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PEGADA DE CARBONO (C) E PEGADA HÍDRICA NA CADEIA DA CARNE BOVINA NO BRASIL 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo a Organização Meteorológica Mundial (WMO, 2019), em 2018 o mundo atingiu mais um 

recorde em emissões de gases de efeito estufa antropogênicos (GEE), fazendo com que esses 

gases atinjam a concentração de 407,8 ppm na atmosfera, 150% acima dos níveis pré-industriais. 

Esse aumento de concentração impulsiona a crise climática, e seus impactos estão crescendo em 

todo o mundo. Segundo os cientistas climáticos, até 2050 as emissões globais de dióxido de 

carbono equivalente (CO2e) devem ser reduzidas em até 85% abaixo dos níveis de 2000 para 

limitar o aumento da temperatura média global em 2 °C acima dos níveis pré-industriais (IPCC, 

2007).   

A preocupação com os impactos sociais, ambientais e econômicos das mudanças climáticas tem 

levado os setores públicos e privados a discutir e a se engajar nas iniciativas relacionadas à 

mitigação de emissões de GEE e à adaptação aos novos riscos climáticos. Essas iniciativas têm 

como objetivo principal promover uma economia de baixo carbono. 

Entende-se por baixo carbono uma economia que possa gerar valor e bem-estar compartilhado 

através de processos e escolhas que possibilitem uma baixa intensidade de emissões de GEE e a 

promoção de práticas regenerativas, que removem carbono da atmosfera. Para tal, se faz 

necessária a busca por inovação nos processos produtivos e soluções tecnológicas que resultem 

em uma economia com menor impacto sobre o clima e recursos naturais do planeta. Essa gestão 

inovadora possibilitará a identificação de riscos e oportunidades para lidar com uma nova 

realidade: a de escassez de recursos naturais, de incertezas relacionadas aos eventos climáticos 

extremos e às limitações impostas por possíveis novas regulamentações.  

Na última década, acordos internacionais, políticas públicas e o comportamento de consumidores 

e investidores têm pressionado pela incorporação de práticas mais sustentáveis de produção 

agrícola no Brasil, em especial sobre a cadeia da pecuária de corte. Dentre os drivers dessa nova 

agropecuária, destacam-se:  

• Código Florestal Brasileiro; 

• Negociações multilaterais para a mitigação das emissões globais de GEE, que impulsionaram a 

criação da Política Nacional de Mudanças Climáticas e seu Plano para Agricultura de Baixo 

Carbono; 

• Políticas de compras de grandes empresas da cadeia de alimentos e bebidas, impulsionadas por 

acordos setoriais; 

• Barreiras não tarifárias atreladas a indicadores ambientais no mercado internacional; 

• Critérios restritivos para a concessão de crédito rural por parte dos bancos públicos e privados; 

• Pressão dos consumidores pela rastreabilidade e sustentabilidade dos alimentos.  
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A somatória de todos esses fatores, juntamente com uma constante evolução tecnológica e de 

conhecimento sobre a agropecuária tropical, tem sido o motor de uma nova revolução no campo, 

permitindo aumento de produtividade e redução de externalidades ambientais. No entanto, essas 

mudanças nos padrões produtivos apresentam-se ainda de forma pontual e enfrentam diversas 

barreiras para o ganho de escala. 

No que tange aos recursos hídricos, historicamente, a relação da agropecuária brasileira com a 

água é de exploração do recurso. Isso se deve à falsa ideia de que o país é rico em água, que, por 

isso, nunca será escassa. Essa afirmação não considera a distribuição irregular desse recurso no 

território. Grande parte da água disponível está no Norte do país, na Bacia Amazônica. Já em 

outras regiões do Brasil existem diversos conflitos pelo uso desse recurso. Portanto, o impacto do 

consumo de água pelo rebanho e na cadeia industrial é importante, principalmente em regiões 

onde se prenuncia crises hídricas mais agudas.  

Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho foi calcular a pegada de carbono (PC) e a pegada 

hídrica (PH) na cadeia da carne bovina no Brasil. O trabalho está dividido em duas partes. A 

primeira trata dos capítulos relacionados à PC; e a segunda, dos capítulos sobre a PH. Ambas as 

partes do presente relatório apresentam uma contextualização geral e justificativa do estudo, 

objetivos, limitações, premissas, abordagem metodológica e resultados e discussões do estudo da 

PC e PH da carne bovina brasileira. Por fim, também contém as principais recomendações e 

considerações finais deste estudo.  

 

 
PARTE I – PEGADA DE CARBONO (C) DA CARNE BRASILEIRA 

 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

O setor agropecuário tem grande impacto sobre o sistema climático global – representando 25% 

das emissões de GEE em 20181 – e também alta vulnerabilidade em relação a ele, já que a 

previsibilidade do sistema climático é fundamental para sua produtividade, e eventos extremos 

incorrem em grandes perdas econômicas. O Brasil configura hoje uma das principais potências 

agrícolas do mundo; portanto, essa interdependência apresenta-se de forma ainda mais intensa 

no país. 

A cadeia da pecuária de corte é frequentemente apontada como responsável por externalidades 

ambientais negativas de grandes proporções no Brasil, em especial com relação às questões 

climáticas e à perda de cobertura florestal. Nos últimos anos, foram publicados vários estudos, 

principalmente sobre os impactos da expansão do rebanho no bioma Amazônico devido à 

substituição da floresta por pastagem. 

 
1 <http://plataforma.seeg.eco.br/total_emission#>. 

 

http://plataforma.seeg.eco.br/total_emission
http://plataforma.seeg.eco.br/total_emission
http://plataforma.seeg.eco.br/total_emission
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No entanto, boas práticas agropecuárias, como a intensificação sustentável através da 

recuperação de pastagens degradadas e implementação de sistemas produtivos integrados, têm 

demonstrado a possibilidade de se aumentar significativamente a produção de alimento por 

hectare e, simultaneamente, aumentar o conteúdo de carbono orgânico nos solos agrícolas, 

práticas genericamente tratadas como de baixa emissão de carbono (ABC) ou regenerativas.  Cada 

vez mais essas práticas ABC avançam no país, impactando positivamente o perfil tecnológico do 

setor.  

Portanto, o cenário de atuação do setor está em transformação, gerando novos riscos e também 

oportunidades. Um dos primeiros passos para o estabelecimento de um processo de gestão 

desses riscos e oportunidades é a elaboração de um diagnóstico de emissões e remoções de GEE. 

Ao conhecer o balanço de emissões, além de mapear vulnerabilidades, gestores públicos e 

privados terão informações úteis para traçar estratégias, planos e metas coerentes para a 

mitigação e a adaptação às mudanças climáticas; agregar valor ao produto e ter acesso a 

mercados com normas socioambientais mais restritivas; além de operar em um mercado de ativos 

ambientais em desenvolvimento.  

Porém, o Brasil carece de estudos que abordem o território nacional com as suas especificidades, 

abrangendo o ciclo completo da produção da carne e retratando particularidades da pecuária 

nacional. Atualmente, estudos acadêmicos retratam a potencialidade dessas práticas 

regenerativas em regiões ou casos pontuais no país, porém, pela especificidade das análises, estes 

não são adequados para nortear políticas públicas ou empresariais nacionais. Por outro lado, 

existem estudos e dados nacionais e internacionais generalistas sobre o impacto da atividade 

pecuária no clima, que não retratam particularidades regionais do sistema de gestão e uso do solo, 

etapa/atividade com maior significância na pegada. 

Estudos que incluem essa mudança de paradigma do setor agropecuário para retratar a sua 

pegada de carbono (PC), especificamente da carne, são praticamente inexistentes no Brasil.   

O presente estudo busca contribuir para a qualidade da discussão, agregando aos cálculos 

particularidades da bovinocultura praticada no país. Ao expandir a análise para todo o território 

nacional e para um período de dez anos, o estudo buscou evidenciar as macrotendências a nível 

nacional e subnacional, gerando assim informação valiosa para tomadores de decisão. 

 

2. OBJETIVO 

O objetivo principal deste estudo é quantificar e avaliar a pegada de carbono (PC) da carne bovina 

produzida no Brasil para fornecer subsídios à discussão sobre a gestão das emissões de GEE deste 

produto e seu posicionamento no mercado nacional e internacional. 

Além disso, o estudo busca retratar as particularidades regionais e gerenciais da pecuária de corte 

praticada no país através de recortes estaduais, regionais e por sistemas produtivos. Dessa forma, 

as perguntas que nortearam o estudo foram: 

i. Quais as PCs da carne bovina produzida no Brasil? 
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ii. Qual o impacto das diferentes formas de manejo na PC dessa carne? 

iii. Qual o impacto das diferentes particularidades regionais, como clima, uso do solo e rotas 

logísticas, na PC da carne? 

 

3. LIMITAÇÕES 

É fundamental para a compreensão dos objetivos, metodologia e resultados do estudo considerar 

que este não busca determinar a pegada de carbono (PC) de uma rota produtiva ou uma unidade 

produtora específica, mas sim estimar valores regionais que possam representar a média de uma 

unidade de análise mínima.  

O escopo geográfico e temporal impõe uma série de limitações com relação a bases de dados 

completas e precisas com as quais o estudo teve de lidar, incorrendo, portanto, em incertezas 

que são intrínsecas de um projeto dessa natureza. Essas foram tratadas de forma transparente ao 

longo do presente relatório. 

Dessa forma, há de se considerar que dentro de uma dada região extensa, como qualquer um dos 

estados do país, observa-se alta variabilidade de práticas e manejo, usos e ocupação do solo e 

que, portanto, PCs específicas poderão variar em relação aos valores aqui apresentados. 

 

4. PREMISSAS GERAIS 

Considerando as limitações descritas anteriormente, a comparabilidade dos resultados 

apresentados deve levar em conta questões de recorte, fonte de dados, além de uma série de 

premissas importantes que foram adotadas. Abaixo seguem as premissas gerais consideradas no 

estudo: 

●  As análises quantitativas foram feitas com base em dados secundários de acesso 

público; 

● No processo de tratamento dos dados, algumas definições de caminhos 

metodológicos foram feitas com base no conhecimento dos autores e conversas com 

especialistas do setor; 

● Em face de limitação de dados que impunham necessidade de decisões 

metodológicas, optou-se por uma abordagem conservadora; 

● A granularidade de algumas bases de dados, necessárias para uma estimativa 

coerente, fez com que certos dados só pudessem ser obtidos em recorte estadual, 

definindo esse recorte como a unidade mínima de análise;  

● Foram consideradas nas análises apenas fontes de emissão de GEE diretamente 

relacionadas à cadeia da pecuária, relativas a seus atores e seus fornecedores diretos; 
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● Objetivando maior assertividade nos resultados, o estudo excluiu fontes de impacto 

consideradas não significativas. As respectivas fontes e critérios de corte utilizados 

estão detalhados ao longo do relatório; 

● A unidade de análise foi definida como 1 Kg de carne bovina desossada; 

● A fronteira de contabilização definida é “do berço ao porto” para a consideração das 

fontes de GEE;  

● O critério de alocação utilizado para a repartição das emissões entre a unidade de 

análise definida e outros subprodutos da pecuária de corte foi o econômico;  

● Os fatores de potencial de aquecimento global utilizados são os GWP para cem anos 

do quinto relatório do IPCC (IPCC/AR5, 2013); 

● Foram consideradas apenas emissões de mudança de uso do solo diretamente 

relacionadas à cadeia da pecuária de corte;  

● Todas as fontes de emissão e remoção foram contabilizadas de forma anual sem o uso 

de amortização temporal, premissa especialmente relevante para emissões de 

mudanças no uso do solo. 

 

Além dessas premissas gerais, uma série de premissas específicas foram adotadas para o 

tratamento dos dados e elaboração dos cálculos, as quais estão detalhadas nos próximos 

capítulos. 

 

5. METODOLOGIA 

A principal referência metodológica para a estruturação do estudo foi o The Greenhouse Gas 

Protocol:  Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard (WRI/WBCSD)2, ou “GHG Protocol 

para Produtos”. Este baseia-se na estrutura e nos requisitos estabelecidos nas normas ISO ACV 

(14040:2006, Avaliação do Ciclo de Vida: Princípios e Estrutura; 14044:2006, Avaliação do Ciclo de 

Vida: Requisitos e Diretrizes; e a ISO 14067:2013) e na PAS 2050, com a intenção de fornecer 

informações adicionais, especificações e orientações para facilitar a quantificação e reporte 

consistentes de inventários de GEE relativos ao ciclo de vida do produto. 

Os requisitos e orientações desta norma seguem a abordagem atribucional à contabilidade do 

ciclo de vida. A abordagem atribucional é definida como um método no qual as emissões e 

remoções de GEE são atribuídas à unidade de análise do produto estudado, no caso a carne 

bovina. A abordagem atribucional utiliza dados primários fornecidos por um fornecedor/cliente ou 

 
2 <https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Product-Life-Cycle-Accounting-Reporting-

Standard_041613.pdf>. 
 

https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Product-Life-Cycle-Accounting-Reporting-Standard_041613.pdf%3e.
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Product-Life-Cycle-Accounting-Reporting-Standard_041613.pdf%3e.
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dados médios (secundários) para um determinado processo. No contexto do presente estudo, 

todos os dados utilizados são de fontes secundárias, como veremos adiante. 

