
pesquisa bibliográfica para as quantidades de carbono fixados no solo para cada
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prática destacada. É importante lembrar que as práticas que promovem a fixação de
carbono no solo apresentam características de retenção de material orgânico até
que seja atingido a saturação do solo, onde nota-se o equilíbrio entre as taxas de
retenção de carbono no solo e emissões das mesmas. O período para esta
saturação varia de acordo com as características climáticas e do solo, todavia, é
esperado que, conforme o solo tenha acúmulo de matéria orgânica, seu potencial de
retenção de carbono diminua até seu equilíbrio (DIEKOW et al., 2005 apud SOUZA
et. al, 2009). É estimado pelo Intergovernmental Panel on Climate Change (2003)
que práticas que promovem o sequestro de carbono no solo tenham um regime
constante de retenção de carbono durante seus vinte primeiros anos de atividade.
Segundo a mesma fonte, após esse período, faz-se necessário estudos de
acompanhamento das taxas de retenção de carbono para o local onde a atividade
está sendo promovida.

•

Prática Comum de Plantio

As formas tradicionais de cultura, por diferentes processos de perda de
material orgânico, apresentam uma perda de ao menos 1 tC.ha-1.ano-1
(SEGUY; BOUZINAC; MARONEZZI, 2001) o que pela equação (i), resulta em
uma emissão de 3,667 tCO2.ha-1.ano-1. Este é o valor que será considerado
para calcular as emissões evitadas equivalentes das práticas discutidas a
seguir.
(i)

CO2(g)  C(s) + O2(g)
44g

12g + 32g

Equação simplificada de fixação do carbono

•

Potencial de redução de emissões para o plantio direto

O plantio direto apresenta como característica a fixação mínima de 0,4 tC.ha1

.ano-1 de acordo com levantamento realizado por Amado (2008). A partir da

equação estequiométrica (i) podemos inferir que esta taxa resulta no sequestro
de 1,467 tCO2.ha-1ano-1. Portanto, o valor total de reduções de emissões em
CO2 equivalente é de 5,134 tCO2e.ha-1ano-1 quando comparado com as
culturas tradicionais de cultivo.
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Os cálculos descritos são demonstrados passo a passo, de forma simplificada, na
Tabela 4.
Tabela 4 - Cálculos realizados para a determinação do potencial de emissões evitadas pelo
plantio direto
Fator calculado

Operação realizada

Valores numéricos

Carbono fixado no solo

Valor encontrado em
Bibliografia

0,4 tC.ha-1.ano-1

Carbono fixado no solo em
CO2e

Conversão estequiométrica
pela equação (i)

0,4 tC.ha-1.ano-1 *44/12= 1,467 tCO2.ha-1ano-1

Total de emissões evitadas
quando comparado com a
prática comum

Total de carbono fixado no
solo + emissões da prática
comum

1,467 tCO2.ha-1ano-1
+3,667 tCO2.ha-1.ano-1 =
5,134 tCO2e.ha-1ano-1

Fonte: Elaborado pelo autor (2012).

•

Potencial de redução de emissões para a recuperação de pastagens

Segundo Paulino e Teixeira (2009), práticas que levam a pastagens
recuperadas sequestram na faixa de 0,05 a 0,150 tC/ha ao ano pela fixação de
carbono no solo. Novamente tomando como referência a equação (i) pode se
inferir de maneira conservadora (considerando que o sequestro de 0,05 tC ha1

.ano-1) que a prática de recuperação das pastagens leve ao sequestro de

0,1803 tCO2e.ha-1.ano-1, o que resulta na redução de emissões de 3,8503
tCO2e.ha-1.ano-1.
Tabela 5 - Cálculos realizados para a determinação do potencial de emissões evitadas pela
recuperação de pastagens
Fator calculado

Operação realizada

Valores numéricos

Carbono fixado no solo

Valor encontrado em
Bibliografia

0,05 tC.ha-1.ano-1

Carbono fixado no solo em
CO2e

Conversão estequiométrica
pela equação (i)

0,05 tC.ha-1.ano-1
*44/12=0,1803 tCO2.ha-1ano-1

Total de emissões evitadas
quando comparado com a
prática comum

Total de carbono fixado no
solo + emissões da prática
comum

Fonte: Elaborado pelo autor (2012).

