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RESUMO
A Amazônia e o Cerrado são as principais regiões produtoras de commodities no Brasil, em especial pela pecuária e soja. A produção dessas
commodities deverá ser ampliada no país até 2030, com possível impacto na dinâmica de uso da terra e nas emissões de gases de efeito
estufa (GEE), o que pode comprometer as metas brasileiras de redução de emissões (Contribuição Nacionalmente Determinada - NDC, em
inglês) no Acordo de Paris. Este estudo investiga as condições para que a produção de carne bovina e soja na Amazônia e no Cerrado cumpra
as metas climática e de produção até 2030, de acordo com dois cenários: 1) expansão das áreas de pastagens e de soja por meio da conversão
legal de vegetação nativa, com práticas habituais de manejo (cenário business as usual - BAU); 2) intensificação da pecuária para poupar
áreas de pastagens para expansão da soja, sem conversão de vegetação nativa. Os resultados mostram que o manejo das áreas atuais de
soja (20,9 milhões de hectares - Mha) e pastagens (106,1 Mha) na Amazônia e no Cerrado emitiu 326.4 ±76.6 MtCO2e em 2015 - quase três
quartos das emissões do setor agrícola brasileiro naquele ano (490,9 MtCO2e). Aproximadamente 56% dessas emissões vieram do Cerrado
e 97,4% estavam relacionadas à produção de carne bovina. A única fonte de incertezas avaliada nesse trabalho se refere aos estoques de
carbono do solo. Sob o Cenário 1, áreas de pastagens e de soja terão que avançar em 11,2 e 9,5 Mha (20,7 Mha), respectivamente, sobre
áreas de vegetação nativa, para que os níveis esperados de produção até 2030 sejam alcançados. As emissões de GEE provenientes do
manejo agropecuário das áreas expandidas de soja (30,4 Mha) e de pastagens (117,3 Mha) nesses biomas tendem a aumentar em relação
aos níveis de 2005 e se distanciar da meta da NDC para o setor agrícola (principalmente devido ao aumento do rebanho e uso de insumos na
produção), mas não significativamente por causa das incertezas quanto à variação do estoque de carbono no solo. No entanto, as emissões
provenientes da conversão legal de vegetação nativa para a expansão de 20,7 Mha em áreas de produção emitiriam 2,7 GtCO2e até 2030.
De acordo com a NDC brasileira essas emissões precisarão ser compensadas para que a meta do setor de Uso da Terra e Florestas possa ser
cumprida. Esse nível de compensação está próximo de 125% das emissões brasileiras de GEE em 2015 (2,1 GtCO2e), o que torna o Cenário
1 um fardo significativo de mitigação de GEE para a consecução da NDC do país. Sob o Cenário 2, um aumento da lotação animal das áreas
de pastagem em 8,5% acima do nível no cenário BAU (de 1,06 a 1,15 UA ha-1) é suficiente para poupar 9,5 Mha de pastagens adequadas
não apenas para a expansão da soja, mas também para atender à produção esperada de carne bovina até 2030. As emissões de GEE
provenientes do manejo agropecuário do Cenário 2 tendem a diminuir em relação aos níveis de 2005 e se aproximarem da meta da NDC
para o setor agrícola (principalmente devido a redução da área de pastagem e aumento da eficiência do rebanho). Contudo, o Cenário 2
evita a compensação em larga escala de emissões de GEE para atender à meta climática. No entanto, a implementação do segundo cenário
exige o aprimoramento de políticas que aliem a intensificação de áreas de pastagem a incentivos, a fim de evitar a conversão legal e poupar
terra para outros sistemas de produção. Fomentar a intensificação moderada das pastagens, ajustar linhas de crédito e mecanismos para
estimular a conservação florestal e liberação de áreas já abertas para outros usos e estabelecer sistemas robustos de monitoramento são
passos fundamentais para identificar modelos adequados de agricultura de baixo carbono que leve a múltiplos benefícios ambientais e
produtivos para os biomas da Amazônia e Cerrado.
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INTRODUÇÃO
O Brasil é um dos 10 maiores emissores de gases de efeito estufa (GEE) do mundo (WRI-CAIT, 2012). Cerca de 70% das emissões
brasileiras de GEE decorrem de mudança de uso da terra e de atividades agrícolas, sendo os biomas Amazônia e Cerrado as principais
fontes dessas emissões provenientes, em especial, de pastagens e da produção de soja (SEEG, 2018). Hoje, a Amazônia e o Cerrado
têm perto de 20,9 milhões de hectares (Mha) de soja (3,7 e 17,2 Mha, respectivamente), 106,1 milhões de hectares de pastagens
(43,0 e 63,1 Mha, respectivamente) e 110,8 milhões de unidades animal (UA) de bovinos, que são potencialmente responsáveis por
mais de 60% da produção atual de soja e de carne bovina no Brasil (Brandão Junior et al., 2017; Parente et al., 2017; ABIOVE, 2016).
A produção brasileira de carne bovina e de soja deverá aumentar 25% e 65% na próxima década, respectivamente (MAPA, 2017), e as
regiões do Cerrado e da Amazônia são certamente áreas-alvo para o atendimento dessas expectativas. Essas regiões possuem quase
40 milhões de hectares de vegetação nativa que poderiam ser desmatados em conformidade legal com o código florestal, dos quais
19 milhões de hectares são adequados para a produção de soja e 84% estão concentrados no Cerrado (Brandão Junior et al., 2017).
Além disso, estima-se que mais de 50% da área total de pastagens cultivadas nessas regiões estejam degradadas (Costa e Rehman,
1999; Dias-Filho e Andrade, 2006) e poderiam ser usadas para aumentar a produção de carne bovina, bem como para poupar terra
para a expansão agrícola (Brandão Junior et al., 2017; Strassburg et al., 2014).
No entanto, a futura produção agrícola deve manter as emissões de GEE em patamares similares aos níveis de 2005. Além disso, as
emissões provenientes do desmatamento legal deverão ser compensadas para que a Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC)
para o setor agropecuário e florestal ao Acordo de Paris (Brasil, 2015) seja cumprida. As emissões de GEE provenientes da produção
agrícola estão correlacionadas e são afetadas por muitas variáveis, tais como condições edafoclimáticas da propriedade, preparação
do solo, rotação de culturas, manejo de fertilizantes e resíduos, estratégias de intensificação de pastagens e fases de produção de
bovino de corte (por exemplo, cria, recria, engorda) (Raucci et al., 2015, Kappes, 2013, IPCC, 2006, Cardoso et al., 2016, Figueiredo
et al., 2016, Piatto et al., 2016, Maia et al., 2009, Cerri et al., 2007). Portanto, a mudança de uso da terra e as práticas agrícolas
para expandir a produção de carne bovina e de soja podem afetar significativamente as emissões de GEE e influenciar o sucesso do
compromisso climático do Brasil.
Em vista da importância da Amazônia e do Cerrado para as commodities agrícolas e para as emissões de GEE no Brasil, este estudo
investiga as condições para que essas regiões cumpram as metas climáticas e de produção de carne bovina e de soja até 2030, de
acordo com dois cenários: expandir áreas de pastagens e de soja por meio da conversão legal de vegetação nativa, com práticas
habituais de manejo da produção (cenário BAU); intensificar a pecuária e poupar áreas de pastagens adequadas para acomodar a
expansão da soja, sem conversão adicional de vegetação nativa.
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MATERIAIS E MÉTODOS
Área agrícola atual e potencial na Amazônia e no Cerrado
Para determinar a área agrícola atual e potencial na Amazônia e no Cerrado, usamos os resultados de Brandão Junior et al. (2018). Este
trabalho estima que atualmente há cerca de 20,9 Mha de soja (3,7 e 17,2 milhões de hectares, respectivamente, na Amazônia e no Cerrado)
e 106,1 milhões de hectares de pastagens (43 e 63,1 Mha, respectivamente) nessas regiões. Da área já desmatada usada hoje para pastagem,
56 Mha são adequados para a agricultura, inclusive para a produção de soja (27% e 73% na Amazônia e no Cerrado, respectivamente) (Figura
1). Portanto, há uma área líquida adicional de 3 Mha a ser potencialmente aberta sem violar as restrições do Código Florestal (Soarez-Filho
et al., 2014) na Amazônia (2 Mha adequados para pastagens e 1 Mha para soja) e quase 35 Mha no Cerrado (15,96 Mha adequados para
pastagens e 18,83 Mha para a soja) (Figura 1).
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Figura 1 - Uso atual e potencial de terras para pastagens e soja em plena conformidade legal com o Código Florestal Brasileiro
(conversão legal líquida) no Cerrado e na Amazônia.