 

5.1. ESCOPO 

Estabelecer o escopo da análise envolve escolher um produto, definir a unidade de análise e os 

limites de contabilização, conforme descrito a seguir. 

 

A unidade de análise 

O presente estudo aborda a cadeia da pecuária bovina de corte, sendo que a unidade de análise 

considerada é a produção de 1 Kg de carne bovina desossada.  

 

Limite temporal 

O limite temporal compreende o período entre janeiro de 2008 e dezembro de 2017. As pegadas 

foram calculadas separadamente para cada ano do intervalo, buscando retratar a variação 

histórica. Portanto, o fluxo de referência da pegada de carbono (PC) é a quantidade de carne 

produzida no território nacional entre 2008 e 2017.  

 

Limites geográficos e na cadeia 

O limite geográfico definido é o território nacional mais operações de exportação, uma abordagem 

“do berço ao porto”. Estão inclusas as principais atividades diretamente relacionadas à produção 

de insumos, operações agrícolas no campo, processamento e transporte final para principais polos 

consumidores. Por polos consumidores considerou-se as capitais dos estados brasileiros para o 

consumo nacional e os principais portos de importação em cada continente para a carne 

exportada. É importante ressaltar que a Mudança direta de Uso da Terra (dMUT) também foi 

considerada. 

O estudo não contempla as etapas de uso e de fim de vida do produto, as quais são de difícil 

rastreabilidade e pouco significativas no total da sua pegada de carbono (PC). 

 

Limite operacional 

Para que seja possível quantificar as emissões de GEE do ciclo de vida da carne bovina, é 

necessário compreender as etapas e processos que ocorrem e conhecer as fontes com potencial 

de emissão. 

As fronteiras consideradas no estudo para a cadeia produtiva estão apresentadas na Figura 1. 

Foram considerados processos diretamente relacionados às etapas de pré-produção (produção de 
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fertilizantes aplicados nas pastagens); de produção (uso do solo, mudança no uso da terra direta, 

rebanho, dejetos, aplicação de fertilizante e uso de combustíveis); de logística (transporte entre 

fazendas e frigoríficos e entre frigoríficos e polos consumidores); e de processamento (consumo 

de energia elétrica, combustão estacionária e tratamento de dejetos). As etapas de uso e fim de 

vida do produto não fazem parte das fronteiras do sistema estudado. 

 

  
Figura 1. Etapas da cadeia produtiva e processos considerados no estudo 

 

A descrição detalhada de cada processo considerado no estudo e respectivas fontes de emissão e 

remoção de GEE seguem abaixo: 

 

Pré-produção:  

O ciclo de vida da carne bovina tem início com a produção dos insumos utilizados na fazenda de 

gado de corte. No presente trabalho, foi considerada a emissão de GEE devido ao consumo de 

energia utilizada para a produção industrial da ureia. 

 

Produção: 

Dentro da fazenda, ocorre a parcela mais relevante das emissões de GEE, seja devido aos 

processos físicos e químicos relativos aos animais, seja devido à dinâmica de uso e mudança de 

uso do solo para a produção das pastagens. Dessa forma, segue abaixo o detalhamento dos 

processos considerados na etapa de produção: 

 

● Uso do solo (manejo): 
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A recuperação de pastagens e os sistemas integrados são considerados referências para estimar a 

redução de emissões de GEE no setor agrícola. Engloba um conjunto de técnicas aplicadas para 

melhorar a produtividade das pastagens. Tais técnicas fornecem ao sistema um estoque de 

carbono maior em comparação com um pasto degradado, porque a emissão de CO2 do solo para a 

atmosfera ocorre principalmente pela decomposição de resíduos orgânicos e pela respiração de 

organismos de áreas degradadas (Li et al., 2000; Carvalho et al., 2010; Martins et al., 2018). O 

equilíbrio entre as entradas de C através de resíduos vegetais e as perdas de C, principalmente por 

decomposição, está diretamente relacionado aos níveis de C do solo (Paustian et al., 2000). O 

aumento da intensificação das culturas e a eficiência da produção das plantas podem contribuir 

para a redução das emissões de CO2 dos solos agrícolas. Portanto, o agronegócio brasileiro 

também pode contribuir para a redução das emissões de GEE. 

A emissão de CO2 de solos agropecuários decorre predominantemente da sua condição e manejo. 

As emissões e remoções de CO2 associadas ao manejo dos solos agrícolas (e, principalmente, à 

recuperação de pastagens) são uma das categorias mais relevantes para o estudo e para o setor 

agropecuário como um todo. Assim, estes fluxos foram considerados para retratar a importância 

dos diferentes sistemas de manejo para o resultado da pegada de carbono. 

 

● Mudança no uso da terra direta – dMUT (desmatamento): 

Uma importante fonte de emissão de carbono é a Mudança no Uso da Terra (MUT), que pode 

estar relacionada à fazenda de gado. As emissões relativas a essa fonte são primordialmente de 

CO2. 

Estudos regionalizados como o presente impossibilitam uma análise de responsabilidade no nível 

da propriedade, tornando esse assunto tema de grande discussão no setor. Além disso, a 

contabilização da mudança de uso da terra indireta (por exemplo, para a produção de ração) é de 

difícil rastreabilidade e contabilização.  

No presente estudo, foram consideradas apenas a mudança de uso da terra diretamente 

relacionada à cadeia da carne (dMUT) e todos os cálculos foram realizados com e sem 

desmatamento para que fosse possível esclarecer o impacto dessa fonte e retratar as realidades 

específicas de cada região. 

Ademais, a dMUT foi considerada nos biomas onde a dinâmica de substituição da vegetação nativa 

pela pecuária é significativa, sendo eles o bioma Amazônico e o Cerrado (para mais informações 

sobre os outros biomas, ver Box 1). Importante ressaltar que no presente trabalho não é abordada 

a questão legal sobre a supressão da vegetação nativa, se é ou não é legal ou ainda permitida em 

determinadas situações para adequação da propriedade rural ao Código Florestal. O que foi 

avaliado é se tal supressão ocorreu e para qual atividade a respectiva área foi destinada. Questões 

legais não interferem na dinâmica de carbono emitido. 

 

● Rebanho (fermentação entérica):  
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A fermentação entérica ocorre em um dos processos da digestão dos animais herbívoros 

ruminantes como os bovinos, que possuem estômago compartimentado (rúmen e retículo). Nesse 

processo, o material vegetal ingerido é fermentado por micróbios no rúmen, em um processo 

anaeróbio que resulta na formação de metano (CH4), o qual é então expelido (eructado ou 

exalado) para a atmosfera. 

A fermentação entérica é a maior fonte de emissão de CH4 no país, e a intensidade da emissão 

depende de diversos fatores, tais como espécie, tipo de alimento, intensidade de sua atividade 

física e conforto climático (Brasil, 2016). 

No estudo foi considerado todo o rebanho destinado à produção de carne (gado de corte) 

proveniente de sistemas de pastagem e de confinamento. 

 

● Rebanho (dejetos e sistema de manejo de dejetos):  

 

Quando o material orgânico dos dejetos animais é decomposto sob condições anaeróbias, 

bactérias metanogênicas podem produzir quantidades relevantes de CH4. Por possuírem 

nitrogênio, os dejetos também levam a emissões de N2O durante seu manejo. Estas se dão por 

meio de reações químicas mediadas por micro-organismos, chamadas de nitrificação e 

desnitrificação, que transformam o nitrogênio contido nos dejetos e aplicado no solo em N2O (Li et 

al., 2012). 

No estudo, para essa fonte de emissão, foi considerado todo o rebanho destinado à produção de 

carne (gado de corte) proveniente de sistemas de pastagens. 

 

● Aplicação de fertilizantes nitrogenados: 

 

A emissão de N2O em solos agrícolas decorre da aplicação de fertilizantes nitrogenados (tanto de 

origem sintética quanto animal), bem como da deposição diretamente em pastagem (não 

submetida a manejo) de dejetos de animais. Assim, como no manejo de dejetos, as emissões de 

N2O se dão por meio dos processos de nitrificação e desnitrificação do nitrogênio contido e 

aplicado no solo (Chagas et al., 2017). São consideradas as emissões diretas e as indiretas por 

deposição atmosférica ou lixiviação desse gás. 

Existem várias fontes de nitrogênio que podem ser usadas em pastagens; contudo, as mais 

comuns são a ureia (44 a 46% N), o sulfato de amônio (20 a 21% N) e o nitrato de amônio (32 a 

33% N) (Costa, 2006). Todas essas fontes de N apresentam vantagens e desvantagens. A ureia tem 

como vantagem menor custo por quilograma de nitrogênio, mas comumente mostra maior perda 

de N por volatilização. Apresenta alta concentração de N, é de fácil manipulação e causa menor 

acidificação do solo, o que a torna potencialmente superior a outras fontes, do ponto de vista 

econômico (Primavesi et al., 2004). 



 

                                                                                                                                                                                                                               

 

18 
Pangea Capital – R. Cônego Eugênio Leite 933, conj.131 – (11) 2307-0018 

www.pangeacapital.com.br 

 

No presente estudo foi considerada a emissão de nitrogênio no solo devido à aplicação de ureia, 

principal insumo utilizado para recuperar pastagens e manter o nível nutricional do solo adequado 

para as forrageiras e culturas agrícolas.  

● Combustão móvel (maquinário agrícola)  

A produção de carne demanda o uso de maquinários, em especial para transporte entre as 

fazendas e polos processadores e consumidores. Esse maquinário consome óleo diesel, 

combustível com alta intensidade de emissões de CO2. No presente trabalho, o uso de combustível 

e energia para o transporte entre as etapas da cadeia da carne e processamento é descrito abaixo: 

Logística 1: 

Quando o animal alcança a idade de abate, ele é transportado de caminhão para o frigorífico para 

ser abatido.  

● Combustão móvel (transporte rodoviário entre polos de produção e processamento). 

Processamento: 

Nessa etapa, ocorre o abate do animal e os processos de corte e desossa; nessa etapa do ciclo de 

vida, as principais fontes de emissão são provenientes do consumo de energia elétrica, da queima 

de combustíveis e da estação de tratamento de efluentes (ETE). 

● Consumo de energia elétrica; 

● Combustão estacionária (geradores, maquinário); 

● Tratamento de dejetos. 

Logística 2: 

● Combustão móvel (transporte rodoviário entre o polo de processamento e a capital de 

cada estado); 

● Combustão móvel (transporte rodoviário refrigerado até portos nacionais); 

● Combustão móvel (transporte marítimo refrigerado entre portos nacionais e 

internacionais). 

 

Processos não considerados: 

O foco do estudo foi fornecer informações relevantes para a tomada de decisão de gestores 

públicos e privados dentro de um escopo regional e temporal amplos. Para viabilizar a análise, 

critérios foram definidos para priorizar os processos a serem incorporados. Os critérios utilizados 

para exclusão de fontes foram: 
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● Baixa participação – exclusão de fontes de emissão ou remoção de GEE com baixa 

participação no valor total da pegada de carbono (PC) da carne, baseando-se na análise de 

estudos similares, conhecimento dos autores, entrevistas com especialistas do setor e 

estimativas preliminares. Para a definição de um critério quantitativo para baixa 

significância, utilizou-se como referência o valor de 5% definido como limite de 

significância pelas Especificações do Programa Brasileiro GHG Protocol3 (FGV, 2010). Tal 

parâmetro foi utilizado tendo como valor de análise sempre o balanço das emissões e 

remoções de uma dada fonte; 

● Relação indireta com a cadeia – exclusão de fontes de emissão ou remoção que não têm 

uma relação direta com os processos atrelados à cadeia da carne; 

● Lacuna de informação – falta de dados secundários confiáveis quanto a uma determinada 

fonte e impossibilidade de se estabelecer proxys ou aproximações. 

 

Além disso, é consenso entre os estudos de PC da carne consultados que a etapa com maior 

impacto para o resultado final seja a fase produtiva (Dejardins et al., 2012; Cardoso, et al., 2016; 

FGV, 2019). Dessa forma, priorizou-se detalhar processos relacionados ao uso e mudança no uso 

do solo e ao manejo do rebanho, considerados mais impactantes para a pegada final da carne. 