0,1803 tCO2.ha-1ano-1 +3,667
tCO2.ha-1.ano-1 = 3,8503
tCO2e.ha-1ano-1
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•

Integração Lavoura-Pecuária

De acordo com Leite et al. (2010) o uso da integração lavoura-pecuária
proporciona o acúmulo de carbono no solo em taxas que variam de 0,12 a 0,4
tC.ha-1.ano-1. Os demais aspectos que resultam na redução de emissões de
carbono, tais como a diminuição do período de engorda do gado e, ainda, o
sequestro de carbono fixado pelas espécies vegetais cultivadas serão
desconsiderados nesse cálculo por serem valores muito variáveis em função
da rotação das atividades na área onde é aplicada.
Portanto, ainda considerando a equação (i) pode-se admitir de maneira
conservadora que a integração lavoura-pecuária tem o potencial de sequestrar
0,44 tCO2e. De forma análoga ao cálculo do potencial de reduções de
emissões do plantio direto, considerando a emissão proveniente do solo de
3,667 tC.ha-1ano-1 para a prática comum (SEGUY; BOUZINAC; MARONEZZI,
2001), o potencial de redução de emissões de CO2e para a lavoura-pecuária
de 4,107 t CO2e.ha-1ano-1.
Tabela 6 - Cálculos realizados para a determinação do potencial de emissões evitadas pela
recuperação de pastagens
Fator calculado

Operação realizada

Valores numéricos

Carbono fixado no solo

Valor encontrado em
Bibliografia

0,12 tC.ha-1.ano-1

Carbono fixado no solo em
CO2e

Conversão estequiométrica
pela equação (i)

0,12 tC.ha-1.ano-1
*44/12=0,44 tCO2.ha-1.ano-1

Total de emissões evitadas
quando comparado com a
prática comum

Total de carbono fixado no
solo + emissões da prática
comum

0,44 tCO2.ha-1ano-1 +3,667
tCO2.ha-1.ano-1 = 4,107
tCO2e.ha-1.ano-1

Fonte: Elaborado pelo autor (2012).

A seguir é apresentada a comparação entre as diferentes práticas que levam a
fixação de carbono no solo e a prática comum do setor. A Tabela 7 mostra o
potencial de redução de emissão de cada atividade quando comparada com a
prática comum do setor em tCO2e/hectare*ano e também o montante de carbono
sequestrado/liberado por cada prática. Já a Figura 17 mostra o montante de carbono
sequestrado ou emitido de cada prática em números absolutos, desconsiderando a
prática comum.
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Tabela 7 - Quadro comparativo entre práticas de manejo do solo
Emissões de Carbono
Potencial de redução de
Prática
(tCO2e.hectare-1.ano-1)
emissões
(tCO2e.hectare-1.ano-1)
Prática Comum
3,667
Plantio direto
-1,467
5.134
Integração Lavoura-Pecuária
-0,44
4,107
Recuperação de Pastagens
-0,1803
3,8503
Fonte: Elaborado pelo autor (2012).

Na Tabela 7 os valores numéricos negativos indicam que existe sequestro de
carbono, ou seja, “emissões negativas” de CO2e. Nota-se que a prática comum não
apresenta potencial de redução calculado visto que a redução de emissões é
calculada tendo esta prática como parâmetro.
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Figura 17 – Emissões / Sequestro de carbono de modalidade de manejo do solo.
Fonte: Elaborado pelo autor (2012).

De maneira análoga à Tabela 6, as emissões representadas por valores negativos
na Figura 17 representam o sequestro de carbono realizado pelas práticas, já os
valores positivos são valores emitidos de CO2, neste caso, representado pela prática
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comum. As setas apresentam o montante de reduções de emissões pelo uso da
prática que foi calculado numericamente anteriormente nas Tabelas 4, 5, 6 e 7.
5.3.2 Redução de emissão pela eficiência na produção de gado
As comparações a seguir foram realizadas em função do montante de metano
produzido pela fermentação entérica dos bovinos, principal fonte de emissão do
setor (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2010).

•

Prática Comum do Setor – Pastagem extensiva

Atualmente no Brasil, as pastagens baseadas em Brachiaria são as mais
utilizadas como forrageiras para a alimentação dos animais na criação
extensiva de gado (GRISOTO, 2008). De forma aproximada observa-se as
emissões de 1,3 kg de metano por kg de carcaça produzida de gado (ZEN et.
al., 2008) pelos métodos convencionais de produção bovina no Brasil, sendo
este o valor de emissões que será considerado para comparação com os
demais métodos de criação bovina. Em termos de carbono equivalente,
aplicando o fator de conversão do metano de 21x (FORSTER et. al., 2007)
para seu potencial de aquecimento global tem-se 27,3 tCO2e.t carcaça-1.

