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A Iniciativa de Clima e Agricultura do Imaflora está avaliando as emissões de gases
de efeito estufa (GEE) em fazendas de gado de corte, que adotam boas práticas de
produção na Amazônia. Essas avaliações estimam que tais práticas reduzam em
cerca de 20% as emissões desses gases por quilo de carne produzida (Figura 1)
apenas com a intensificação de 10% da área de pastagem da propriedade,
acompanhada de um aumento de produção e lucratividade.
O Imaflora faz parte do projeto Novo Campo, que há dois anos tem implementado
boas práticas agropecuárias em fazendas de gado de corte, na região de Alta
Floresta (MT), uma das principais fronteiras agrícolas do mundo. Nessas fazendas, a
redução das emissões de GEE se inicia pela recuperação de aproximadamente 10%
da área de pastagem (com preparo e correção do solo, plantio e aplicação de
fertilizantes), a qual é utilizada para rotacionar os animais após o desmame. Entre
outras práticas, há ainda a suplementação animal e a instalação de bebedouros nas
pastagens para proteção dos cursos d’agua da fazenda (Marcuzzo, 2015).

Figura 1. Emissão de gases de efeito estufa (GEE) por kg de carne produzida nos sistemas convencional e
com boas práticas agropecuárias (BPA) na Amazônia brasileira. Esses cálculos levaram em consideração
as emissões de GEE pela fermentação entérica (digestão) e dejetos de um bovino do nascimento ao abate
(incluindo as emissões pela matriz durante o período de cria), assim como dos insumos utilizados na
fazenda (uréia e calcário). Estimativas feitas com auxílio da ferramenta GHG Protocolo Agrícola (WRI,
2014).

Nesse manejo intensificado, as emissões de GEE adicionais pela aplicação de
insumos para o melhoramento da pastagem (ureia e calcário) são compensadas pela
redução das emissões via fermentação entérica (digestão) do animal, devido à
redução do tempo de abate e qualidade nutricional (Tabela 1 e Figura 1). Sob

melhores condições, a pastagem oferece ao animal maior quantidade e qualidade de
alimento (forragem), capaz de engorda-lo em ao menos 6 meses mais rápido
(Tabela 1), com maior qualidade de carne, e com uma margem de lucro bruta da
propriedade 6 vezes maior (Marcuzzo, 2015).
Tabela 1. Índices médios de produção e manejo de dois sistemas de produção de carne bovina
na Amazônia brasileira: convencional e com boas práticas agropecuárias (BPA).

*aplicado a cada 3 anos a uma taxa de 1,5 t/ha;
†
carcaça

Esses resultados fazem parte da análise que o Imaflora está fazendo de 5
ferramentas para calcular as emissões de GEE em fazendas de gado de corte na
Amazônia. O objetivo é entender o funcionamento de cada uma delas, as
necessidades de adequação ao contexto nacional e oferecer orientações de uso
para os atores da cadeia da carne que buscam produtos com baixas emissões. A
tabela a seguir detalha as principais características das diferentes calculadoras que
estão sendo testadas no projeto piloto.
Tabela 2. Características principais de cinco ferramentas de cálculo de emissões de GEE
aplicadas à fazendas de produção de carne bovina.

Vale lembrar que outras fontes de emissão de GEE que ocorrem na fazenda não
foram contabilizadas nesse estudo, como as emissões pelo consumo de óleo diesel
pelos implementos agrícolas e pela produção de suplementos. A variação do estoque
de carbono no solo (sequestro e emissões) e o efeito da adoção de sistemas de
integração lavoura pecuária e floresta também não foi calculada. Entretanto, essas
outras fontes de emissões, o balanço de carbono no solo e os sistemas integrados
de produção estão sendo avaliados pelo Imaflora e serão abordados nas próximas
publicações.
De qualquer forma, os resultados preliminares mostram que a intensificação
moderada da produção pode levar a ganhos de produtividade, lucro e redução de

emissões de GEE.
Este é um cenário vantajoso a todos os atores da cadeia produtiva e precisa ser
explorado, pois além de ganhos comerciais, a pecuária nacional ainda colabora com
a redução do aquecimento global.
Para mais informações:
www.imaflora.org
http://seeg.eco.br/analise-do-panorama-atual-de-emissoes-brasileiras-tendencias-e-desafios/
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