Diante disso, para os cálculos da PC, os processos menos relevantes em termos de emissão de 

carbono e com dados praticamente inexistentes ou, quando existentes, tratados como sigilosos 

pelas empresas responsáveis não foram considerados. Outros estudos de PC da carne bovina 

assumiram premissas semelhantes, visto que essas emissões são pouco significativas para a 

categoria de impacto “mudanças climáticas” (Buratti et al., 2017; Cederberg; Meyer; Flysjo, 2009; 

Florindo et al., 2017; Picoli, 2017; Ruviaro et al., 2015; FGV, 2019). As etapas da cadeia produtiva e 

respectivos processos não considerados no estudo foram: 

● Pré-produção: extração e processamento do calcário, produção de defensivos e ração4, 

transporte de insumos, construção de bens de capital (veículos e maquinário), 

infraestrutura; 

● Produção: aplicação de calcário, energia elétrica; 

● Logística: manutenção de veículos, infraestrutura para armazenamento, construção de 

bens de capital (veículos e maquinário); 

 
3 Disponível em: <https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/arquivos.gvces.com.br/arquivos_ghg/152/especificacoes_pb_ghgprotocol.pdf>. 
4 Não foi possível coletar dados confiáveis sobre a quantidade de forragem complementar utilizada nem sobre como essa forragem é 
produzida. Em uma análise da produção total de carne bovina no Brasil, devem ser incluídos os recursos utilizados para o cultivo, a 
colheita e o transporte dessa forragem complementar (silagem de milho é muito utilizada, por exemplo), bem como as emissões dessas 
operações. No entanto, apenas 2,4% da população total de bovinos de corte é criada nessas condições mais intensas (ABIEC, 2019), 
portanto, essa lacuna de dados, no contexto atual do perfil tecnológico da pecuária brasileira, deve ser de menor importância para os 
resultados finais. No entanto, à medida que sistemas de produção mais intensos para a produção de carne bovina estão se tornando 
mais comuns, será importe incluir esses sistemas na análise futura do impacto ambiental da carne bovina brasileira (Cederberg et al., 
2009). Importante ressaltar também que não foi possível aferir sobre o tipo predominante de dieta praticada em confinamentos 
espalhados pelo país, a rota de transporte dessa dieta, os insumos utilizados para a produção de grãos e/ou volumoso. Ademais, foi 
priorizado o modelo de criação do gado a pasto, sem irrigação e sem suplementação com ração – predominante no país. O período da 
terminação em confinamento no Brasil é de aproximadamente 100 a 130 dias, com uso de diversas configurações de dietas. Por fim, 
dados para o cálculo da PC para processamento de insumos (pré-porteira), como por exemplo ração, são praticamente inexistentes, e 
quando existentes, os dados são tratados como sigilosos pelas empresas responsáveis.  

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/arquivos.gvces.com.br/arquivos_ghg/152/especificacoes_pb_ghgprotocol.pdf
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● Processamento: transporte de funcionários, atividades administrativas; 

● Varejos e uso final.  

 

5.2. ABORDAGEM DE CONTABILIZAÇÃO 

 

A fim de possibilitar uma análise regional ampla ao longo dos dez anos, o presente estudo calculou 

as emissões de GEE das áreas de pastagens por município de forma anualizada, considerando o 

rebanho como um todo e dividindo tais emissões pela quantidade de animais abatidos no mesmo 

ano. Essa análise é denominada top-down5 e bastante utilizada em outros estudos (Bogaerts et al., 

2017; Cerri et al., 2016; Dick et al., 2015; Pelletier et al., 2010; Picoli, 2017; Ruviaro et al., 2015). 

Nessa abordagem, considera-se uma dinâmica média de rebanho a fim de estabilizar o número de 

cabeças por município e sistema de manejo em um dado ano. A dinâmica de compra e venda, 

ciclos de cria, recria e engorda e mudanças de sistema de manejo foram retratados apenas nas 

variações anuais, consistindo em uma premissa com foco de incertezas para fins de cálculos 

específicos, mas considerada satisfatória para análise de longos períodos, como é o caso do 

presente trabalho, que considera o horizonte temporal de dez anos capaz de captar tais mudanças 

na dinâmica do setor entre anos.  

Na abordagem top-down, é preciso se atentar a municípios que estejam aumentando ou 

diminuindo o tamanho do rebanho de um ano para o outro, pois essa dinâmica tem impactos 

significativos na metodologia de classificação de sistemas de manejo e, consequentemente, na 

pegada de carbono (PC) final. Os resultados obtidos de acordo com essa abordagem e através do 

método de classificação de pastagens descrito anteriormente passaram por tratamento na 

modelagem para se reduzir os outliers (números distorcidos das tendências temporais e regionais) 

gerados pelas limitações de precisão dessa abordagem. 

 
 

5.3. GASES DE EFEITO ESTUFA E POTENCIAIS DE AQUECIMENTO 

 

Os gases de efeito estufa (GEE) considerados para o cálculo das pegadas foram: CO2 (fóssil e 

biogênico), CH4 e o N2O. Esses são os GEE cujas emissões antrópicas e remoções são tipicamente 

relacionadas às atividades de uma cadeia agrícola.   

 

Para converter o CH4 e N2O em unidades equivalentes de CO2 (CO2e), foi utilizado o potencial de 

aquecimento global de cem anos (Global Warming Potential – GWP 100) alinhado às 

recomendações do quinto relatório do IPCC – AR5 (IPCC, 2013), conforme Tabela 1. 

 
Tabela 1. Potencial de aquecimento global de cem anos utilizados nos cálculos 

 
5 Dentro dos sistemas produtivos, o conceito top-down pode ser entendido como uma orientação da produção no sentido do “macro” 
para o “micro”; e a bottom-up, do “micro” para o “macro”. 
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GEE GWP 

Dióxido de carbono (CO2) 1 

Óxido Nitroso (N2O) 265 

Metano (CH4) 28 

Fonte: IPCC, AR5. 

 

5.4. HORIZONTE TEMPORAL 

Todas as análises destacadas ao longo do presente relatório foram realizadas anualmente para o 

horizonte temporal de dez anos entre o período de 2008 a 2017. 

 

5.5. RECORTE REGIONAL 

De forma a retratar a dinâmica regional da pegada de carbono da carne bovina, levando em 

consideração especificidades regionais determinantes para o aumento ou diminuição da pegada 

no Brasil, o estudo apresentou os resultados nos seguintes recortes regionais: 

● Brasil; 

● Estados; 

● Macrorregiões: Amazônia Legal (sem Maranhão e Tocantins), Matopiba, Sul (sem Paraná) 

e demais estados agregados. 

 

5.6. CÁLCULO DO EFETIVO BOVINO DE CORTE EM CADA SISTEMA 

 

Cálculo do rebanho bovino de corte a pasto 

O rebanho bovino de corte a pasto foi calculado para cada município do Brasil de acordo com a 

seguinte equação e determinado através da base de dados do SIDRA/IBGE6:  

Rebanho total = RBub + ROvi/9 + RCap/9 +RCon + RBov 

% RBCP = (RBov - VL) / Rebanho total 

RBCP = %RBCP * Rebanho total 

  

Onde: 

RBCP = Rebanho total 

RBCP = Rebanho bovino de corte a pasto 

 
6 IBGE. Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA. Pesquisa Pecuária Municipal IBGE – tabela 3939 (efetivo de rebanhos, por 
tipo de rebanho). Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3939>. Rebanho bovino leiteiro – Pesquisa Pecuária Municipal IBGE 
– tabela 94 (vacas ordenhadas). Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/94>. 

https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3939
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/94
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RBov = Rebanho bovino (inclui vacas leiteiras) 

RBub = Rebanho bubalino 

ROvi = Rebanho ovino* 

RCap = Rebanho caprino* 

RCon = Rebanho confinado 

VL = Vacas leiteiras 

*Os números de cabeças consideradas nos rebanhos ovinos e caprinos foram ajustados visando à 

equivalência de taxa de lotação média em um hectare de pastagem. Dessa maneira, considerou-se 

a taxa de lotação média de nove cabeças por hectare no caso de ovinos e caprinos (Codevasf, 

2011).  

 

Alocação do rebanho bovino nos sistemas integrados 

A distribuição dos animais no sistema integrado foi feita a partir da área desses sistemas de 2008 a 

2017 de acordo com a publicação ILPF em números, da Embrapa7. Calculou-se a porcentagem das 

áreas de sistemas integrados em relação à área total de pasto no estado/ano. Essa 

porcentagem/proporção foi utilizada para distribuir os animais nesses sistemas. Por exemplo: se 

10% da área do estado em determinado ano é representada por sistemas integrados, 10% do gado 

foi alocado nesse sistema.  

Como o rebanho bovino de corte nos sistemas integrados foi estimado indiretamente, conforme 

detalhado no parágrafo anterior, ele foi subtraído do efetivo estimado nas pastagens extensivas, 

conforme descrito no item acima. Esse procedimento foi realizado para não se correr o risco de 

dupla contagem de animais. 

 

Alocação do rebanho bovino confinado nos municípios e estados 

O relatório da Abiec (2019)8 fornece o número de bovinos confinados ano a ano e sua 

representatividade no abate anual. A distribuição dos animais em cada estado, para cada ano, foi 

feita com base na porcentagem do rebanho bovino estadual em relação ao rebanho nacional (por 

exemplo, se o rebanho estadual, em determinado ano, representa 10% do rebanho nacional, essa 

mesma porcentagem do rebanho confinado foi alocada para o estado, no ano em questão). Após 

esse procedimento, foi feita a alocação do rebanho em cada município do estado utilizando a 

mesma premissa da alocação nos estados, porém agora considerando a porcentagem do rebanho 

municipal em relação ao rebanho estadual. 

 

5.7. CÁLCULO DA ÁREA DE PASTAGEM DE BOVINOS DE CORTE A PASTO 

 
7 <https://www.embrapa.br/web/rede-ilpf/home>. 
8 <http://www.abiec.com.br/controle/uploads/arquivos/sumario2019portugues.pdf>. 

https://www.embrapa.br/web/rede-ilpf/home
http://www.abiec.com.br/controle/uploads/arquivos/sumario2019portugues.pdf
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Primeiramente foi levantada, em base municipal, a área total de pastos no Brasil9. Posteriormente, 

a área de pastagem de bovinos de corte a pasto foi calculada para cada município do Brasil de 

acordo com a seguinte equação: 

 

 
 

Onde: 

ApRBCP = Área de pastagem do rebanho bovino de corte a pasto 

RBCP = Rebanho bovino de corte a pasto 

RTot = Rebanho total 

ApTotal = Área de pastagem total 

 

5.8. CÁLCULO DA CAPACIDADE DE SUPORTE DAS PASTAGENS 

Após o levantamento das áreas de pasto e efetivo bovino de corte, foi determinada a capacidade 

de suporte em cada município brasileiro, sendo determinada pela expressão “unidade animal por 

hectare” (UA/ha). A capacidade de suporte foi utilizada como critério para a classificação das 

pastagens conforme será detalhado no próximo item. 

 

5.9. CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE MANEJO DO GADO DE CORTE 

A bovinocultura de corte é desenvolvida em todos os estados e ecossistemas do Brasil com grande 

variabilidade, expressa na densidade dos bovinos nas diferentes regiões, nas taxas de crescimento 

dos rebanhos e nos sistemas de produção praticados. Estes desenvolvem as fases de cria, recria e 

engorda, de forma isolada ou em combinação, e utilizam pastagens nativas e cultivadas, 

associadas ou não à suplementação alimentar em pastagem e em confinamento (Embrapa, 2005). 

Cada uma dessas particularidades influencia no grau de impacto climático da produção, 

especialmente pelo comportamento do carbono orgânico nos solos e pela dinâmica de ocupação 

da terra. 

É importante ressaltar que o presente estudo não se propõe a retratar em detalhes toda a 

complexidade característica do setor. Conforme já argumentado, buscou-se uma análise mais 

representativa regionalmente e que ao mesmo tempo representasse de forma coerente o impacto 

de variáveis regionais de manejo na pegada de carbono (definidas pelos autores como 

subnacionais ou Tier 2) ao longo do período de dez anos. 

Devido à complexidade do setor, estudos de caso disponíveis (tratados como análises locais ou 

Tier 3) e/ou estudos técnicos de amplitude global (Tier 1, de acordo com a nomenclatura utilizada 

pelo IPCC) não são recomendados para tomadas de decisão nas escalas nacionais ou estaduais. 