•

Melhoria da qualidade das pastagens

O melhoramento da qualidade nutricional da pastagem tem como intuito atribuir
melhor digestibilidade nos teores de carboidratos solúveis presentes na
mesma. A redução das emissões de metano provinda da fermentação entérica
de bovinos pelo uso de pastagens melhoradas pode ser de 15 a 28% (FOOD
AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 2007 apud
BANCO MUNDIAL, 2010). Portando, de forma conservadora, considerando que
a redução de emissões apresentarão um valor de 15%, as emissões desta
modalidade apresentam o valor de 1,105 kg de metano por kg de carcaça
produzida, ou em termos de carbono equivalente aplicando o fator de
conversão do metano de 21x (FORSTER et.al., 2007) 23,205 tCO2e.tcarcaça-1.
Em outras palavras, as emissões evitadas desta prática são de 4,095
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tCO2e.tcarcaça-1 quando comparadas com a prática comum do setor. A Tabela
8 ilustra os cálculos realizados para as afirmações citadas.
Tabela 8 - Cálculos realizados para a determinação do potencial de emissões evitadas pela
melhoria da qualidade da pastagem
Fator calculado

Operação realizada

Porcentagem de reduções
Valor encontrado em
de emissões comparada a
Bibliografia
prática comum
Subtraído a porcentagem
encontrada em
Emissões da prática
bibliografia do valor total
de emissões da prática
comum.
Porcentagem de redução
Redução de emissões da de emissões multiplicada
prática
pelas emissões da prática
comum
Fonte: Elaborado pelo autor (2012).

•

Valores numéricos
15%
27,3 tCO2e.t carcaça-1 – (0,15*
27,3 tCO2e.t carcaça-1) = 23,205
tCO2e.tcarcaça-1
0,15* 27,3 tCO2e.t carcaça-1 =
4,095 tCO2e.tcarcaça-1

Engorda Confinada

A engorda confinada tem como principal objetivo diminuir o ciclo vida do animal
obtendo-se assim uma menor quantidade de emissões de metano até sua fase
de abate. Segundo o Banco Mundial (2010), a engorda confinada emite em
média 17,64 t CO2e.tcarcaça-1. Considerando as emissões equivalentes da
prática comum do setor calculado anteriormente de 27,3 tCO2e.tcarcaça-1,
pode-se inferir que as reduções de emissões desta prática é de 9,66
tCO2e.tcarcaça-1. Os cálculos são apresentados na Tabela 9.
Tabela 9 - Cálculos realizados para a determinação do potencial de emissões evitadas pela
engorda confinada
Fator calculado

Operação realizada

Valor encontrado em
Bibliografia
Subtraído a porcentagem
Reduções de emissões da
encontrada em bibliografia
modalidade
do valor total de emissões
da prática comum.
Fonte: Elaborado pelo autor (2012).
Emissões da prática

Valores numéricos
17,64 t CO2e.tcarcaça-1
27,3 tCO2e.t carcaça-1 –
17,64 t CO2e.tcarcaça-1 =
9,66 tCO2e.tcarcaça-1
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A Tabela 10 mostra o potencial de redução de emissões de cada prática quando
comparada com a prática comum de criação extensiva de gado. A Figura 18 ilustra
as emissões de cada prática segundo os dados levantados.
Tabela 10 - Quadro comparativo entre práticas eficiência na produção de gado
Prática
Emissões de carbono
Potencial de redução de
(tCO2e.t carcaça-1)
emissões (tCO2e.t carcaça-1)
Criação extensiva de gado
27,3
(prática comum)
Engorda Confinada
17,64
9,66
Melhoria da qualidade das
23,205
4,095
forragem
Fonte: Elaborado pelo autor (2012).

A Tabela 10 que apresenta os valores calculados para as emissões de cada prática
de criação de gado tem sua representação gráfica na Figura 18.
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Figura 18 - Emissões promovidas pelas técnicas de criação de gado.
Fonte: Elaborado pelo autor (2012).

A Figura 18 mostra que a engorda confinada é a prática que tem a menor emissão
de gases do efeito estufa para a criação de gado em seus diferentes tipos de regime
alimentar, onde a prática comum apresenta as maiores emissões por carcaça de
animal produzida.

70

5.3.3 Tratamento de Efluentes Animais
As práticas de tratamento de efluentes animais analisadas neste estudo levam em
conta apenas as emissões de metano provindas destas atividades, desconsiderando
os demais gases que podem ser gerados pelos processos de tratamento, visto que
as práticas estudadas visam apenas evitar a emissão deste gás. Ainda, devido à
predominância das emissões de tratamentos de dejetos animais no cenário nacional
serem provenientes da suinocultura, os cálculos levarão em conta as características
dos dejetos deste tipo de cultura.