Expectativas futuras de produção de carne bovina e de soja
As projeções da produção esperada de carne bovina e de soja foram obtidas com base em dados históricos (2000-2016) e dados do IBGE e
do Ministério da Agricultura do Brasil (MAPA, 2017) projetados para o Brasil (2017-2027). Com base nesses dados, extrapolamos linearmente
a produção de carne bovina e a área e a produção de soja para 2030. Partimos do pressuposto de que a participação da produção brasileira
de carne bovina e de soja no Cerrado e na Amazônia equivale à área de soja e ao tamanho do rebanho bovino nessas regiões. A área de
pastagens e o rebanho necessários para cumprir as metas de produção de carne bovina até 2030 foram estimados com base em dados
históricos (2000-2016) sobre área de pastagens, rebanho bovino e produtividade da carne bovina do IBGE, USDA-FAS, Cardoso et al. (2016)
e Parente et al., 2017.
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Vias futuras para atender às expectativas climáticas e de produção
Cenários de uso e manejo da terra
Brandão Junior et al. estabelece 4 cenários para uso da terra na Amazônia e Cerrado e ainda desagregados por aptidão produtiva (agricultura
ou pastagem). Esses cenários de uso e manejo da terra ainda podem ser trabalhados sob diferentes manejos da produção (níveis de
intensificação). Portanto a combinação de usos, aptidões e manejos produtivos resultam em ao menos 16 cenários relativos à produção de
soja e carne bovina nos biomas. O presente trabalho foca na avaliação de apenas dois desses possíveis cenários, os quais contemplam as
duas principais agendas em discussão nas cadeias de valor analisadas.
Assim, os dois cenários de uso e manejo da terra para atender às expectativas de produção de carne bovina e de soja e os impactos de suas
respectivas emissões de GEE até 2030 avaliados por este estudo são:
1) expandir áreas de pastagens e de soja por meio da conversão legal de vegetação nativa, com práticas habituais de manejo da produção
(cenário BAU); e
2) intensificar a pecuária e poupar áreas de pastagens adequadas para acomodar a expansão da soja, sem conversão adicional de vegetação
nativa.