 
9 <https://www.lapig.iesa.ufg.br/lapig/index.php/produtos/atlas-digital-das-pastagens-brasileiras>. 
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Tendo essa abordagem como um norte metodológico, o estudo classificou as pastagens de acordo 

com a sua qualidade e subdividiu o rebanho bovino de corte em cinco sistemas de produção. A 

classificação das pastagens extensivas em pasto degradado (PD), pasto estável (PE) e pasto bem 

manejado (PBM) foi feita com base nas áreas de pastos e efetivo bovino no Brasil de acordo com 

outros estudos, relacionando pecuária e emissões de GEE (Seeg, 2018; FGV, 2017)10. Os sistemas 

considerados foram: 

● Pastagens degradadas (PD) – Caracterizadas por baixos níveis de tecnologia e por manejo 

inadequado de pastagens (sobrecarga animal e falta de adubação de manutenção), 

levando a uma degradação generalizada e manejo animal deficiente, o que resulta em 

baixo desempenho produtivo (Strassburg et al., 2014). Para classificação desse tipo de 

pastagem, considerou-se taxa de lotação menor do que 0,75 UA/ha. Também foi 

considerado como emissor de GEE pela degradação do solo;  

● Pastagens estáveis (PE) – Também referenciadas como pastagens vulneráveis, apresentam 

características de gestão semelhantes às PD, não passando por correção do solo com 

calcário nem adubação com ureia ou semelhantes, porém ainda capazes de produzir 

biomassa para um desempenho produtivo mediano. PE podem se converter em PD no 

curto prazo (um ano), caso não seja feito um manejo adequado. Para classificação desse 

tipo de pastagem, considerou-se taxa de lotação maior do que 0,75 UA/ha e menor do que 

1,5 UA/ha. Também foi considerada estável em termos de emissão de GEE pelo solo (não 

emite e não remove carbono da atmosfera); 

● Pastagens bem manejadas (PBM) – Caracterizadas pela implementação de pacotes 

tecnológicos com emprego de fertilizantes, os quais potencializam a produção de 

biomassa e, consequentemente, o desempenho produtivo. PD e PE podem ser convertidas 

em PBM no curto prazo (um ano) com o emprego de pacotes tecnológicos de recuperação 

ou reforma das pastagens. Para classificação desse tipo de pastagem, considerou-se taxa 

de lotação maior que 1,5 UA/ha. Também foi considerado como sumidouro de GEE pela 

conservação do solo; 

● Sistemas Integrados (SI) – Caracterizados por apresentarem uma estratégia de produção 

que integra a pecuária a diferentes sistemas produtivos, agrícolas e florestais, dentro de 

uma mesma área. Pode ser feita em cultivo consorciado, em sucessão ou em rotação, de 

forma que haja benefício mútuo para todas as atividades. SI otimizam o uso da terra, 

elevando os patamares de produtividade. A determinação da área de sistemas integrados 

foi feita com base na estimativa da área de ILPF da Rede de Fomento ILPF na safra 

2015/201611, sendo que essa base forneceu o valor da área de integração a nível estadual 

apenas para o ano de 2015; já para o período de 2007 a 2014, essa referência fornece 

 
10 Importante ressaltar que o critério de classificação das pastagens em degradadas, estáveis e bem manejadas aqui 

utilizado é uma forma de inferir tais áreas, usando como informação o baixo nível de produtividade das mesmas. Uma 
limitação associada a esse critério é a própria medida de produtividade, que é pouco precisa. Critérios mais precisos 
consideram a produção animal medida em arrobas por ha, como adotado em Harfuch et al. (2016). Pretende-se testar 
critérios alternativos de definição de pastagens degradadas em futuros trabalhos. 
11 <https://www.embrapa.br/web/rede-ilpf/home>. 
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apenas um valor nacional. Com base na porcentagem por estado obtida para 2015, foi 

feita uma distribuição das áreas por estado nos demais anos. Por fim, para os anos de 

2016 e 2017, foi feita uma projeção com base nos cinco anos anteriores. Também foi 

considerado como sumidouro de GEE pela conservação do solo; 

● Confinamento – Sistema de criação de bovinos em que lotes de animais são encerrados 

em piquetes ou currais com área restrita, onde alimento e água são fornecidos em cochos; 

principalmente gado confinado no período final de terminação.  

Considerando o nível de precisão almejado, esses sistemas foram considerados representativos da 

realidade observada no setor, traçando um panorama segmentado da evolução da pecuária de 

corte brasileira e seu impacto climático no período entre 2008 e 2017.  

 

5.10.  FLUXO FÍSICO DA CARNE BOVINA PARA O MERCADO INTERNO E PARA A 

EXPORTAÇÃO 

Para a realização dos cálculos da PC da carne considerando os principais aspectos da cadeia 

pecuária em todo o território brasileiro, primeiramente foi necessário buscar uma série de 

informações sobre o fluxo físico do setor, desde quantidade de rebanho abatido até a região 

consumidora final. Para tal, as seguintes informações foram levantadas12: 

● Quantidade (cabeças) de bovinos abatidos legalmente por ano no Brasil e nos estados 

durante o período analisado (SIDRA/IBGE13); 

● Peso total das carcaças (quilogramas) dos bovinos abatidos anualmente no Brasil e nos 

estados durante o período analisado (SIDRA/IBGE; ABIEC14);  

● Mapeamento dos mercados consumidores nacionais – por estado – e internacionais – por 

país ou região – (MDIC15) para determinação da distância percorrida e do tipo de modal 

aplicado (rodoviário ou hidroviário). 

Premissas específicas: 

● Os rebanhos foram definidos como estáticos no período de um ano de análise; 

● O número de cabeças abatidas e consequente produção de carcaça por sistema de manejo 

foram estimados com base na percentagem de animais em cada sistema; 

● No caso do CO, foi considerada que 18% de cabeças confinadas são abatidas por ano para 

compensar o período médio (3 meses) que o gado fica realmente confinado. Comumente, 

esse sistema é mais utilizado na fase de terminação dos bovinos, e os animais que 

compõem esse sistema são provenientes, geralmente, de PBM e SI; portanto, são animais 

mais jovens e eficientes quanto à conversão alimentar (Senar, 2018). Nesse caso, a idade 

 
12 Todas as informações referentes ao fluxo físico da pecuária nacional podem ser acessadas nos anexos do presente relatório. 
13 Foram utilizados predominantemente, como base de obtenção dos dados de nível de atividade (dados censitários de população 
animal, área e produção agrícolas), os levantamentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os quais estão disponíveis 
no Sistema de Recuperação de Dados do IBGE (Sidra), em <http://www.sidra.ibge.gov.br>. 
14 <http://www.abiec.com.br/Default.aspx>. 
15 <http://comexstat.mdic.gov.br/pt/home>. 

http://www.abiec.com.br/Default.aspx
http://comexstat.mdic.gov.br/pt/home
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média de animais abatidos provenientes de CO considerada no presente trabalho é de 24 

meses, com 120-130 dias finais (18% da vida total do animal) em terminação confinados. 

Caso seja considerado o número total de gado confinado, as emissões do CO e, 

consequentemente, a PC da carne proveniente desse sistema serão superestimadas, pois 

os animais passam apenas 18%, em média, da vida confinados;  

● Para determinar o deslocamento da carne, considerou-se que a produção por estado 

abasteceu, prioritariamente, o consumo no próprio estado. Posteriormente, o excesso de 

produção estadual foi direcionado para exportação, de acordo com a base de dados do 

portal para acesso às estatísticas de comércio exterior do Brasil do MDIC – COMEX. Por 

fim, foi modelado o fluxo de carne entre estados considerando uma distribuição entre eles 

devido ao excesso de produção (após abatimento da carne exportada) e a estados com 

carência de abastecimento; 

● Foi considerado o abate legal de carne informado pelo IBGE. Cabe ressaltar que os dados 

oficiais incluem os animais abatidos sob os três sistemas de inspeção – federal (SIF), 

estadual (SIE) e municipal (SIM). A diferença residual entre a estimativa da quantidade 

demandada e os dados oficiais é interpretada como abate clandestino. 

 

5.11. EMISSÕES DIRETAS DA PECUÁRIA16  

As metodologias utilizadas para contabilizar as emissões diretas da pecuária foram baseadas nas 

mesmas diretrizes utilizadas pelo Terceiro Inventário Brasileiro de Emissões Antrópicas de Gases 

de Efeito Estufa do Ministério da Ciência e Tecnologia (Brasil, 2016), no relatório do IPCC 

Guidelines 2006 (IPCC, 2006), nos relatórios de referência da Terceira Comunicação Nacional 

(Brasil, 2016) e também na ferramenta de cálculo GHG Protocolo da Agricultura (WRI, 2014), além 

de em publicações científicas da área. Também foi dada prioridade para a utilização de fatores de 

emissão adequados à realidade brasileira; portanto, fatores de emissão Tier 2 e, nos casos em que 

as métricas Tier 2 não estão disponíveis, fatores de emissão Tier 1, baseados principalmente no 

IPCC Guidelines (2006)17. A modelagem da pegada de carbono (PC) foi realizada no Microsoft 

Excel®. 

A seguir são apresentadas as fontes adotadas para estimativa dessas emissões:  

● Emissões da pecuária bovina: Para o cálculo das emissões do rebanho bovino, foram 

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

entérica, sendo seus respectivos fatores de emissão relativos ao Tier 2 (dados estaduais), 

ou seja, os mesmos fatores utilizados nas Estimativas Anuais de Emissões de Gases de 

Efeito Estufa no Brasil (Brasil, 2016); 

● Emissões do manejo: Esses cálculos referem-se às atividades de aplicação de adubo 

nitrogenado (ureia) nas seguintes doses: i) na PBM aplicação de 100 kg ureia/ha a cada 5 

 
16 Todas as informações referentes às emissões diretas da pecuária nacional podem ser acessadas nos anexos do presente relatório. 
17 Não foram utilizados fatores de emissão Tier 3, pois esses são muito específicos para cada tipo de clima, sistema de manejo, entre 
outros fatores. Portanto, a utilização desses fatores de emissão não estaria de acordo com o objetivo do estudo, cuja abrangência é 
nacional. 
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anos, totalizando duas aplicações ao longo do período estudado; ii) no SI aplicação de 100 

kg ureia/ha anualmente. 

Premissas específicas: 

● A etapa de produção considerou as fases de cria, recria e engorda do animal na fazenda e 

envolveu os processos de alimentação animal, manejo de pastagens, aplicação de 

insumos, manejo de dejetos e consumo de combustível; 

● A composição e localização do rebanho é um fator importante no cálculo da PC da carne 

bovina. Na fazenda, a intensidade de emissão de GEE depende das características 

climáticas da região, do tipo de animal, do sexo, do tipo e da quantidade de alimento e 

varia em função da idade e das diversas práticas de criação (Brasil, 2016). No presente 

estudo, foram utilizados fatores de emissão regionalizados, considerando apenas o 

rebanho de gado de corte. As particularidades de sexo e idade do rebanho não foram 

consideradas e utilizou-se fatores médios, considerados representativos para um universo 

de mais de 180 milhões de cabeças em 201718; 

● Durante as operações de manejo de pastagem (manutenção e reforma), fertilizantes e 

corretivos podem ser aplicados a fim de aumentar a produtividade e a capacidade de 

ocupação da área. A quantidade, o tipo e a frequência de aplicação desses produtos 

variam de acordo com o nível de intensificação. No presente estudo, considerou-se o uso 

de fertilizante nitrogenado (ureia) apenas para os sistemas PBM e SI, com uma aplicação 

de 100 kg/ha a cada cinco anos no PBM e a mesma quantidade anual no SI. Essa premissa 

foi definida com base no conhecimento dos autores e em conversa com especialistas do 

setor. 

 

5.12. EMISSÕES E REMOÇÕES DE GEE DO SOLO19 

O cálculo dos fluxos de carbono no solo dos diferentes sistemas de manejo foi feito multiplicando 

as taxas de emissão ou remoção de carbono em cada tipo de sistema (Tabela 2) por sua respectiva 

área.  

Por conta da falta de estudos abrangentes e estatisticamente representativos de todo o território 

nacional, optou-se pelo uso de fatores Tier 1 do IPCC para PD e PBM, abordagem considerada 

conservadora se comparada a valores observados em estudos pontuais (Moraes et al., 1996; Neill 

et al., 1997; Bernoux et al., 1998; Cerri et al., 1999, 2003).  

 
18 A definição de fatores de emissão do rebanho específicos não foi possível devido aos seguintes motivos: i) limitação de base de dados 
do rebanho nacional, pois não existe a informação do gado de corte sobre a caracterização por idade e sexo dos animais; ii) 
predominância de adultos machos na pecuária de corte, os quais são prioritariamente direcionados para o abate; iii) após teste de 
sensibilidade, verificou-se que a variabilidade no uso de FE médio ou para macho adulto é inferior a 2% nos resultados de emissões de 
CO2e; iv) premissa geral de optar por abordagem conservadora no estudo em face de limitação de dados que imponham necessidade 
de decisões metodológicas; e, por fim, iv) consideração de que se fosse possível calcular uma média ponderada com base na 
caracterização do rebanho, a variação observada em (iii) seria ainda menor por conta de (ii). 
19 Todas as informações referentes às emissões e remoções de GEE do solo dos diferentes sistemas de manejo podem ser acessadas nos 
anexos do presente relatório. 
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O fator Tier 2 foi adotado para os SI observados no país, visto que são tecnologias bastante 

específicas para a agropecuária tropical, e os fatores default apresentados nas metodologias do 

IPCC não são aplicáveis para esse conjunto de sistemas. Por isso, buscou-se estudos que pudessem 

representar uma média mais coerente para contabilizar a dinâmica do carbono orgânico nos solos 

de SI.  