•

Prática Comum do Setor – Tratamento Anaeróbio

A principal fonte de emissões de metano por tratamento anaeróbio no Brasil é o
proveniente da suinocultura (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
2010). Segundo Costa e Lucas (2008), 1 m3 de dejeto animal gera em média
50 m3 de biogás, onde ao menos 60% deste volume corresponde ao gás
metano (SILVA, 1998).
Portanto, considerando como cenário convencional de emissões de metano
pela fermentação anaeróbia dos dejetos da suinocultura são estimadas da
seguinte forma, já transformadas para toneladas de CO2e. Os cálculos
numéricos são apresentados em seguida na Tabela 11.

ETA= Vbiogás/m3 dejeto* Fmetano *Dmetano*PAGmetano
Onde:
ETA = Emissões Provenientes do tratamento anaeróbio por m3 de dejeto tratado
(tCO2e/m3)
Vbiogás/m3 dejeto = Volume de biogás gerado/volume de dejeto tratado (m3/m3)
Fmetano= Fração de metano no Biogás: Volume de metano/volume de biogás (m3/m3)
5

Dmetano = Densidade do Metano (t/m3)

PAGmetano = Potencial de aquecimento global do metano (un)

5

0,000666 t/m3 valor considerando uma temperatura de 20°C e 1 Atm de pressão
(INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 1996a).
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Tabela 11 - Cálculos realizados para a determinação das emissões do tratamento anaeróbio
de dejetos
Valor encontrado na
Operação numérica para o
Dado
bibliografia calculado
cálculo de ETA
anteriormente
Vbiogás/m3 dejeto (m3/m3)

50

Fmetano (m3/m3)

60%

Dmetano (t/m3)

0,000666

PAGmetano (un)

21

ETA=50*0,6*0,000666*21=
0,41958 tCO2e por m3 de
dejeto tratado

Fonte: Elaborado pelo autor (2012).

•

Queima de Metano Provindo de Tratamento Anaeróbio

O tratamento anaeróbio produz metano como explanado na seção 4.2.2.6
deste trabalho. As reduções de emissões desta técnica se dão pela conversão
do metano em dióxido de carbono pela combustão completa conforme
simplificado na fórmula que segue:
CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g)
Considerando a eficiência do flare na queima do biogás de 98% em condições
normais de operação (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007) e os pressupostos no
item anterior, o cálculo das emissões de metano evitadas pela queima do metano é
dada da forma demonstrada abaixo e com operações colocadas na Tabela 12.

Eev = ETA * Fflare
Onde:
Eev= Emissões evitadas de metano pela queima/volume de dejeto tratado (tCO2e/m3)
ETA= Emissões Provenientes do tratamento anaeróbio por m3 de dejeto tratado
(tCO2e/m3)
Fflare=Eficiência de Queimado flare
Já as emissões da prática são obtidas da seguinte forma:
Epr = ETA – Eev
Onde:
Epr = Emissões da Prática
Eev= Emissões evitadas de metano pela queima/volume de dejeto tratado (tCO2e/m3)
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Tabela 12 - Cálculos realizados para o calculo das emissões do tratamento de dejetos de
animais com a queima do biogás.
Operação
Valor encontrado na
numérica para
bibliografia ou
Operação numérica para o
Dado
os cálculos
calculado
cálculo de Eev
das emissões
anteriormente
da prática
Epr = 0,41958 –
= 0,41958 tCO2e por
ETA
m3 de dejeto tratado
0,41118 =
Eev=0,41958*0,98=0,41118
0,0083916
tCO2e por m3 de dejeto
tCO2e por m3
tratado
Fflare
98%
de dejeto
tratado
Fonte: Elaborado pelo autor (2012).

Portanto, as emissões de metano segundo as variáveis levantadas por meio de
bibliografia e determinadas pelos cálculos considerados acima para o tratamento
anaeróbio sem queima do metano é de 0,41958 tCO2e por m3 de dejeto tratado.
Com a prática da queima de metano observa-se as emissões evitadas de 0,41118
tCO2e por m3 de dejeto tratado. O mesmo implica dizer que o tratamento anaeróbio
com queima de biogás gera 0,00839 tCO2e por m3 de dejeto tratado.