Fatores de emissão de GEE e de produção agrícola
Para estimar a produção agrícola (carne bovina e soja) e as emissões de GEE nos cenários descritos acima, desenvolvemos fatores baseados
em bancos de dados nacionais (IBGE), diretrizes do IPCC (IPCC, 2006) e literatura científica (Cardoso et al., 2016; Raucci et al., 2015; Maia
et al., 2009). Para este trabalho, os fatores de emissão de GEE e de produção foram considerados para cinco sistemas de produção de
bovino de corte de ciclo completo baseado em pastagem (de 0,5 a 2,75 UA ha-1) para o Brasil (Cardoso et al., 2016), aliados aos valores da
variação do estoque de carbono no solo para pastagens degradadas e melhoradas na Amazônia (Maia et al., 2009). Para a soja, consideramos
fatores usando duas estratégias de produção (sistemas de cultivo convencional e plantio direto), comumente encontradas na Amazônia e no
Cerrado (Raucci et al., 2015; Kappes, 2013; Costa Junior et al., 2013; IPCC, 2006; Bayer et al., 2006) (Tabela A1).
Vale ressaltar que existem muitas incertezas associadas aos fatores utilizados neste trabalho desde os dados de atividade (nível de degradação
das pastagens, manejo animal, status de adoção do plantio direto na produção de soja, uso de insumos e capacidade dos solos de sequestrar
carbono) aos fatores de emissão - apesar de a maioria deles ter um nível de precisão nível Tier 2 (IPCC, 2006; Tabela A.1). No entanto, este
trabalho apenas avaliou o papel da incerteza relacionada a considerar e não considerar a variação do estoque de carbono do solo nas
estimativas de GEE (Tabela A1).
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Estoque de carbono acima do solo e emissão de GEE proveniente da conversão do solo
A quantidade de carbono armazenada em vegetação em áreas vulneráveis à conversão legal (Brandão Junior et al., 2017; Figura 1) foi
calculada com base nos dados do Atlas Agropecuário (IMAFLORA, 2017; Freitas et al., 2018). As emissões de GEE resultantes da conversão
dessa vegetação vulnerável em áreas de pastagens e agrícolas foram calculadas multiplicando-se a quantidade de carbono acima do solo
(Tabela 1) por 3,67 (conversão de carbono em dióxido de carbono durante a combustão total de biomassa). Emissões de metano e óxido
nitroso provenientes da conversão do uso da terra foram omitidas neste estudo.

BIOMA

Amazônia

Cerrado

ADEQUAÇÃO

ÁREA (MHA)

ESTOQUE TOTAL DE CARBONO ACIMA DO
SOLO E EM VEGETAÇÃO VULNERÁVEL (T C)

Pastagens

2,0

252,4 ±57,2

Agricultura

1,0

101,9 ±28,8

Pastagens

15,96

352,7 ±183,5

Agricultura

18,83

376,6 ±224,1

37,79

1.083,6 ±296,6

Total
± representam incertezas em parâmetros usados em estimativas.

Tabela 1 - Área e estoque total de carbono acima do solo da vegetação líquida vulnerável à conversão legal no Cerrado e na Amazônia
e sua adequação agrícola.
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RESULTADOS
Emissões atuais de GEE provenientes da produção de carne bovina e de soja no Cerrado e na Amazônia
As emissões provenientes do manejo atual de áreas de soja (20,7 Mha) e pastagens (106,1 Mha) na Amazônia e no Cerrado foram estimadas
em 326,4 ± 76,6 MtCO2e em 2015. Aproximadamente 56% dessas emissões de GEE vieram do bioma Cerrado, e 97,4% estavam relacionadas
com a produção de bovino de corte (Figura 2). De acordo com a nossa análise, cada hectare de pastagem e de soja nas regiões da Amazônia
e do Cerrado emitiu aproximadamente 3,00 e 0,40 tCO2e ano-1 e 48,2 e 0,12 tCO2e por tonelada de carne bovina e de soja produzida,
respectivamente.
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Figura 2 - Estimativa de emissões médias de gases de efeito estufa provenientes de áreas de pastagens (bovino de corte) e soja na
Amazônia e no Cerrado em 2015 (326,4 MtCO2e).
O nível de emissões de GEE provenientes do manejo da soja e de pastagens em 2015 (326,4 ± 76,6 MtCO2e) equivale a 67% do total de
emissões do setor agrícola brasileiro naquele ano (491 MtCO2e) (SEEG, 2018), com tendência para um aumento de 5% em relação aos níveis
de 2005 (311,8 ± 72,9 MtCO2e) (Figura 3), ano de referência da NDC brasileira para o setor agrícola, com emissões do setor agrícola em 2030
não superiores às de 2005 (Brasil, 2015). Esses números destacam a importância da produção de soja e de carne bovina nessas regiões para
as emissões atuais e futuras de GEE no Brasil.

SUSTENTABILIDADE EM DEBATE | no 9 | OUTUBRO 18

Pastagem

Soja

Ano

Ag 2005
(NDC-meta)*

Ag 2015

0

100

200

300

400

500

Emissão de GEE (MtCO2e ano-1)

Figura 3 - Estimativa de emissões de gases de efeito estufa (GEE) provenientes de áreas de pastagens (bovino de corte) e produção
de soja em 2005 e 2015 nas regiões da Amazônia e do Cerrado. Barras representam incertezas relacionadas à variação dos estoques
de carbono no solo.*Supondo que a meta da NDC brasileira para o setor agrícola (emissões em 2030 no mesmo nível de 2005) seja
aplicada a cada produção agropecuária, a saber, carne bovina e soja.

Dada a complexidade na modelagem da produção de carne bovina em relação à soja, devido ao maior número de variáveis interrelacionadas
(área de pastagem, rebanho bovino, produção e produtividade), vale destacar que a precisão dos fatores de emissão de GEE para pastagem
(cerca de 98% das emissões totais) utilizadas neste trabalho provavelmente serão conservadoras, uma vez que a produção de carne bovina
calculada subestima os valores modelados (Figura A.2). Melhorias na estimativa da produção de carne bovina oriunda das regiões Amazônica
e do Cerrado, bem como modelos de produção de carne bovina que melhor representem essas regiões, também são passos importantes
para reduzir as incertezas nas estimativas de GEE do presente trabalho.