Os solos dos sistemas PBM e SI foram considerados sumidouros de carbono, enquanto que os 

solos da PD foram considerados fontes de emissão de carbono para a atmosfera. As PE não 

removem nem emitem carbono. 

 

Tabela 2. Fatores de emissão e remoção de carbono do solo de acordo com os sistemas de manejo da pecuária   

Sistemas Fator de emissão e remoção* 
(tCO2e/ha/ano) 

Tier Fonte 

PD 1,83 1 IPCC (2006) 

PE 0,00 NA Premissa do estudo 

PBM -4,63 1 IPCC (2006) 

SI -6,23 2 Martins et al. (2018); 
Assad e Martins (2015) 

*Valores negativos representam remoções de carbono da atmosfera. 

 

Importante ressaltar que o tempo de amortização para a remoção de carbono da atmosfera pelo 

solo até sua saturação ou da emissão de carbono do solo para a atmosfera até seu esgotamento é 

ainda pouco conhecido na agropecuária tropical, podendo variar de acordo com tipos de solo, 

manejo e clima da região. O período default adotado pelo IPCC é de 20 anos para ir de um 

extremo ao outro de conteúdo de carbono. Há evidências de estabilização em até 30 anos no Sul 

do Brasil (Bayer et al., 2006). Considerando que a curva de remoção ou emissão no tempo não é 

conhecida e que o presente estudo aborda um período total de dez anos, não foi adotado 

premissa de abatimento nos fatores apresentados na Tabela 2. Entende-se também que as 

dinâmicas de degradação e recuperação dos solos dentro dos limites geográficos extensos do 

estudo tendem a compensar essas variações locais nas taxas.    

 

5.13. EMISSÕES DA CONVERSÃO DIRETA DE VEGETAÇÃO NATIVA EM PASTO20 

As emissões provenientes da supressão da vegetação nativa para formação de pastagem foram 

avaliadas anualmente entre 2008 e 2017 para os biomas Cerrado e Amazônia. 

O cálculo de emissões referente à dMUT foi feito utilizando as quantidades de carbono estocado 

na biomassa aérea em cada bioma considerado no estudo multiplicado pela área de vegetação 

nativa suprimida que se tornou pastagem no período considerado. As áreas desmatadas foram 

 
20 Todas as informações referentes às emissões de GEE pela dMUT podem ser acessadas nos anexos do presente relatório. 
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convertidas em emissões de GEE através dos valores de carbono armazenado em cada bioma de 

acordo com Brasil (2016). A Tabela 3 mostra os estoques de carbono considerados nos biomas de 

interesse.  

 

Tabela 3. Estoque inicial de carbono na biomassa aérea para transição de vegetação nativa 

Bioma Detalhe Estoque de carbono (tCO2e/ha) 

Amazônia Ombrófila e estacional 573,16 

Cerrado Sul 115,92 

Cerrado Norte* 378,63 

*Área de transição para Bioma Amazônia. 

Fonte: Brasil (2016). 

 

Para a determinação da área de vegetação nativa suprimida que virou pastagem foi utilizado o 

mapeamento do histórico da cobertura e uso do solo no território nacional entre 2008 e 2017 para 

todos os estados localizados na área de abrangência dos biomas Amazônia21 e Cerrado22 através 

de informações espaciais do Prodes.  

Posteriormente, a taxa de conversão das áreas desmatadas para pastagens foi calculada com base 

em informações extraídas do Mapiomas23, conforme Tabela 4 e informações abaixo: 

● Bioma Amazônia: A área de transição desmatamento-pasto foi definida com base no 

artigo publicado por Maurano e Escada (2019), onde os dados do Prodes e do Mapbiomas 

do bioma Amazônia foram comparados. A porcentagem identificada como pastagem, 

contida na área desmatada indicada tanto pelo Prodes quanto pelo Mapbiomas, foi 

aplicada na área indicada como desmatamento estadual pelo Prodes em cada estado, em 

cada ano; 

● Bioma Cerrado: A área desmatada em cada estado foi obtida na base de dados do Prodes-

Cerrado. Para calcular a porcentagem de desmatamento convertida em pastagens, foi 

aplicada a relação entre a transição florestas-pastagens no bioma Cerrado, obtida na 

matriz de transições da plataforma Mapbiomas, para cada ano do estudo. 

 
Tabela 4. Proporção das áreas convertidas para pasto nos biomas Amazônia e Cerrado entre 2008 e 2017  

Ano 
Área convertida em pasto (%) 

Bioma Amazônia Bioma Cerrado 

2008 76,3 41,4 

 
21 <http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes>. 
22 <http://cerrado.obt.inpe.br/>. 
23 <http://plataforma.mapbiomas.org/map>. 
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2009 83,0 38,6 

2010 78,0 39,8 

2011 78,6 38,5 

2012 80,2 37,4 

2013 81,0 36,7 

2014 79,5 41,1 

2015 76,4 36,9 

2016 66,0 39,7 

2017 30,7 41,2 

 
A área total de conversão do bioma Amazônia para pastagens é apresentada na Tabela 5; e a área 

de conversão do bioma Cerrado para pastagens, na Tabela 6. Essa área foi utilizada para o cálculo 

de emissões do dMUT. 

 

Tabela 5. Conversão de vegetação nativa para pastagens no bioma Amazônia por ano e estado (hectares)  

Ano AC AP AM MA MT PA RO RR TO TOTAL 

2008 22.054 7.608 46.697 55.871 237.512 430.246 82.844 50.784 4.307 937.921 

2009 13.411 3.934 28.547 37.686 59.697 295.173 35.267 9.235 1.945 484.895 

2010 20.682 5.536 42.526 19.166 53.141 258.742 33.641 18.337 2.257 454.029 

2011 23.222 1.305 39.858 13.643 72.193 197.216 59.993 10.183 967 418.580 

2012 21.677 1.546 37.738 9.373 56.433 136.132 55.438 8.611 833 327.780 

2013 16.167 1.961 38.894 12.895 81.049 169.957 77.907 11.997 1.478 412.304 

2014 27.643 2.313 43.858 11.018 80.526 142.709 60.556 15.010 945 384.578 

2015 17.002 1.421 52.347 8.441 104.336 174.258 73.344 11.654 1.218 444.021 

2016 24.073 804 66.181 8.547 86.714 181.321 78.766 14.974 1.206 462.587 

2017 7.537 513 30.957 4.609 39.058 78.651 39.212 3.734 391 204.662 

 
Tabela 6. Conversão de vegetação nativa para pastagens no bioma Cerrado por ano e estado (hectares) 

Ano BA GO MA MT MS MG PA PR PI RO SP TO DF TOTAL 

2008 83.276 62.322 117.382 82.425 32.670 89.171 30 105 26.414 32 2.333 74.510 434 571.105 

2009 46.610 56.281 65.311 38.574 19.930 52.319 2 804 32.090 9 2.795 70.171 474 385.371 

2010 48.117 58.100 67.422 39.821 20.575 54.010 2 830 33.127 10 2.886 72.440 490 397.829 

2011 58.636 37.462 55.111 39.763 15.150 56.632 0 80 36.140 7 927 66.993 242 367.142 

2012 56.975 36.400 53.549 38.637 14.721 55.028 0 78 35.117 7 901 65.096 235 356.742 

2013 57.342 55.144 58.389 64.511 18.156 71.706 0 104 48.671 27 1.595 103.401 408 479.454 

2014 44.339 48.559 75.386 41.525 11.445 80.053 0 331 48.151 6 2.044 92.194 831 444.865 

2015 49.246 44.951 61.128 62.567 23.057 44.203 3 253 31.258 8 926 113.045 190 430.835 

2016 31.022 25.645 48.740 46.191 13.550 13.058 0 108 27.797 8 130 62.955 100 269.303 

2017 32.277 34.707 61.059 45.504 11.760 21.097 0 101 24.701 9 153 69.805 227 301.397 
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Premissas específicas: 

● Para o cálculo de dMUT, foi considerado que todo o carbono estocado na biomassa da 

vegetação nativa é perdido quando esta passa por conversão para pastagens;  

● Devido ao horizonte temporal de dez anos considerado para o estudo, optou-se por não 

amortizar as emissões de dMUT. O período de contabilização considerado para os fluxos 

de GEE foi de um ano; portanto, o total dos fluxos contabilizados foram incluídos na conta 

da pegada do ano em que houve a conversão. Dessa forma, os cálculos relativos a 2008, 

primeiro ano da série histórica considerada, não carregaram emissões de anos anteriores, 

assim como os cálculos de 2017 incluíram inteiramente o CO2e contido nas áreas 

convertidas naquele ano. Com essa abordagem, há uma responsabilização direta da 

atividade subsequente ao desmatamento pelas consequentes emissões, ajudando a 

promover uma mudança de comportamento, e há também uma redução no nível de 

incerteza relativa à necessidade de se modelar toda a dinâmica histórica de uso do solo 

pós-desmatamento, algo extremamente complexo para o escopo do estudo e que, por 

conta da abrangência temporal, estima-se, teria impacto reduzido; 

● O cálculo das emissões provenientes da supressão de vegetação nativa não considerou 

nenhuma diferenciação entre desmatamento legal e desmatamento ilegal, pois ambos 

envolvem a alteração no estoque de carbono e resultam em emissões de GEE para a 

atmosfera; 

● Seguindo a recomendação dos principais métodos de cálculo da pegada de carbono BSI 

(2011), ISO (2013) e WRI (2011), não foram consideradas as emissões provenientes da 

mudança indireta de uso da terra (iLUC, do inglês, indirect Land Use Change) promovida 

pela atividade agropecuária;  

● As taxas de conversão nos biomas Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampas foram 

consideradas não significativas no âmbito do estudo (ver Box 1 para mais informações).  

● As áreas de fronteira de desmatamento recente (após 2008) são prioritariamente 

ocupadas por PD, nos quais foram alocadas 50% de todo o desmatamento contabilizado 

no período para ambos biomas24. Em seguida, essas áreas convertidas são ocupadas por 

áreas de PE (35% do total da dMUT) e, por fim, por áreas de PBM (15% do total da dMUT). 

Não foi alocado desmatamento nas áreas de SI. 

● As emissões de dMUT foram alocadas para os sistemas de pasto extensivo. Adotou-se a 

premissa de que sistemas integrados não estão associados a áreas desmatadas. 

 

Box 1. Desconsideração dos biomas Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e Pampas 

 
24 Os solos arenosos da Amazônia e ácidos do Cerrado degradam rapidamente após supressão da vegetação nativa. A floresta em pé é 
diretamente dependente da ciclagem de nutrientes nesse ecossistema em equilíbrio. Ademais, o efeito da conversão do ecossistema 
nativo em pastagem nos estoques de C do solo dos biomas da Amazônia e Cerrado mostram resultados contrastantes, dependendo do 
manejo aplicado à pastagem (Maia et al., 2009; Moraes et al., 1996; Neill et al., 1997; Bernoux et al., 1998; Cerri et al., 1999, 2003, 
2004; Desjardins et al., 2004; Bustamante et al., 2006; Fearnside e Barbosa, 1998; Hughes et al., 2002). Solos com perda de C indica 
degradação, perda de fertilidade, biomassa escassa etc. Essa premissa também parte do pressuposto de que nas fronteiras agrícolas, 
em especial na Amazônia, a abertura de novas áreas é dada por pecuária de baixa tecnologia, baixa taxa de lotação e sem insumos. A 
pastagem implementada pode ter boas condições em um primeiro momento, mas rapidamente é exaurida e degrada-se. 
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Conforme descrito no capítulo 5.1, os critérios utilizados para a exclusão de fontes de 

emissão ou remoção foram: 

● Baixa participação – exclusão de fontes de emissão ou remoção de GEE com baixa 

participação no valor total da PC da carne; 

● Relação indireta com a cadeia – exclusão de fontes de emissão ou remoção que não 

têm uma relação direta com os processos atrelados à cadeia da carne; 

● Lacuna de informação – falta de dados secundários confiáveis quanto a uma 

determinada fonte e impossibilidade de se estabelecer proxys ou aproximações. 

 

Esses critérios foram utilizados como norteadores para a decisão de não se considerar 

emissões relativas à dMUT nos biomas Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e Pampas. 

Desses, aquele que teria maior potencial de impacto nos resultados do estudo seria a Mata 

Atlântica, seja pela sua abrangência geográfica, seja pela alta densidade de biomassa que 

caracteriza o bioma. Por conta disso, foram realizadas estimativas para uma análise de 

sensibilidade, conforme Quadro I abaixo: 

 

Quadro I. Comparação de área convertida (MUT) entre 2008 e 2017 (ha) 

Bioma 
Área suprimida 

(ha) 
Fonte 

Mata Atlântica (MA) 180.117 
Inpe e SOS Mata Atlântica, 201925 

Amazônia  6.278.313 
Prodes 

Cerrado 10.251.542 
Prodes 

Proporção MUT na MA em 
relação a Amazônia + Cerrado  

1,1% 
  

 

Com base nas áreas convertidas, o total na Mata Atlântica representa 1,1% do total 

considerado no presente estudo, estando assim abaixo do limite de significância.  