•

Tratamento Aeróbio de dejetos

Segundo o Intergovernmental Panel on Climate Change (1996b), as emissões
de metano provindas do tratamento aeróbio são teoricamente nulas. No
entanto é razoável considerar que uma pequena fração dos efluentes sofram
digestão anaeróbia e resultem em geração de metano. Porém, pela falta de
estudos sobre o tema, condições ideais serão admitidas neste trabalho, em que
toda a digestão dos efluentes que contenha os dejetos animais sofrem apenas
digestão aeróbia e, portanto, não gerando metano.
Contudo, levando em conta a prática comum da realização de tratamento
anaeróbio como destinação dos dejetos de suínos, tem-se que as emissões
evitadas na utilização do tratamento aeróbio é de 0,41958 tCO2e por m3 de
dejeto tratado, conforme calculado anteriormente.
A Tabela 13 mostra as emissões evitadas de cada prática quando comparado
com a prática comum do setor que é o tratamento aeróbio. Já a Figura 19
ilustra as emissões resultantes de cada prática em função da quantidade de
dejeto tratado e suas respectivas emissões evitadas.
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Tabela 13 - Quadro comparativo entre técnica de tratamento de dejetos suínos
Emissões de cada prática
Emissões evitadas de
Prática
em tCO2e por m3 de dejeto
metano em tCO2e por m3
tratado
de dejeto tratado
Prática Comum (tratamento
0,41958
anaeróbio)
Queima de metano do
0,00839
0,411884
Tratamento Anaeróbio
Tratamento Aeróbio

0

0,41958

Fonte: Elaborado pelo autor (2012).

Nota-se que na Tabela 13 o valor das emissões da prática comum (tratamento
anaeróbio) é numericamente igual às emissões evitadas do tratamento aeróbio. Isso
se dá pelo fato do tratamento aeróbio apresentar emissões igual a zero de gases do
efeito estufa. A representação gráfica dos dados aferidos na referida tabela são
mostrados na Figura 19.

0,45

0,4

0,35

tCO2e/m3

0,3

0,25

Reduções de
emissões

0,2

0,15

0,1

0,05

0

Tratamento
anaeróbio

Queima de metano
do Tratamento
Anaeróbio
Práticas

Tratamento Aeróbio

Figura 19 - Comparação das emissões equivalentes de cada prática de tratamento
de dejeto suíno por m3 de dejeto tratado.
Fonte: Elaborado pelo autor (2012).
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Na Figura 19 observa-se que o tratamento aeróbio não apresenta coluna que
representaria suas emissões, visto que essa prática foi considerada como tendo
emissões iguais a zero.
5.3.4 Produção de Cana-de-açúcar

•

Práticas Comum do Setor - Queimadas

A prática da queimada ainda é predominante no país apesar dos diferentes
esforços para controlá-la ou substituí-la por métodos menos agressivos à
sociedade e ao meio ambiente. As emissões provindas da prática da queimada
geram entre seus produtos dois gases de efeito estufa, o metano e o óxido
nitroso (desconsiderando as emissões de dióxido de carbono pelas razões
explicadas no subitem 4.2.2.8). Segundo Garcia e Sperling (2010), as emissões
equivalentes destes gases devido a prática de queimadas no Brasil é de
0,43431 tCO2e.ha-1ano-1 para uma eficiência média de 80% na combustão.

•

Colheita Mecanizada

A colheita mecanizada de cana-de-açúcar evita as emissões provenientes da
combustão incompleta ocasionada pelas queimadas, que originam a formação
de óxido nitroso e metano entre outros gases. Todavia, essa prática leva a
queima de combustível pelo maquinário utilizado durante o corte mecanizado.
Por conta disso, é esperado que essa modalidade gere dióxido de carbono
provindo da queima de combustível fóssil. Garcia e Sperling (2010), em estudo
realizado em diferentes fazendas no estado de São Paulo concluíram que as
emissões provenientes do maquinário para corte mecanizado de cana geram
em média 0,238 tCO2e.ha-1ano-1. Portanto, subtraindo as emissões da colheita
mecanizada das emissões da prática comum, tem-se as emissões de gases de
efeito estufa que são evitadas pelo uso da colheita mecanizada de 0,19631
tCO2e.ha-1ano-1.
A Tabela 14 aponta as emissões evitadas pelo uso da colheita mecanizada e
as emissões das práticas deste tópico. A Figura 20 compara as emissões de
cada prática.
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Tabela 14 - Quadro comparativo de técnicas de colheita de cana-de-açúcar
Emissões da Prática
Emissões Evitadas
Prática
(tCO2e.ha-1ano-1)
(tCO2e.ha-1ano-1)
Queimada (prática comum)
0,43431
Colheita Mecanizada

0,238

0,19631

Fonte: Elaborado pelo autor (2012).

A Tabela 14 apresenta os valores de emissões evitadas tomando como prática
comum a prática da queimada, por este motivo esta prática não apresenta emissões
evitadas.