Expectativas futuras de carne bovina e de soja
Com base em dados históricos e projeções do governo (IBGE; MAPA, 2017), atender à produção prevista para 2030 exigirá a expansão de 15
milhões de hectares de cultivo de soja no Brasil, dos quais 9,5 milhões devem estar nas regiões do Cerrado e da Amazônia (Figura 4; Tabela
2). A produção de soja no Brasil aumentou cerca de 200% de 2000 a 2015 e deverá crescer outros 70% de 2015 a 2030 (de 97,5 para 160,5
Mt). No entanto, um aumento na produtividade da soja não superior a 10% é esperado no mesmo período (de 3,3 para 3,4 t ha-1). Portanto,
a expansão da área de soja provavelmente ocorrerá para que sua produção aumente significativamente até 2030.
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Figura 4 - Produção de soja histórica e projetada no Brazil até 2030
A produção de carne bovina deverá atingir 12,1 Mt em 2030, conforme as tendências atuais (MAPA, 2017). Historicamente, de 2000 a 2015
a área de pastagens, o rebanho bovino, a produção de carne bovina e a produtividade da carne bovina no Brasil aumentaram 16% (de 152,0
para 176,0 ha), 27% (de 124,6 para 158,5 UA), 44% (de 6,5 para 9,4 Mt) e 24% (de 43 a 54 kg de carne ha-1ano-1), respectivamente (Figura 5;
Tabela 2). Esses números mostram que, embora a produtividade tenha melhorado ao longo do tempo, a produção de carne bovina no Brasil
ainda é influenciada pelo aumento do rebanho bovino e da área de pastagens (Figura 5; Figura A1).
Portanto, no cenário de manejo BAU, o atendimento da expectativa de produção brasileira de carne bovina até 2030 (12,1 Mt) exigiria mais
18,4 milhões de UA e 18,7 milhões de hectares de terras de pastagens, dos quais 14,0 milhões de UA e 11,2 milhões de hectares deverão
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ocorrer no Cerrado e na Amazônia (Figura 5; Tabela 2).

Figura 5 - Histórico e projeção de área de pastagens, rebanho bovino e produção de carne bovina no Brasil até 2030 (manejo no
cenário business as usual)
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No entanto, ao contrário da soja, a produção de carne bovina no curto prazo também pode aumentar sem que seja necessário expandir
a área de pastagens e o rebanho animal, ou seja, melhorando sua produtividade. Com a adoção de práticas mais eficientes de manejo de
pastagens e de animais, a produtividade da carne pode atingir mais de 200 kg de carne ha-1 ano-1 ou 4 vezes a produção atual de carne
bovina (Figura A2; Cardoso et al., 2016). Essa última opção pode até mesmo permitir a retração da área de pastagens, poupando terra para
outros usos, inclusive os 9,5 Mha necessários para a expansão da soja nas regiões do Cerrado e da Amazônia até 2030.
Para poupar 9,5 Mha para a produção de soja sem comprometer as metas de produção de carne bovina, a área de pastagens e o rebanho
bovino atuais na Amazônia e no Cerrado devem aumentar de 1,04 para 1,15 UA ha-1, resultando em 96,7 Mha de pastagens com 110,8 M
UA nessas regiões (Figura A2).

REGIÃO

2015 (ATUAL)

2030 (EXTENSIFICAÇÃO)

Brasil

Amazônia

Cerrado

Brasil**

Amazôniaǂ

Cerradoǂ

Área de soja (Mha)

32,2

3,7 (11,5%)*

17,2 (53,4%)

46,9

5,4

25,0

Produção de soja (Mt)

97,5

10,3ǂ

48,5ǂ

160,5

17,0

79,8

Área de pastagens (Mha)

176,0

43,0 (24,5%)

63,1 (36,0%)

193,8

47,5

69,8

Rebanho bovino (MUA)

158,5

47,5 (29,9%)

63,3 (39,9%)

178,8

53,5

71,3

Lotação de gado (UAha-1)

0,90

1,10

1,00

0,92

1,13

1,02

Produção de carne bovina (Mt)

9,4

2,8ǂ

3,8ǂ

12,1

3,6

4,8

* Os números entre parênteses representam a porcentagem do valor total (Brasil); ** estimativa com base em projeção de MAPA (2017), IBGE, Parente et al.
(2017); Brandão et al. (2018); ǂestimativa com base na porcentagem do valor total. ǂsupostamente na mesma proporção de 2015.

Tabela 2 - Variáveis estimadas da área de soja e de pastagens em 2015 e 2030 (manejo e uso da terra no cenário BAU) no Brasil, no
Cerrado e na Amazônia.
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Atendimento de expectativas futuras: expansão da produção de carne bovina e soja
por meio da conversão legal de vegetação nativa na Amazônica e no Cerrado
No cenário de manejo BAU, a área de pastagens e soja necessária para atingir a produção esperada até 2030 (na Amazônia e no Cerrado)
deve ser ampliada em 11,2 e 9,5 Mha - chegando a 117,3 e 30,4 Mha naquele ano, respectivamente. Esses aumentos parecem viáveis,
considerando-se que há cerca de 19 e 20 milhões de hectares, respectivamente, de vegetação nativa adequada para essa produção, que
poderiam ser legalmente desmatados na Amazônia e no Cerrado (Brandão Junior et al., 2017) (Figura 1; Tabela 1, 2).
A estimativa de emissões de GEE provenientes do manejo agropecuário da área expandida de soja (30,4 Mha) e de pastagens (117,3 Mha)
até 2030 é de 367,5 ± 86,8 MtCO2e (Figura 6). Quase 97% dessas emissões seriam provenientes de pastagens para produção de carne bovina
(Figura 6; 7). Esse nível de emissões totais tende a ser 18% superior à meta da NDC para o Setor-Agr (311,8 ± 72,9 MtCO2e), mas deve ser