Uma estimativa conservadora das emissões de GEE relativas a essa MUT observada na Mata 

Atlântica totalizaram 192,6 milhões de tCO2e, valor que representa 6% das emissões de 

MUT contabilizadas relativas a conversão para pastagens no Bioma Amazônia (2.597,2 

milhões de tCO2e) e Cerrado (671,9 milhões de tCO2e). Considerando que foram 

contabilizados, em média, apenas 73% das emissões de MUT na Amazônia e 39% das 

verificadas para o Cerrado no estudo (por serem as atreladas à pecuária de corte), o valor 

relativo à Mata Atlântica representa parcela ainda menor, abaixo do limite de significância. 

 
25 <https://www.sosma.org.br/wp-content/uploads/2019/05/Atlas-mata-atlantica_17-18.pdf>. 



 

                                                                                                                                                                                                                               

 

33 
Pangea Capital – R. Cônego Eugênio Leite 933, conj.131 – (11) 2307-0018 

www.pangeacapital.com.br 

 

Além disso, principal driver de desmatamento nesse bioma é a agricultura e a infraestrutura, 

atividades indiretamente relacionadas à pecuária. 

 Quanto aos demais biomas, há de se considerar outros fatores de grande relevância para a 

exclusão: 

• Baixa quantidade de biomassa, fazendo com que a conversão para pastagens tenha 

impacto pouco significativo ou até mesmo neutro com relação às emissões de GEE, 

caso especialmente importante nos Pampas, mas também em partes da Caatinga e 

do Cerrado; 

• Inexistência de base de dados histórico de desmatamento para o período do estudo 

e, principalmente, sobre o uso do solo após conversão, questão especialmente 

importante no caso da Caatinga (Tomasella et al., 2018); 

• Baixa atividade de pecuária bovina de corte no caso da Caatinga, onde é mais 

comum rebanhos de outros animais (caprinos e ovinos) mais adaptados às 

condições climáticas; 

• Dinâmica de ocupação do solo da pecuária de corte, cuja expansão ocorreu 

prioritariamente sobre áreas dos biomas Amazônia e Cerrado no período.  

 

5.14. EMISSÕES DA INDÚSTRIA DA PECUÁRIA DE CORTE 

Foram consideradas as emissões de GEE, em toneladas de dióxido de carbono equivalentes 

(tCO2e), relativas às atividades industriais da cadeia da pecuária, sendo elas: uso de energia por 

quilo de carne processada em frigorífico, emissões de GEE relativas ao tratamento de águas 

residuais no frigorífico e produção de ureia (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Fatores de emissão de CO2e utilizados no processo industrial da cadeia da carne  

Processo Fator de emissão Fonte 

Fator energia – abate 0,069 Dejardins et al. (2012) 

Fator águas residuais – abate 0,054 

Fator energia – fabricação ureia 0,91 Fertilizers Europe (2011) 

 

5.15. EMISSÕES DO TRANSPORTE AO LONGO DA CADEIA 

São calculadas as emissões de GEE em toneladas de dióxido de carbono equivalentes (tCO2e) 

relativas às atividades de transporte da cadeia da pecuária, tanto para a logística entre fazendas e 

frigoríficos quanto para o escoamento da carne até os polos consumidores. Os fatores de emissão 

dos meios de transporte foram obtidos de Defra – UK Government conversion factors for 

Company Reporting. Ano: 2018. Versão: 1.1, sendo eles: 

● Navio cargueiro refrigerado – 0,0129 kg CO2/t.km; 
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● Caminhão – 0,1136 kg CO2/t.km; 

● Caminhão refrigerado – 0,1331 kg CO2/t.km. 

 

O cálculo das emissões de GEE foi realizado a partir da estimativa das distâncias percorridas 

multiplicada por fatores de emissão por quilômetro e massa transportada de cada modal. 

 

Premissas específicas: 

● Distância média rodoviária percorrida para transporte do boi vivo entre fazendas e 

frigoríficos; 

● Distância média rodoviária percorrida entre frigoríficos e polos consumidores localizados 

no mesmo estado; 

● Distância média rodoviária percorrida entre frigoríficos e polos consumidores localizados 

em outros estados; 

● Distância média rodoviária percorrida entre frigoríficos e principais portos de exportação; 

● Distância média marítima percorrida entre portos brasileiros e de principais países 

importadores; 

● Distâncias médias foram definidas através do conhecimento dos autores, entrevista com 

especialistas ou consultas ao Google Maps. 

 

5.16. ALOCAÇÃO   

Na maioria dos ciclos de vida de produtos, há pelo menos um processo comum que possui vários 

subprodutos com valor de mercado para os quais não é possível coletar dados no nível de entrada 

ou saída de forma individual. Esse é o caso da cadeia de produção da carne bovina, em que os 

processos que ocorrem no frigorífico dão origem não apenas à carne, mas também ao couro, 

sangue, ossos, gordura, entre outros.  

Nessas situações, as emissões totais ou as remoções do processo comum precisam ser 

particionadas entre os múltiplos subprodutos. Esse particionamento é conhecido como alocação, e 

a abordagem de alocação utilizada no presente estudo foi a econômica. 

Essa abordagem está alinhada a diversos estudos acadêmicos e técnicos recentes (FGV, 2019; 

Florindo et al., 2018; International EPD® System, 2018; Mila-i-Canals et al., 2011; Thorbecke e 

Dettling, 2019; Williams et al. 2006) e é considerada mais coerente para os casos em que um dos 

subprodutos de uma dada cadeia – neste caso, a carne processada – tem valor econômico 

desproporcional aos demais (GHGP – WRI, 2011). De acordo com Desjardins et al., 2012: 

“...a abordagem econômica reflete melhor o direcionador do mercado de toda a indústria 

de carne bovina, cuja principal função é fornecer alimentos. Acreditamos que a abordagem 

econômica representa melhor as consequências ambientais da oferta-demanda...”. 
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A abordagem parte do pressuposto, portanto, de que, na ausência da demanda de mercado pela 

carne, os demais subprodutos seriam inviáveis e não justificariam a existência da bovinocultura, 

ou ao menos não na escala que se verifica hoje no mundo.  

De acordo com o GHG Protocol para Produtos, principal referência metodológica para o estudo, a 

alocação econômica é a divisão das emissões de um processo comum (cadeia da pecuária de 

corte) entre produto (carne) e coprodutos estudados (couro, vísceras, sebo, ossos etc.), de acordo 

com os valores econômicos destes ao sair do processo de produção múltipla (neste caso, o 

frigorífico).  

Portanto, a quantidade de emissões da cadeia atribuída à carne foi igual à percentagem do valor 

econômico desse subproduto em relação ao total. Tomando como referência outros estudos 

recentes similares (FGVces, 2019; T.J. Florindo et al.,2018), 85% do impacto climático total da 

cadeia de pecuária de corte foi atribuído à carne. 

Cabe ressaltar que a alocação econômica está sujeita à variação ao longo do tempo no preço da 

carne, gerando potenciais variações quanto à percentagem de seu valor em comparação aos 

demais subprodutos. Adotou-se como premissa uma proporção de valor constante ao longo de 

todo período avaliado. 

 

5.17. CONVERSÃO DE CARCAÇA EM ITENS COMESTÍVEIS  

Também foi estimada a quantidade de carne na caraça bovina pela conversão da carcaça em itens 

comestíveis. 

Foi utilizado o índice de 71,2% com desvio padrão de 11% para estimar a relação itens 

comestíveis/carcaça com base em diversos trabalhos na literatura26. O termo “itens comestíveis” é 

referenciado de forma genérica como “carne” no estudo. Por fim, todas as fontes de emissão e 

remoção estimadas no presente trabalho foram alocadas apenas para o produto carne pela 

alocação econômica e conversão carne/carcaça. 

 
6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste item serão apresentados os resultados da pegada de carbono (PC) da carne brasileira de 

acordo com as limitações, premissas e metodologia descritas anteriormente. Todos os resultados 

 
26 <https://cloud.cnpgc.embrapa.br/sac/2012/09/21/gostaria-de-obter-informacoes-quanto-ao-rendimento-medio-em-geral-da-
carcaca-do-bovino-apos-o-abate-quando-desossada-percentual-osso-e-outras-perdas-se-tiver-gordura-etc-quanto-resulta-somente-
ca/>. 
<https://www.fca.unesp.br/Home/Instituicao/Departamentos/Gestaoetecnologia/Teses/Roca114.pdf>. 
<http://www.iz.sp.gov.br/pdfsbia/1233335658.pdf>. 
<http://www.sbz.org.br/revista/artigos/2788.pdf>. 
<http://www.sbz.org.br/revista/artigos/5281.pdf>. 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-35982006000700022&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>. 
<https://www.revistas.ufg.br/vet/article/view/21123/14521>. 
<https://wp.ufpel.edu.br/gecapec/files/2014/09/Rela%c3%a7%c3%b5es-comerciais-entre-produtor-ind%c3%bastria-e-varejo-e-as-
implica%c3%a7%c3%b5es-na-diferencia%c3%a7%c3%a3o-e-precifica%c3%a7%c3%a3o-de-carne-e-produtos-bovinos-n%c3%a3o-
carca%c3%a7a.pdf>. 

https://cloud.cnpgc.embrapa.br/sac/2012/09/21/gostaria-de-obter-informacoes-quanto-ao-rendimento-medio-em-geral-da-carcaca-do-bovino-apos-o-abate-quando-desossada-percentual-osso-e-outras-perdas-se-tiver-gordura-etc-quanto-resulta-somente-ca/
https://cloud.cnpgc.embrapa.br/sac/2012/09/21/gostaria-de-obter-informacoes-quanto-ao-rendimento-medio-em-geral-da-carcaca-do-bovino-apos-o-abate-quando-desossada-percentual-osso-e-outras-perdas-se-tiver-gordura-etc-quanto-resulta-somente-ca/
https://cloud.cnpgc.embrapa.br/sac/2012/09/21/gostaria-de-obter-informacoes-quanto-ao-rendimento-medio-em-geral-da-carcaca-do-bovino-apos-o-abate-quando-desossada-percentual-osso-e-outras-perdas-se-tiver-gordura-etc-quanto-resulta-somente-ca/
https://cloud.cnpgc.embrapa.br/sac/2012/09/21/gostaria-de-obter-informacoes-quanto-ao-rendimento-medio-em-geral-da-carcaca-do-bovino-apos-o-abate-quando-desossada-percentual-osso-e-outras-perdas-se-tiver-gordura-etc-quanto-resulta-somente-ca/
https://cloud.cnpgc.embrapa.br/sac/2012/09/21/gostaria-de-obter-informacoes-quanto-ao-rendimento-medio-em-geral-da-carcaca-do-bovino-apos-o-abate-quando-desossada-percentual-osso-e-outras-perdas-se-tiver-gordura-etc-quanto-resulta-somente-ca/
https://www.fca.unesp.br/Home/Instituicao/Departamentos/Gestaoetecnologia/Teses/Roca114.pdf
https://www.fca.unesp.br/Home/Instituicao/Departamentos/Gestaoetecnologia/Teses/Roca114.pdf
https://www.fca.unesp.br/Home/Instituicao/Departamentos/Gestaoetecnologia/Teses/Roca114.pdf
http://www.iz.sp.gov.br/pdfsbia/1233335658.pdf
http://www.iz.sp.gov.br/pdfsbia/1233335658.pdf
http://www.iz.sp.gov.br/pdfsbia/1233335658.pdf
http://www.sbz.org.br/revista/artigos/2788.pdf
http://www.sbz.org.br/revista/artigos/2788.pdf
http://www.sbz.org.br/revista/artigos/2788.pdf
http://www.sbz.org.br/revista/artigos/5281.pdf
http://www.sbz.org.br/revista/artigos/5281.pdf
http://www.sbz.org.br/revista/artigos/5281.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-35982006000700022&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-35982006000700022&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-35982006000700022&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
https://www.revistas.ufg.br/vet/article/view/21123/14521
https://www.revistas.ufg.br/vet/article/view/21123/14521
https://www.revistas.ufg.br/vet/article/view/21123/14521
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foram alocados em cada sistema produtivo de acordo com a porcentagem de animais em cada um 

deles. 

Vale ressaltar novamente aqui que os resultados englobaram os principais processos emissores 

“do berço ao porto”; foram determinados ao longo de dez anos, entre 2008 e 2017; e foram 

apresentados nos recortes nacional, estadual e regional considerando as três principais regiões 

produtoras de carne (Amazônia Legal, Matopiba e Região Sul – exceto Paraná).  

As pegadas de carbono também foram calculadas considerando os diferentes tipos de pastos e de 

manejos mais representativos do Brasil, sendo eles: pastagem extensiva (degradada: PD, estável: 

PE e bem manejada: PBM), sistemas integrados (SI) e confinamento de engorda (CO). 