0,5

0,45

0,4

0,19

tCO2e/ha*ano
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Redução de emissões

0,3
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0,1

0,05

0

Queimada

Colheita Mecanizada
Práticas

Figura 20 - Emissões da colheita mecanizada e da prática de queimada.
Fonte: Elaborado pelo autor (2012).

Pela Figura 20 é possível observar que a colheita mecanizada apresenta
aproximadamente metade das emissões da prática comum, mesmo considerando as
emissões provindas do uso do maquinário.
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5.3.5 Quadro comparativo entre práticas levantadas do setor agropecuário
A Figura 21 compara todas as práticas que promovem a redução de emissões em função das respectivas práticas comum de
cada setor.

Porcentagem de emissões comparada com a prática comum da
atividade

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Colheita Cana de Açucar

Tratamento de dejetos de suinos

Criação de Gado

-20%

-40%

-60%

Prática utilizada

Figura 21 - Porcentagem de emissões comparadas à prática comum de cada atividade.
Fonte: Elaborado pelo autor (2012).

Cobertura Vegetal
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A Figura 21 mostra uma visão geral dos resultados obtidos nas comparações de
cada área analisada, nela pode-se observar a porcentagem de emissões de cada
prática quando comparada com a prática comum do setor. Desta forma é exposta a
potencial eficiência de redução de emissões de todas as práticas levantadas neste
estudo. Vale notar que na Figura 21 a prática do tratamento aeróbio não apresenta
nenhuma coluna representada por ter emissões igual a zero, desta forma,
apresentando 0% das emissões da prática comum (tratamento aeróbio). As
porcentagens representadas com valores negativos na referida figura (plantio direto,
integração lavoura pecuária e a recuperação de pastagens) estão colocadas desta
forma por sequestrarem carbono da atmosfera, ou seja, apresentam emissões
negativas. Desta forma essas porcentagens representam o valor de carbono retirado
da atmosfera quando comparado com a prática comum.
Ao final da análise comparativa entre as práticas levantadas, pode-se observar que
todas elas apresentam potencial para contribuir com as emissões de gases do efeito
estufa do setor agropecuária. Todavia, observou-se pelos cálculos e gráficos
gerados que há práticas que tem maior potencial para contribuir com a redução das
emissões do setor que outras, são elas: uso da colheita mecanizada na colheita da
cana-de-açúcar, o tratamento aeróbio para o tratamento de dejetos animais suínos,
a engorda confinada na criação do gado e o plantio direto para o trato da cobertura
vegetal. Sendo que as únicas atividades que promovem o sequestro de carbono
são as atividades listadas para o trato da cobertura vegetal: recuperação de
pastagens, integração lavoura-pecuária e o plantio direto.
5.3.6 Limitações deste trabalho
Por conta deste estudo ter seus dados pautados fundamentalmente na bibliografia
existente, algumas limitações para os resultados aqui obtidos são apontadas de
forma a esclarecer possíveis interpretações errôneas e a representatividade dos
valores obtidos.
O período de dados utilizados para correlacionar as emissões atmosféricas e o
crescimento do PIB apresentam um período de dez anos, visto que o PIB do setor
agropecuário é computado a partir do ano de 1996, já as emissões de gases de
efeito estufa são fornecidas a partir de 1990 até o ano de 2005 pelo Ministério da
Ciência e Tecnologia. Por conta destes limitantes, a base histórica deste trabalho foi
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de 10 anos apenas. No futuro com a continuidade das medidas das emissões e do