Cenário de uso do solo

suficiente para cumprir a meta, considerando-se incertezas nas estimativas (Figura 6; 7).
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Figura 6 - Estimativas de emissões de gases de efeito estufa (GEE) provenientes de áreas de pastagens (bovino de corte) e produção de
soja em 2005, 2015, e dois cenários para a expansão da produção até 2030 na Amazônica e no Cerrado. Barras representam incertezas
relacionadas à variação dos estoques de carbono no solo. *Supondo-se que a meta da NDC brasileira para o setor agrícola (emissões
em 2030 no mesmo nível de 2005) seja aplicada para cada produção agropecuária, a saber, carne bovina e soja.
Nesse cenário, as emissões médias de GEE por hectare de pastagem seriam praticamente constantes (de 3,00 a 3,03 tCOe2 ha-1 ano-1), mas
as emissões da produção de carne bovina cairiam 12% (de 48,2 para 42,3 tCOe2 ton por carne produzida) (Figura 7). Melhorias no manejo de
pastagens e de animais no cenário BAU podem promover o sequestro de carbono no solo e melhorar o desempenho da produção de carne
bovina, o que poderia potencialmente compensar parte das emissões provenientes do aumento do uso de insumos (Tabela A1).
As emissões de GEE provenientes das áreas de soja não seriam afetadas (de 0,40 tCOe2 ha-1 ano-1), e há apenas uma pequena redução de
emissões por tonelada de soja (de 0,120 a 0,117 tCOe2) (Figura 7), devido ao aumento de produtividade da soja no período (de 3,34 para
3,40 t ha-1 ano-1 - MAPA, 2017).
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Figura 7 - Estimativas de emissões de GEE e produção provenientes de (A) pastagens para bovino de corte (em dois tamanhos de área
e taxa de lotação animal) e (B) soja em 2015 e 2030 na Amazônia e no Cerrado. Barras representam incertezas relacionadas à variação
dos estoques de carbono no solo.
Por outro lado, esse cenário exige a compensação das emissões de GEE provenientes de mudança de uso da terra (Figura 7). A expansão
de 20,7 Mha até 2030 (11,2 Mha de pastagens e 9,5 Mha de soja) emitiria 2.670,0 ± 1.175,1 MtCO2e devido a perdas de carbono acima do
solo durante a conversão de vegetação nativa em áreas de pastagem e de soja. Estimamos que 63% dessas emissões seriam provenientes da
região do Cerrado (1672,5 ± 598,2 MtCO2e) (Figura 8). Essa quantidade de GEE (2,7 GtCO2e) equivale a cerca de 125% do total de emissões
brasileiras de GEE em 2015 (2,1 GtCO2e) (SEEG, 2018) ou 14% da quantidade de CO2 que o Brasil pode emitir em um esforço mundial para
manter a temperatura média global abaixo de 2°C até 2050 (Rochedo et al., 2018).
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Figura 8 - Emissões de gases de efeito estufa (GEE) oriundas da conversão legal de vegetação nas regiões Amazônica e Cerrado
para expansão das áreas de pastagem (11,2 Mha) e soja (9,5 Mha) para alcançar as produções previstas sob manejo Business as
Usual (BAU), emissões brasileiras em 2015 (SEEG, 2018) e o orçamento brasileiro de emissões entre 2017-2050 (todos os setores)
para atender o esforço mundial para manter o aumento da temperatura média global abaixo de 2 ° C (Rochedo et al., 2018). Barras
representam incertezas relacionadas à ao estoque de carbono acima do solo.