Com relação à mudança de uso da terra, foram incluídas nas pegadas de carbono da carne as suas 

respectivas emissões diretas (dMUT) imediatamente após a mudança proveniente da retirada de 

biomassa aérea. Optou-se por apresentar todas as pegadas com e sem emissões da dMUT. 

Ademais, a dMUT foi considerada nos biomas onde a dinâmica de substituição da vegetação nativa 

por outros usos, dentre eles a pecuária, ainda é significativa, sendo eles os biomas Amazônico e o 

Cerrado. Importante ressaltar que no presente trabalho não é abordada a questão legal sobre a 

supressão da vegetação nativa, se esta é ou não é legal ou ainda permitida em determinadas 

situações para adequação da propriedade rural ao Código Florestal. O que foi avaliado é se tal 

supressão ocorreu e para qual atividade a respectiva área foi destinada. Questões legais não 

interferem na dinâmica de carbono emitido. 

Emissões ou remoções de carbono (C) no solo também foram consideradas nos cálculos de acordo 

com o sistema de manejo, visando diferenciar as práticas de produção do setor e gerar informação 

útil para a tomada de decisão. Assim, pastagens degradadas foram definidas como emissoras de 

gases de efeito estufa (GEE) e pastagens bem manejadas e sistemas integrados como 

removedores de GEE da atmosfera. Dessa forma, foi possível demonstrar no presente trabalho a 

diferença da pegada de C de uma carne produzida com boas práticas agrícolas (BPA), altamente 

aceitável por mercados consumidores exigentes, em comparação à pegada da carne produzida 

sem nenhum avanço tecnológico e altamente ineficiente ambientalmente. 

 

6.1. PEGADA DE CARBONO MÉDIA DA CARNE BRASILEIRA 

O rebanho bovino de corte brasileiro apresentou significativo aumento ao longo dos últimos anos, 

passando de 166,7 milhões de cabeças em 2008 para 183,7 milhões de cabeças em 2017. O 

mesmo comportamento foi verificado para a quantidade de carcaça processada, que passou de 

6,6 milhões de toneladas em 2008 para 7,7 milhões de toneladas de carcaça de bovino abatido 

legalmente em 2017, ou seja, 14,3% de aumento entre os períodos, ocorrendo um ligeiro aumento 

em 2013 e 2014, chegando a 8 milhões de toneladas de carcaça em ambos os anos.   

Esse aumento no rebanho e na carcaça produzida foi alcançado com um aumento pouco 

significativo (menos de 2%) da área de pastagem para gado de corte, que passou de 139 milhões 

de hectares (Mha) em 2008 para apenas 141 Mha em 2017. No entanto, esse ganho de eficiência 
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no campo não refletiu diretamente em diminuição substancial da PC ao longo dos dez anos e para 

todos os sistemas produtivos analisados, sem considerar a dMUT (Tabela 8).  

O fator que realmente trouxe um aumento expressivo da eficiência carbônica e, 

consequentemente, diminuição da PC da carne brasileira ao longo dos dez anos para os sistemas 

de pastagem extensiva foi a diminuição do desmatamento (dMUT) no mesmo período (Tabela 9). 

Nota-se que as PC dos sistemas de pastagem (PD, PE, PBM), as quais receberam carga de emissão 

de GEE devido à dMUT, diminuíram ao longo do período; por exemplo, a PC de pastagens 

degradadas que passou de 1008 kg de CO2e/kg de carne em 2008 para 429 kg de CO2e/kg de carne 

em 2017 (Tabela 9). Lembrando que os SI e os CO (altamente tecnificados), conforme descrito 

anteriormente nas premissas, não foram penalizados pela dMUT.  

No bioma Amazônia, a atividade pecuária foi responsável em 2008 por 0,94 Mha desmatados, 

enquanto que em 2017 essa área caiu para 0,20 Mha. No bioma Cerrado, passou de 0,57 Mha de 

vegetação nativa suprimida para pecuária em 2008 para 0,30 Mha em 2017. 

 

Tabela 8. Pegada de carbono da carne brasileira em cada sistema de manejo considerado no presente estudo ao longo 
de 2008 a 2017, sem considerar a dMUT  

PEGADA DE 
CARBONO POR KG 

DE CARNE – SEM 

dMUT 

BRASIL 

Pegada por sistema de manejo (kg CO2e/kg carne) 

PD PE PBM SI CO 

2008 193 53 -18 -32 49 

2009 194 54 -18 -32 49 

2010 196 54 -18 -27 47 

2011 210 57 -18 -29 49 

2012 198 52 -16 -26 46 

2013 182 46 -15 -24 42 

2014 179 47 -16 -25 42 

2015 201 52 -18 -27 47 

2016 211 55 -20 -28 48 

2017 201 52 -17 -26 46 

 

Tabela 9. Pegada de carbono da carne brasileira em cada sistema de manejo considerado no presente estudo ao longo 
de 2008 a 2017, considerando a dMUT 

PEGADA DE 
CARBONO POR KG 
DE CARNE – COM 

dMUT 

BRASIL 

Pegada por sistema de manejo (kg CO2e/kg carne) 

PD PE PBM SI CO 

2008 1.008 132 29 -32 49 

2009 679 100 5 -32 49 

2010 696 98 3 -27 47 

2011 741 98 2 -29 49 
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2012 587 84 -1 -26 46 

2013 633 85 2 -24 42 

2014 589 84 2 -25 42 

2015 704 98 3 -27 47 

2016 680 103 -1 -28 48 

2017 429 76 -7 -26 46 

 

No que diz respeito às diferenças das PC entre os sistemas de produção, ressalta-se que a 

qualidade das pastagens extensivas foi crucial para diminuir a PC. Os solos das PD carregam o ônus 

de serem altamente emissores de GEE pelo processo de degradação, liberando CO2 para a 

atmosfera; enquanto que PBM e SI têm o bônus do carbono armazenado no solo. Em todos os 

anos analisados, com ou sem dMUT, a ordem decrescente no ranking da PC foi a seguinte: PD > PE 

> PBM > SI (Tabela 8 e Tabela 9). Sistemas de CO, por não serem a pasto, obviamente não se 

enquadraram nesses cálculos de carbono no solo. As PE, como o próprio nome diz, são pastagens 

que não emitem e não removem carbono do solo, são sistemas pecuários vulneráveis que podem 

estar caminhando para o processo de degradação se nada for feito em termos de BPA. 

Sabe-se que o sistema de manejo influencia diretamente as emissões de GEE na produção 

pecuária (Carvalho et al., 2010). Por exemplo, com o avanço do processo de degradação, verifica-

se perda de cobertura vegetal e redução no teor de matéria orgânica do solo, o que causa a 

emissão de CO2 para a atmosfera; enquanto que, com a recuperação das pastagens e integração 

de sistemas produtivos, inverte-se o processo e o solo passa a acumular carbono, reduzindo 

substancialmente a emissão de CO2e no sistema de produção.  

Diante disso, nota-se que nas PBM o sinal da PC se inverte, tornando-se negativa, ou seja, mais 

remoção de C da atmosfera por kg de carne do que emissão de CO2 (Tabela 8). Mesmo na situação 

com dMUT, e considerando a premissa de que esse sistema foi penalizado com apenas 15% do 

desmatamento observado no período, observa-se que PBM apresentam alto potencial de diminuir 

a PC, chegando em algumas situações à neutralizar a PC, como pode ser verificado nos anos de 

2012, 2016 e 2017, que coincidem com menores taxas de desmatamento (Tabela 9). Os SI, no 

geral, apresentam alta eficiência tecnológica, taxas de lotação acima da média nacional e alto 

potencial de armazenar carbono no solo, acarretando em PC negativa para a carne proveniente 

desse sistema produtivo. 

No ano de 2017, ainda é possível observar claramente o efeito do desmatamento na PC da carne. 
Nas PD, a diferença na pegada chegou a 47%; na PE foi de 68%; e por fim, na PBM, de 41% (Figura 
2). 
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Figura 2. Pegada de carbono da carne brasileira em cada sistema de manejo considerado no presente estudo em 2017 

 

A figura abaixo (Figura 3) resume em apenas um gráfico os principais elementos da PC da carne 

brasileira nas duas situações, com e sem dMUT, e considerando a pegada sem a sua divisão por 

qualidade de pasto, sistema produtivo ou região; assim, pode-se dizer que se trata de uma 

representação gráfica da dinâmica da pegada média da carne nacional ao longo de dez anos. O 

resultado é otimista para a pecuária nacional, pois o Brasil está reduzindo o valor médio de PC da 

carne ao mesmo tempo em que aumenta o seu rebanho. A redução é ainda mais pronunciada com 

a redução do desmatamento (Figura 3).  
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Figura 3. Rebanho bovino de corte versus Pegada de carbono total da carne brasileira considerando todos os sistemas de 
manejo ao longo de 2008 a 2017 

 
6.2. PEGADA DE CARBONO MÉDIA DA CARNE BRASILEIRA NA REGIÃO DA AMAZÔNIA 

LEGAL 

A fim de demonstrar as diferenças regionais da PC da carne, foram feitos recortes regionais para o 

cálculo da pegada; e, dentre eles, a Amazônia Legal merece um destaque no presente trabalho. É 

uma região onde a atividade pecuária de corte é expressiva e a questão da dMUT é extremamente 

relevante. 

Aqui, semelhante ao comportamento da PC observada anteriormente para o Brasil como um todo, 

a pegada em PD sem considerar a dMUT praticamente não variou ao longo dos anos, ficando 

estável na casa dos 160 a 170 kg CO2e/kg, aproximadamente, para a carne oriunda de boi que, na 

maior parte da vida, circulou por pastagens em condições ruins. Já nos PE, a pegada foi menor e 

também estável; porém, próximo ao valor médio de 52 kg CO2eq/kg carne. O PBM e o SI, melhores 

tecnologicamente, apresentaram PC negativas, demonstrando que as BPA refletem diretamente 

na PC da carne brasileira. Nos CO, a PC variou entre 56 kg CO2e/kg carne em 2008 e 49 kg CO2e/kg 

carne em 2017 (Tabela 10). As menores pegadas positivas em 2013 se devem à maior produção de 

carne abatida nesse mesmo ano, fazendo com que emissão relativa à produção fosse menor. 

Ao se considerar a dMUT, as PC aumentam consideravelmente. No entanto, tendem a diminuir ao 

longo do tempo devido à diminuição do desmatamento, chegando praticamente à neutralização 

das emissões de GEE/kg carne em 2017 nas PBM (Tabela 11). 
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As PC do CO na Amazônia Legal (Tabela 10) apresentaram comportamento semelhante ao padrão 

nacional (Tabela 8) das PC. Enquanto os SI da Amazônia Legal apresentaram PC da carne negativa; 

ou seja, além de terem as emissões da carne neutralizadas nesses SI, ainda existe o adicional de 

carbono que ficou retido no solo (Tabela 10). 

 

Tabela 10. Pegada de carbono na Amazônia Legal em cada sistema de manejo ao longo de 2008 a 2017, sem considerar 
a dMUT 

PEGADA DE C POR 
KG DE CARNE – 

SEM dMUT 

AMAZÔNIA LEGAL (exceto TO e MA) 

Pegada por sistema de manejo (kg CO2e/kg carne) 

PD PE PBM SI CO 

2008 168 55 -29 -57 56 

2009 172 54 -28 -54 54 

2010 192 56 -27 -55 55 

2011 191 56 -27 -53 55 

2012 172 52 -24 -48 51 

2013 159 45 -23 -41 45 

2014 166 49 -23 -43 49 

2015 174 53 -27 -49 54 

2016 169 51 -26 -50 51 

2017 169 50 -23 -45 49 

 
Tabela 11. Pegada de carbono na Amazônia Legal em cada sistema de manejo ao longo de 2008 a 2017, considerando a 
dMUT 

PEGADA DE C POR 
KG DE CARNE - 

COM dMUT 

AMAZÔNIA LEGAL (exceto TO e MA) 

Pegada por sistema de manejo (kg CO2e/kg carne) 

PD PE PBM SI CO 

2008 2.980 262 100 -57 56 

2009 1.820 157 27 -54 54 

2010 2.527 158 21 -55 55 

2011 2.445 152 17 -53 55 

2012 1.662 123 8 -48 51 

2013 2.120 128 10 -41 45 

2014 2.268 124 12 -43 49 

2015 3.051 152 15 -49 54 

2016 2.866 161 10 -50 51 

2017 1.250 93 -6 -45 49 

 

A seguir, com o objetivo de facilitar a comparação das PC da carne na Amazônia Legal entre os 

sistemas produtivos ao longo do período considerado, representações gráficas dos dados das 

Tabelas 10 e 11 são apresentados (Figura 4 e Figura 5).
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Figura 4. Pegada de C por sistema de manejo na Amazônia Legal (exceto MA e TO) ao longo de 2008 a 2017 (sem dMUT) 
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Figura 5. Pegada de C por sistema produtivo na Amazônia Legal (exceto MA e TO) ao longo de 2008 a 2017 (com dMUT) 
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Abaixo uma comparação da PC da carne na Amazônia Legal com e sem dMUT em todos os 

sistemas produtivos considerados em 2017. No ano, foi possível observar o efeito do 

desmatamento na PC da carne. Nos PD a diferença na pegada chegou a 87%, nos PE foi de 46% 

(Figura 6). 