PIB nacional, será possível analisar com mais exatidão a correlação entre o PIB e as
emissões de gases do efeito estufa do setor. Adicionalmente, o método utilizado
para extrapolação dos dados buscou demonstrar a tendência de crescimento em
função do aumento do PIB. Entretanto, outros métodos matemáticos poderiam ser
utilizados para se obter a extrapolação das emissões até o ano de 2020 resultando
possivelmente em diferenças numéricas nos valores finais.
A variação entre culturas nas práticas que promovem o sequestro de carbono no
solo podem apresentar variações em função da cultura, do tipo de solo e clima
existente onde cada prática é aplicada. Estudos para cada cenário individual devem
ser realizados caso se deseje uma estimativa acurada em uma dada situação e
local. Além disso, conforme sugerido pelo Painel Intergovernamental sobre Mudança
do Clima, após 20 anos de promoção de fixação de carbono no solo, novas
avaliações sobre a taxa de fixação deste elemento devem ser feitas por conta da
possível saturação do mesmo.
As emissões decorrentes do desmatamento ocasionado pelo avanço das fronteiras
agrícolas não foram consideradas no montante de emissões do setor agropecuário
neste trabalho. Isto se deve ao fato destas emissões serem consideradas
provenientes de mudança do uso da terra e florestas no inventário nacional, área
não inserida neste estudo.
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Após o levantamento das emissões equivalentes de gases do efeito estufa do setor
agropecuário e sua respectiva geração de riqueza, contabilizada pelo PIB do setor
durante o período de 1996 a 2005, observou-se que o valor médio de emissões foi
de 8,03 Gg de CO2e por cada milhão de real gerado com variações máximas de 7,89
a 8,88 Gg de CO2e por cada milhão de real gerado, apontando uma variação
máxima da média de 6,5%, valores esses que apontam uma correlação estável
entre emissões e crescimento financeiro no período analisado. Igualmente, pode-se
observar que as emissões de GEE acompanharam a evolução da geração de PIB no
setor, mostrando desta forma que existe correlação entre o aumento da geração de
riqueza do setor e suas emissões. O que torna a regressão linear para a
extrapolação coerente, apesar de apresentar apenas uma estimativa que não
considera as mudanças na dinâmica de variação dos tipos de produções do setor
agropecuário.
Contudo, observa-se que o país se encontra distante da meta estabelecida pelo
governo federal de redução de 36% das emissões. Para tanto, o Brasil terá que
alcançar a marca de 5,24 Gg de CO2e por cada milhão de real gerado, ou seja,
providenciar uma redução de 37% das emissões por unidade de PIB produzida,
sendo importante o emprego de métodos mais eficientes e de baixo carbono para a
produção de produtos agrários e pecuários.
Não obstante, a razão entre as emissões de gases do efeito estufa por unidade
monetária geradas no setor podem ser um indicador representativo para o
acompanhamento da efetividade das medidas políticas e estratégicas adotadas pelo
governo do Brasil, local e nacionalmente, no que diz respeito à diminuição de
emissões do setor agropecuário.
De maneira semelhante, os valores obtidos para a extrapolação realizada até o ano
de 2020 foram de 627.560 Gg de CO2e, representando um valor aproximadamente
25% maior que o estabelecido pelo governo, apontando novamente a importância na
implementação de práticas de baixa emissão de gases do efeito estufa para o setor
de forma a inverter a tendência de crescimento das emissões, e, se possível, tornar
as emissões menores que as taxas atuais. Estrategicamente, o setor pode se tornar
até uma ferramenta para fixação de carbono da atmosfera.