De acordo com a meta da NDC brasileira para o setor de Uso da Terra e Florestas, qualquer emissão proveniente da conversão legal de
vegetação nativa precisará ser compensada: “fortalecer políticas e medidas com vistas a alcançar, na Amazônia brasileira, conversão ilegal
zero até 2030 e compensar as emissões de gases de efeito estufa provenientes da supressão legal de vegetação até 2030” (Brasil, 2015a).
Embora a declaração da NDC esteja direcionada mais à Amazônia, os resultados deste trabalho chamam a atenção para grandes volumes de
emissões de GEE provenientes de Mudança de Uso da Terra que poderão vir do Cerrado para apoiar a expansão de commodities agrícolas
nos próximos anos e que também precisam ser compensadas.
Assim, as emissões provenientes do manejo de áreas expandidas de produção de carne bovina e de soja no Cerrado e na Amazônia devem
cumprir a meta da NDC para o setor agrícola até 2030. Mas as emissões provenientes da conversão legal de vegetação natural para expandir
áreas de pastagens e de soja (2,6 GtCO2e) terão que ser compensadas, para que a meta da NDC para o setor de Uso da Terra e Florestas seja
cumprida.
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Atendimento de expectativas futuras: aumentar a produção de carne bovina e de soja
intensificando a pecuária e poupando terras para a expansão de cultivos
Outra opção para expandir a produção de carne bovina e de soja sem aumentar as áreas de produção e, consequentemente, evitar a
compensação em grande escala de emissões de GEE provenientes de mudança de uso da terra, é melhorar o uso de áreas agrícolas
consolidadas, especialmente pastagens. As regiões da Amazônia e do Cerrado possuem 106,1 Mha de pastagens, dos quais 56,2 Mha são
adequados para a agricultura, incluindo a produção de soja (Brandão Junior et al., 2017). Se essa área de 56,2 Mha for usada para o cultivo
da soja, a produção atual de soja da Amazônia e do Cerrado poderá ser ampliada em 300%, ou seis vezes a produção esperada até 2030
(Figura 1; Tabela 2).
Poupar 9,5 Mha para expandir a produção de soja e cumprir a meta de produção de carne bovina (12,1 Mt), requer uma intensificação de
pastagens de 1,04 para 1,15 UA ha-1 na Amazônia e no Cerrado, resultando em 96,7 Mha de pastagens com 110,8 M UA sobre essas regiões.
Esse nível de intensificação equivale a 8,5% acima do esperado para a taxa de lotação animal no cenário BAU até 2030 (1,06 UA ha-1) (Tabela
2; Figura 7).
As emissões de GEE provenientes de pastagens intensificadas (96,7 Mha) e da área expandida de soja (30,4 Mha) na Amazônia e no Cerrado
seriam de 320,0 ± 75,2 MtCO2e (96,2% de pastagens - Figura 6; 7). Esse nível de emissão ainda não apresenta diferença significativa em
comparação com a meta da NDC para o Setor-Agr (311,8 ± 72,9 MtCO2e) e com os níveis de 2015 (326,4 ± 76,6 MtCO2e) (Figura 7), mas
tende a ser apenas 2% superior à meta e 13% inferior ao cenário de extensificação (Figura 6).
Em comparação com os níveis de 2015, a intensificação das áreas de pastagem mostrou uma tendência (não significativa) de aumento de
emissões por hectare de 5% (de 3,00 para 3,17 tCOe2 ha-1 ano-1), principalmente devido ao maior uso de insumos do solo (Tabela A1 ). No
entanto, as emissões resultantes da produção de carne bovina seriam reduzidas em 24%, de 48,2 para 36,5 tCOe2 ton por carne produzida.
As emissões de GEE provenientes da área de soja não seriam afetadas em comparação com o cenário de extensificação (Figura 6). No
entanto, o cenário de intensificação não exige a compensação de emissões de GEE provenientes de mudança de uso da terra (Figura 8; Brasil,
2015a).
A intensificação da produção atual de carne bovina nas regiões do Cerrado e da Amazônia, com base na recuperação de terras degradadas
e na melhoria do manejo animal (por exemplo, técnicas de reprodução, pastagem rotativa e fornecimento de suplementos de grãos), tem
o potencial de aumentar em 4 a 5 vezes a taxa de lotação animal (de 1,0 a 4,0 UA ha-1) e a produção de carne bovina (de ~80 a ~400 kg
de carcaça/ha-1) esperadas até 2030 (Bogaerts et al., 2017; Figueiredo et al., 2016; Cardoso et al. , 2016; ICV, 2016). Entretanto, nem todo
manejo de pastagens é capaz de potencialmente manter os níveis atuais de emissão de GEE (Figura A2). Por exemplo, a intensificação da
pecuária bovina em larga escala acima de 2,0 UA ha-1 em 97,6 Mha poderia produzir carne para atender mais de 200% da produção brasileira
esperada até 2030 (12,1 Mt), mas com emissões de GEE 2,5 vezes maiores do que as de hoje, comprometendo, assim, a capacidade do setor
agrícola de cumprir sua meta de NDC (Brasil, 2015a) e gerando, potencialmente, um excesso de oferta de carne ao mercado (Figura A2).
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RECOMENDAÇÕES DE POLÍTICAS E OBSERVAÇÕES FINAIS
O uso de áreas já desmatadas nos biomas Amazônia e Cerrado parece ser um roteiro promissor para atender às expectativas por commodities
de carne bovina e soja com conversão zero de vegetação nativa, cumprindo, ao mesmo tempo, os compromissos climáticos do Brasil. De
acordo com nossa análise, manter o tamanho atual do rebanho (108 M UA) e intensificar as pastagens em 8,5% no cenário BAU (de 1,06
UA ha-1 para 1,15 UA ha-1) deve ser suficiente para poupar 9,5 dos 56,2 milhões de hectares da área de pastagens adequadas à soja, para
atender tanto às expectativas de produção (carne bovina e soja) quanto as metas climáticas (Brasil, 2015a) (Tabela 2; Figura 6; 7).
Sem intensificar áreas de pastagens e poupar áreas para expansão da soja, a produção tanto de carne bovina quanto de soja provavelmente
terá que avançar sobre 20,7 Mha de vegetação nativa, possivelmente por vias legais, a fim de atender às expectativas até 2030. No entanto,
o avanço da área agrícola sobre 20 Mha de vegetação nativa pode levar a uma emissão de 2,7 ±1,1 GtCO2e que precisa ser compensada
no âmbito do compromisso da NDC brasileira (Figura 8; Brasil, 2015a). Esse orçamento de emissões equivale a 125% do total de emissões
brasileiras de GEE em 2016 (SEEG, 2018) ou 14% da quantidade de CO2 que o Brasil pode emitir em um esforço mundial para manter a
temperatura média global abaixo de 2°C até 2050 (Rochedo et al., 2018). E, consequentemente, pode acrescentar um ônus significativo
à capacidade do país de cumprir sua NDC (Brasil, 2015a). Além disso, as emissões de GEE provenientes do manejo de pastagens e de soja
tendem a se afastar da sua meta.
Portanto, alinhar as expectativas de produção da agricultura brasileira e o planejamento do uso da terra com o compromisso climático é
fundamental para evitar obstáculos de políticas. Juntas, as regiões da Amazônia e do Cerrado têm perto de 1.100 Mt C (3.976,8 ± 1.888,5
MtCO2e) armazenados em vegetação vulnerável ao desmatamento ilegal (Tabela 1). Essa quantidade de carbono estocado poderia, por
exemplo, ser usada para criar programas e incentivos junto a cadeias de fornecimento e produtores globais para promover melhorias nas
práticas de manejo agrícola, tais como intensificar pastagens e poupar terras para outros usos.
A intensificação de pastagens é uma das questões mais importantes na agenda climática e de uso da terra no Brasil. Juntos, os compromissos
da NAMA e da NDC do Brasil, por meio do Plano ABC, visam restaurar 30 Mha de pastagens degradadas de 2010 a 2030, a fim de melhorar a
produção de carne bovina, permitir a expansão de cultivos e reduzir as emissões de GEE, principalmente por meio do sequestro de carbono
no solo (Brasil, 2015b).
Esses compromissos parecem ser oportunos e coerentes, uma vez que os sistemas de pastagens nas regiões da Amazônia e do Cerrado são
caracterizados por uma baixa taxa de lotação animal (~ 1 UA por hectare) e um alto nível de degradação (Fearnside e Barbosa, 1998; Costa
e Rehman, 1999; Valentim e Andrade, 2009; Bustamante et al., 2012). Estima-se que mais de 50% da área total de pastagens cultivadas no
bioma Cerrado (Costa e Rehman, 1999) e mais de 60% no bioma Amazônia (Dias-Filho e Andrade, 2006) estejam degradadas e usem menos
de 30% da sua capacidade de produção (Strassburg et al., 2014).
Embora a produtividade de carne bovina tenha aumentado 66% no mesmo período (2000-2015), ela poderia ser pelo menos duas vezes
maior se técnicas de manejo animal e de pastagens amplamente conhecidas fossem implantadas em todo o país (IBGE; USDA-FAS; Parente
et al., 2017 Cardoso et al., 2016; Barbosa et al., 2015). Esse resultado sugere que a área de pastagens e o rebanho animal estão de alguma
forma superdimensionados para a produção de carne bovina e provavelmente poderiam ser reduzidos sem comprometer as expectativas
de produção (Figura 6).
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De 2000 a 2015, a produtividade da soja aumentou 26% (de 2,4 para 3,0 t ha-1), mas deverá aumentar menos de 10% de 2015 a 2030 (de
3,34 para 3,40 t ha-1) (MAPA, 2017; IBGE). Sem investimentos em novas tecnologias, parece que pouco pode ser feito no curto prazo para
aumentar significativamente a produtividade da soja no Brasil em comparação com o aumento proporcional na produtividade da carne
bovina. Assim, poupar terras de pastagens para expandir outros sistemas de cultivo parece razoável para apoiar a expansão da produção
tanto de carne bovina quanto de soja.
Desde 2010 o Programa ABC (linha de crédito para atingir as metas do Plano ABC) já desembolsou mais de ~ 3 bilhões de dólares (22
bilhões de reais) para práticas de agricultura de baixo carbono (Observatório do ABC, 2017; Imaflora, 2018). A maior parte desses recursos
foi investida na recuperação de pastagens, mas a ausência de mecanismos para acompanhar a eficiência desse recurso no solo é uma
barreira para entender o efeito de mitigação e as compensações de GEE, tais como intensificação e poupança de terra , quando a demanda
por área e pressão de expansão sofrem retração via acomodação da produção em pastagens mais eficientes. Assim, o estabelecimento
de tal mecanismo pode ser uma prioridade para que o Programa ABC financie efetivamente práticas de agricultura de baixo carbono sem
promover o vazamento de emissões (como as provenientes de mudanças no uso do solo) e, em última análise, incentive um melhor uso dos
recursos públicos. Além disso, o Programa ABC parece ser uma boa linha de crédito para testar mecanismos inovadores de pagamento pelo
uso de melhores práticas de manejo, poupança de terra e conservação de florestas em áreas privadas.
Finalmente, reduzir incertezas em informações espaciais regionais sobre níveis de degradação de pastagens, capacidade de armazenamento
de carbono do solo e adequação para a intensificação da produção de carne bovina, bem como adotar sistemas de cultivo nos biomas Cerrado
e Amazônia são passos fundamentais para melhor validar e entender as compensações entre balanço de emissões de GEE, intensificação da
produção de bovino de corte e poupança de terra e, finalmente, para identificar modelos de agricultura de baixo carbono apropriados para
a obtenção de múltiplos benefícios ambientais e produtivos nessas regiões.
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ANEXO
Tabela A1 - Fatores de emissão de gases de efeito estufa (GEE) para sistemas de produção de soja e carne bovina.

Sistema
de
Produção

Condição

Cenário de manejo

Emissões de
GEE
tCO2e ha-1
ano-1

Fator de
emissões de
GEE
tCO2e ha-1
ano-1

0,4 – 1,8

1,1 ±0,7

-1,2 – 0,6

-0,3 ±0,9

2,0 – 3,1

2,5 ±0,5

Cultivo solteiro convencional de soja (aragem do solo); consumo de diesel de 36 l ha-1-ano; aplicação de cal com
Cultivo

média de 489 kg ha-1 ano-1 e adubo nitrogenado (ureia) a uma taxa de 8 kg N ha-1ano-1 (Raucci et al., 2015).

solteiro

Produção de soja: 3,4 t ha-1; Considerou-se a variação do estoque de carbono no solo de 0 (sem variação) a -0,40
tCha-1 ano-1 (perda de solo C) (Corbeels et al., 2006; Costa Júnior et al., 2013).

Soja

Cultivo consorciado de soja e milho com plantio direto; consumo de diesel de 72 l ha-1-ano; aplicação de cal com
Cultivo
consorciado

média de 489 kg ha-1 ano-1 e fertilizante nitrogenado (ureia) a uma taxa de 68 kg N ha-1ano-1 (8 kg para soja e 60
kg para milho) (Raucci et al., 2015; Kappes, 2013). Produção de soja: 3,4 t ha-1; Considerou-se a variação do estoque
de carbono no solo de 0 e +0,50 t C ha-1 ano-1 (sequestro de solo C) (Corbeels et al., 2006; Cerri et al., 2007; Bayer
et al., 2006).
Taxa de lotação animal: 0,5 UA/ha; Pastagem: Brachiaria sp.; Manejo de pastagens: sem reforma de pastagem / sem
adição de cal ou adubo; Raça de bovino: indefinida - cruzamentos de Bos Indicus e algum sangue de Bos Taurus;
Efeito da raça: primeiro parto tardio; alta mortalidade. Animal abatido entre 3 e 4 anos / carne de baixa qualidade;