80

A comparação entre as práticas existentes no setor demonstrou que existem
oportunidades para a redução das emissões de gases de efeito face às práticas
comuns deste setor.
Com relação à colheita de cana-de-açúcar, as emissões de gases do efeito estufa
provindas da queimada, prática comum do setor, pode ter uma redução de
aproximadamente 45% via sua mecanização. Esta prática já vem sendo introduzida
no setor sucroalcooleiro e deve ser largamente empregada para que existam
reduções significativas de emissões na produção de açúcar e etanol. Com a alta
demanda destes produtos, tanto interna quanto externa, a produção tende a
aumentar. É aconselhável que para a expansão deste tipo de produção já seja
adotada a prática da colheita mecanizada, visto que, principalmente o etanol é um
produto vendido internacionalmente como uma alternativa de combustível com
menor impacto para o meio ambiente e para as mudanças climáticas. Portanto,
medidas que fortaleçam essa afirmação devem ser tomadas para evitar a
contestação internacional sobre a sustentabilidade do álcool combustível.
As emissões de metano provindas do tratamento de dejetos suínos pelo tratamento
anaeróbio, prática comum do setor, também apresenta alternativas para a redução
de suas emissões como a queima do metano convertendo este gás em dióxido de
carbono, resultando numa diminuição de aproximadamente 98% das emissões. Esta
prática pode apresentar benefícios maiores para a manutenção do clima quando
também aproveitada para a geração de energia, ponto não abordado neste estudo
por adentrar no setor de produção energética e suas emissões, mas também
possível de ser empregado em nível nacional, principalmente se promovido
incentivos a cooperativas entre produtores de suínos e demais animais. Outra
prática ainda mais eficiente seria o emprego de tratamento aeróbio que não produz
metano e proporcionaria uma redução de emissão deste gás de aproximadamente
100%, todavia, percalços pelos custos dessa prática podem inibir seu uso, uma vez
que investimentos, maquinário e a manutenção do sistema são normalmente mais
elevados do que os sistemas de tratamento anaeróbio.
Na criação de gado, a engorda extensiva em pastagens é notadamente a prática
comum em todo o território nacional, sendo esta pouco recomendada para uma
economia de baixa emissão de carbono. A melhoria das pastagens se apresentou
com potencial de redução de 15% das emissões para a produção de bovinos.
Todavia, a prática de engorda confinada se mostrou a mais eficiente podendo
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alcançar reduções de aproximadamente 35% das emissões quando comparada com
a engorda extensiva. Esta redução é provocada principalmente pela diminuição do
período de engorda do animal para atingir o peso de abate.
Com relação à quantidade de carbono armazenada no solo pelas práticas do setor,
notou-se que aquela com maior potencial de armazenamento de carbono foi a
prática do plantio direto, seguido pela integração lavoura-pecuária e, depois, pela
recuperação de pastagens. Estas três práticas evitam a perda de carbono do solo
que é notada na prática comum do setor.
Todas as práticas se encontram inseridas no segundo setor mais representativo
para as emissões nacionais, o setor agropecuário. Todavia, considerando as
informações fornecidas pelo Inventário Brasileiro de Emissões Antrópicas por Fontes
e Remoções por Sumidouros de Gases de Efeito Estufa não Controlados pelo
Protocolo de Montreal, confeccionado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia é
pertinente relativizar o potencial de reduções de emissões considerando a
representatividade das emissões das diferentes práticas comuns das áreas
analisadas frente às emissões nacionais, considerando as práticas levantadas neste
estudo.
As práticas que levam à redução de emissões de metano apresentam maior
notoriedade nesse contexto, uma vez que o metano é o segundo gás mais
representativo nas emissões nacionais. E ainda é notório que a fermentação
entérica de bovinos representa mais da metade das emissões deste gás, portanto,
as práticas que promovem a redução de metano por esta fonte são especialmente
importantes para o estabelecimento de uma estratégia eficiente de reduções de
emissões, o que comina na maior importância da adoção da engorda confinada,
prática mais eficiente analisada.
Neste mesmo contexto, as emissões provindas pelo tratamento de dejetos animais,
que tem como prática comum o tratamento anaeróbio de efluentes, apesar de
apresentar práticas com alto potencial de redução de emissões como o tratamento
aeróbio e a queima do metano, ao se analisar sua contribuição para as emissões
nacionais, que representa cerca de 4% das emissões de metanol, acabam por ter
menor significância que as práticas de produção de gado, ainda que com um valor
considerável.
Já as queimadas de biomassa representam 6% das emissões de óxido nitroso e 1%
das emissões de metano, portanto, a prática da colheita mecanizada levantada
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neste estudo como alternativa a prática comum apresenta potencial significativo nas
reduções nacionais de emissões de gases de efeito estufa em duas diferentes
áreas. Logo, esta prática também apresenta sua relevância no estabelecimento de
uma estratégia nacional de reduções de emissões, apesar de também ser menos
eficaz do que as práticas de redução de emissão pela fermentação entérica.
Já para as práticas de manejo do solo, além de ter seus benefícios atrelados às
reduções de emissões pelo setor de Mudança do Uso da Terra e Florestas, têm a
característica vantajosa de promoverem a retenção de carbono no horizonte
orgânico do solo, evitando que este volte de forma precoce para a atmosfera, dando
a possibilidade de alterar as características de algumas das atividades da produção
agropecuária, tornando-as capazes de sequestrar carbono. Por esta razão estas
práticas apresentam grande notoriedade mesmo quando comparada com as práticas
que promovem a redução de emissões dos outros setores, visto que todos
promovem apenas a diminuição das emissões e não o sequestro de carbono. Este
fato atrelado às dimensões continentais do território nacional e sua grande área
dedicada às atividades agropecuárias, torna as práticas de manejo do solo de
enorme significância no estabelecimento de estratégias nacionais para a reduções
de emissões do setor.
Portanto, existem diversas práticas que podem ser adotadas para auxiliar o Brasil a
conduzir seu crescimento econômico no setor, de forma a minimizar os impactos
dessa atividade no clima, ou ainda, torná-la auxiliadora no sequestro de carbono da
atmosfera. Desta forma, esforços devem ser engendrados para se alterar as práticas
comuns dos diferentes setores estudados, visto que todas apresentam emissões
significativas de gases de efeito estufa atualmente.
Todavia, fatores não abordados neste estudo, como o custo e a viabilidade técnica
para a implantação das técnicas de baixo carbono sugeridas, podem ser fatores
desafiadores à implantação deste tipo de prática, o que tornaria incentivos
governamentais necessários para que o país diminua suas emissões e fique dentro
dos limites que estabeleceu internacionalmente e consolidou em forma de lei.
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