Pastagens
Bovino de
Corte

Extensiva

Dieta nas fases de parto, recria e abate: somente forragem; Manejo animal: mínimo, animal aleatório; reprodução
e apenas vacinas obrigatórias; Uso baixo de máquinas e eletricidade; Produção de carne: 31,2 kg de carcaça por ha;
Emissões de GEE de 2,0 tCO2e ha-1 ano-1 (com base no IPCC, 2013; detalhes em Cardoso et al., 2016). Considerouse a variação do estoque de carbono no solo de 0 (sem variação) a -0,28 tCha-1 ano-1 (perda de solo C) (Maia et al.,
2009).
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Taxa de lotação animal: 1,0 UA/ha; Pastagem: B. brizantha; Manejo de pastagens: pastagens reformadas a cada 10
anos. Cal (10 Mg / ha) a cada 10 anos; Raça de bovino: cruzamento de Nelore com Gir, Guzerá, Holstein, Curraleiro e
outros Bos Taurus; Efeito da raça: características Nelore padrão. Primeiro parto aos 3 anos; Dieta nas fases de parto,
Intensificação

recria e abate: forragem com eventuais suplementos minerais; Manejo animal: Básico, com reprodução aleatória de

1

animais, somente vacinas obrigatórias; Uso médio de uso de máquinas e eletricidade; Produção de carne: 74,7 kg

2,2 – 3,4

2,8 ±0,6

2,3 – 4,5

3,4 ±1,1

de carcaça por ha; Emissões de GEE de 3,4 tCO2e ha-1 ano-1 (com base no IPCC, 2013; detalhes em Cardoso et al.,
2016). Considerou-se a variação do estoque de carbono no solo entre -0.28 (perda de solo C) e +0.61 tCha-1 ano-1
(sequestro de solo C) (Maia et al., 2009).

Pastagens

Taxa de lotação animal: 1,7 UA/ha; Pastagem: Leguminosa mista; Manejo da pastagem: pastagem reformada a

Bovino de

cada 5 anos / cal (10 Mg) a cada 5 anos / fertilizada com NPK; Raça de bovino: Nelore ou cruzamentos Nelore /

Corte

predominantemente sangue de Nelore; Efeito da raça: primeiro parto aos 2 anos, mais bezerros por vaca, menor
mortalidade, animal abatido precocemente e maior rendimento de carcaça; Dieta na fase de parto: forragem
Intensificação

com suplementos minerais; Dieta na fase de recria: forragem com suplementos minerais; Dieta na fase de abate:

2

forragem com suplementos minerais e energéticos; Manejo animal: estação reprodutiva, desmame controlado,
controle de endoparasitas e ectoparasitas. Uso médio de máquinas e eletricidade; Emissões de GEE de 4,5 tCO2e
ha-1 ano-1 (com base no IPCC, 2013; detalhes em Cardoso et al., 2016). Produção de carne: 140,2 kg de carcaça por
ha (Cardoso et al., 2016). Considerou-se a variação do estoque de carbono no solo de 0 (sem variação) a +0,61 tCha1 ano-1 (sequestro de solo C) (Maia et al., 2009).
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Taxa de lotação animal: 2,5 UA/ha; Pastagem: Capim-guiné; Manejo da pastagem: pastagem reformada a cada
5 anos / cal (10 Mg) a cada 5 anos / fertilizada com NPK; Raça de bovino: Nelore ou cruzamentos de Nelore cruzamentos de Melhores Nelores; Efeito da raça: primeiro parto aos 2 anos, mais bezerros por vaca, menor
mortalidade, animal abatido precocemente e maior rendimento de carcaça; Dieta na fase de parto: forragem com
Intensificação

suplementos minerais; Dieta na fase de recria: pastagem rotativa / forragem com suplementos minerais; Dieta na

3

fase de abate: pastagem rotativa. Forragem com suplementos minerais, proteicos e energéticos; Manejo animal:

4,6 – 6,9

5,8 ±1,1

4,6 – 6,8

5,7 ±1,1

estação reprodutiva, desmame controlado, controle de endoparasitas e ectoparasitas. Uso intensivo de máquinas e
eletricidade; Emissões de GEE de 6,9 tCO2e ha-1 ano-1 (com base no IPCC, 2013; detalhes em Cardoso et al., 2016).
Produção de carne: 201,7 kg de carcaça por hectare (Cardoso et al., 2016). Considerou-se variação do estoque de

Pastagens

carbono no solo de 0 (sem variação) a +0,61 tCha-1 ano-1 (sequestro de solo C) (Maia et al., 2009).).

Bovino de

Taxa de lotação animal: 2,75 UA/ha; Pastagem: Capim-guiné; Manejo da pastagem: pastagem reformada a cada 5

Corte

anos / cal (10 Mg) a cada 5 anos / fertilizada com NPK; Raça de bovino: Nelore ou cruzamentos de Nelore ou Nelore
- cruzamentos de Melhores Nelores; Efeito da raça: primeiro parto aos 2 anos, mais bezerros por vaca, menor
mortalidade, animal abatido precocemente e maior rendimento de carcaça; Dieta na fase de parto: forragem com
Intensificação

suplementos minerais; Dieta na fase de recria: pastagem rotativa / forragem com suplementos minerais; Dieta na

4

fase de abate: confinamento com ração mista total; Manejo animal: estação reprodutiva, desmame controlado,
controle de endoparasitas e ectoparasitas. Uso intensivo de máquinas e eletricidade; Emissões de GEE de 6,8
tCO2e ha-1 ano-1 (com base no IPCC, 2013; detalhes em Cardoso et al., 2016). Produção de carne bovina: 221,4 kg
de carcaça por hectare (Cardoso et al., 2016). Considerou-se a variação do estoque de carbono no solo de 0 (sem
variação) a +0,61 tCha-1 ano-1 (sequestro de solo C) (Maia et al., 2009).).
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Produção de carne bovina
(Mt)

Figura A1 - Correlação entre bovino de corte, rebanho bovino e área de pastagens no Brasil com base em dados de 2000-2016.
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Figura A2 - Validação da produção de bovinos de corte. Note-se que ainda há diferenças entre a produção de carne bovina calculada neste trabalho (Atual - 106 Mha / 1,04 UA ha-1) e os
valores fornecidos por Cardoso et al. (2016) (ver 106 Mha / 1 UA ha-1). Essas diferenças deverão ser abordadas em trabalhos futuros para reduzir as incertezas nas estimativas.
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