 

 

Figura 6. Pegada de C por sistema produtivo na Amazônia Legal (exceto MA e TO) em 2017, com e sem dMUT 

 
6.3. PEGADA DE CARBONO MÉDIA DA CARNE BRASILEIRA NA REGIÃO MATOPIBA 

A região do Matopiba é uma região importante de expansão agropecuária no Brasil, e os dados 

desse presente trabalho, devido à classificação das áreas de pastagem extensiva em diferentes 

“qualidades” de manejo, podem trazer subsídios relevantes para promover a sustentabilidade da 

produção de carne na região, sobretudo ao que diz respeito à diminuição da sua PC. 

Corroborando com a afirmação acima, PBM e SI, novamente apresentaram PC melhores em 

comparação aos PD e aos PE (Tabela 12). Nota-se também que as PC dos PD, PE e CO no Matopiba 

são maiores que as PC nacionais (Tabela 8) e também da Região Amazônica, se não considerarmos 

dMUT (Tabela 10). 

Novamente, o desmatamento foi determinante para aumentar muito a PC nos sistemas de 

pastagem extensiva, chegando a inverter o sinal de carbono dos PBM. Porém, a boa notícia que os 
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dados transmitem é a diminuição da PC da carne no Matopiba com a diminuição da supressão da 

vegetação nativa para pastagem (Tabela 13). Mas, ainda que sejam percebidos resultados, 

apresentou uma taxa de redução muito inferior ao do bioma Amazônia, sendo, portanto, ponto de 

atenção para políticas públicas e empresariais visando atrelar produção e conservação no 

Matopiba, pois essa redução é fundamental para agregar atributos de sustentabilidade para a 

carne produzida na região. 

 
Tabela 12. Pegada de carbono no Matopiba em cada sistema de manejo ao longo de 2008 a 2017, sem considerar a 
dMUT 

PEGADA DE C POR 
KG DE CARNE – 

SEM dMUT 

MATOPIBA 

Pegada por sistema de manejo (kg CO2e/kg carne) 

PD PE PBM SI CO 

2008 257 73 -17 -56 75 

2009 233 69 -20 -52 71 

2010 240 72 -22 -52 74 

2011 243 68 -18 -47 70 

2012 238 68 -17 -42 70 

2013 227 63 -16 -38 64 

2014 214 60 -19 -43 62 

2015 236 63 -22 -49 66 

2016 253 69 -24 -55 72 

2017 245 71 -26 -51 72 

 

Tabela 13. Pegada de carbono no Matopiba em cada sistema de manejo ao longo de 2008 a 2017, considerando a dMUT 

PEGADA DE C POR 
KG DE CARNE – 

COM dMUT 

MATOPIBA 

Pegada por sistema de manejo (kg CO2e/kg carne) 

PD PE PBM SI CO 

2008 619 180 131 -56 75 

2009 489 149 86 -52 71 

2010 470 142 64 -52 74 

2011 454 125 55 -47 70 

2012 420 124 47 -42 70 

2013 468 132 75 -38 64 

2014 416 121 71 -43 62 

2015 449 128 84 -49 66 

2016 398 114 60 -55 72 

2017 387 121 63 -51 72 

 



 

                                                                                                                                                                                                                               

 

46 
Pangea Capital – R. Cônego Eugênio Leite 933, conj.131 – (11) 2307-0018 

www.pangeacapital.com.br 

 

A seguir, com o objetivo de facilitar a comparação das PC da carne no Matopiba entre os sistemas 

produtivos ao longo do período considerado, algumas representações gráficas dos dados são 

apresentadas nas Tabelas 12 e 13 (Figura 7 e Figura 8). 

Também segue uma comparação da PC carne no Matopiba com e sem dMUT em todos os 

sistemas produtivos considerados. No ano de 2017, foi possível observar o efeito do 

desmatamento na PC da carne. Nos PD a diferença na pegada chegou a 37%, nos PE foi de 41% 

(Figura 9). 
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Figura 7. Pegada de C por sistema de manejo no MATOPIBA ao longo de 2008 a 2017 (sem dMUT) 
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Figura 8. Pegada de C por sistema de manejo no MATOPIBA ao longo de 2008 a 2017 (com dMUT) 
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Figura 9. Pegada de C por sistema produtivo no Matopiba em 2017 (com e sem dMUT) 

 
6.4. PEGADA DE CARBONO MÉDIA DA CARNE BRASILEIRA NA REGIÃO SUL 

Na região Sul, foram considerados os estados do RS e SC por terem características semelhantes e 

que os diferem dos demais: serem importantes produtores de carne bovina, sobretudo em 

propriedades familiares; apresentarem, na média, um alto nível tecnológico; e não sofrerem 

influência da dMUT. Por consequência, os resultados nos estados do RS e SC, diferentemente de 

nas demais regiões, apresentaram tendência de diminuição da PC da carne, em especial no PD 

(Tabela 14). Essa é a região com a menor PC da carne em comparação às demais regiões 

analisadas. 

Nessa região, os SI apresentam PC da carne negativa ou neutra em todos os anos, mostrando que 

esses sistemas podem neutralizar as emissões de CO2 da carne e ainda apresentar um saldo de 

carbono capturado (Tabela 14 e Figura 10). 

 

Tabela 14. Pegada de carbono em SC e RS em cada sistema de manejo ao longo de 2008 a 2017 

PEGADA DE C POR 
KG DE CARNE 

SC e RS 

Pegada por sistema de manejo (kg CO2e/kg carne) 

PD PE PBM SI CO 

2008 134 30 7 -2 31 

2009 86 32 6 -2 30 

2010 81 24 6 0 23 

2011 104 25 5 -1 25 
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2012 79 27 4 -2 24 

2013 137 24 5 -2 24 

2014 107 28 5 -2 25 

2015 110 28 7 -2 25 

2016 55 29 8 -2 24 

2017 54 29 28 -2 25 
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Figura 10. Pegada de C por sistema de manejo no RS e SC ao longo de 2008 a 2017 
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6.5. PEGADA DE CARBONO MÉDIA DA CARNE BRASILEIRA NOS OUTROS 

ESTADOS 

Os demais estados brasileiros (exceto estados pertencentes à Amazônia Legal, Matopiba, RS e SC) 

apresentam PC da carne negativa ou neutra nos PBM em todos os anos, mostrando que esses 

sistemas podem neutralizar as emissões de CO2 da carne e ainda apresentar um saldo de carbono 

capturado nos pastos. Os SI também se mostraram eficientes na PC negativa em todos os anos 

analisados. 

Dentre esses estados, em alguns estados que não pertencem ao Matopiba nem à Amazônia Legal, 

existe um pequeno saldo de dMUT do bioma Cerrado, por isso também foi analisada as duas 

situações (com e sem dMUT) para o restante do Brasil. As diferenças não foram extremas como 

nas demais regiões, mas perceptíveis no aumento da PC. 

 

Tabela 15. Pegada de carbono nos demais estados do Brasil e em cada sistema de manejo ao longo de 2008 a 2017, sem 
considerar a dMUT  

PEGADA DE C POR 
Kg DE CARNE – 

SEM dMUT 

Outros Estados do Brasil 

Pegada por sistema de manejo (kg CO2e/kg carne) 

PD PE PBM SI CO 

2008 162 49 -15 -42 46 

2009 173 52 -16 -42 48 

2010 166 51 -15 -40 47 

2011 189 56 -15 -41 51 

2012 175 49 -14 -34 45 

2013 152 44 -12 -31 41 

2014 150 43 -12 -31 40 

2015 172 49 -13 -34 45 

2016 185 55 -14 -36 50 

2017 174 50 -12 -34 47 

 

Tabela 16. Pegada de carbono nos demais estados do Brasil e em cada sistema de manejo ao longo de 2008 a 2017, 
considerando a dMUT 

PEGADA DE C POR 
Kg DE CARNE – 

COM dMUT 

Outros Estados do Brasil 

Pegada por sistema de manejo (kg CO2e/kg carne) 

PD PE PBM SI CO 

2008 230 54 -13 -42 46 

2009 229 56 -15 -42 48 

2010 223 55 -13 -40 47 

2011 253 59 -14 -41 51 

2012 228 52 -12 -34 45 

2013 210 48 -10 -31 41 
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2014 204 47 -10 -31 40 

2015 222 52 -12 -34 45 

2016 207 57 -14 -36 50 

2017 198 53 -12 -34 47 

 

A seguir, com o objetivo de facilitar a comparação das PC da carne entre os sistemas produtivos 

nos demais estados, foram elaboradas representações gráficas dos dados apresentados nas 

Tabelas 15 e 16 (Figura 11 e Figura 12). 

Também segue uma comparação da PC da carne nesses estados, com e sem dMUT, em todos os 

sistemas produtivos considerados. No ano de 2017, foi possível observar que as PC foram 

praticamente iguais na maioria dos sistemas analisados, com exceção do PD, que apresentou PC 

de 198 kg CO2e/kg carne com dMUT e 174 kg CO2e/kg carne sem dMUT (Figura 13). 
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Figura 11. Pegada de C por sistema de manejo nos demais estados brasileiros e ao longo de 2008 a 2017 (sem dMUT) 
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Figura 12. Pegada de C por sistema de manejo nos demais estados brasileiros e ao longo de 2008 a 2017 (com dMUT) 



 

                                                                                                                                                                                                                               

 

56 
Pangea Capital – R. Cônego Eugênio Leite 933, conj.131 – (11) 2307-0018 

www.pangeacapital.com.br 

 

 

Figura 13. Pegada de C por sistema produtivo nos demais estados brasileiros em 2017 (com dMUT) 

 
6.6. EMISSÃO E REMOÇÃO DE CO2E POR PROCESSO CONSIDERADO NA PEGADA DE 

CARBONO MÉDIA DA CARNE BRASILEIRA 

De forma a tornar os resultados do presente relatório mais transparente e completo possível 

quanto às fontes de emissão e remoção consideradas para o cálculo da PC da carne, este item traz 

os seus respectivos valores absolutos de CO2e de cada etapa do processo considerada, 

desagregados por ano e sistema produtivo. Ao final, pode-se observar também a tabela com os 

balanços de CO2e com e sem dMUT (Tabelas 17 a 24). 

Em resumo, sem dMUT, as emissões diretas do rebanho (Tabela 17) e as emissões do solo do PD 

(Tabela 20) representam os maiores valores absolutos da PC da carne. Ao se considerar o dMUT, 

este se torna o maior responsável pela PC da carne brasileira (Tabela 21). 

 

Tabela 17. Emissões referentes a fermentação entérica e manejo de dejetos nos sistemas de manejo entre 2008 a 2017  

ANO 

BRASIL 

Emissões diretas do rebanho e manejo de dejetos (tCO2e) 

PD PE PBM SI CO 

2008 23.615.004 144.989.839 88.477.762 11.135.738 6.673.103 

2009 21.276.234 139.594.132 98.259.397 13.171.737 5.553.429 

2010 19.589.191 141.372.578 102.213.768 15.470.253 5.010.382 
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2011 18.104.443 141.487.329 103.875.658 18.811.466 6.325.987 

2012 18.676.583 136.549.106 103.019.565 22.248.684 6.702.657 

2013 19.451.626 131.487.170 104.562.991 25.447.876 7.198.047 

2014 19.286.388 133.147.543 100.509.802 28.568.899 7.675.251 

2015 19.892.959 129.382.717 106.917.956 32.431.140 8.529.071 

2016 21.144.239 121.753.944 116.952.537 36.038.231 8.541.481 

2017 22.452.901 127.681.149 104.530.955 40.660.986 8.640.481 

 

Tabela 18. Emissões referentes ao transporte considerando cada sistema de manejo entre 2008 a 2017 

ANO 

BRASIL 

Emissões do transporte (tCO2e) 

PD PE PBM SI CO 

2008 54.778 731.682 645.957 55.396 35.563 

2009 50.499 684.106 649.643 63.655 28.419 

2010 41.775 652.352 693.414 75.729 25.438 

2011 35.462 599.356 650.302 84.711 29.653 

2012 40.114 629.902 689.274 107.607 33.735 

2013 44.417 663.937 754.645 135.168 39.342 

2014 44.510 670.741 726.945 153.781 41.863 

2015 39.734 603.616 705.709 156.880 42.937 

2016 39.581 542.927 768.435 174.581 42.630 

2017 50.509 632.410 744.568 206.515 46.156 

 

Tabela 19. Emissões referentes ao processamento da carne no frigorífico considerando cada sistema de manejo entre 
2008 a 2017 

ANO 

BRASIL 

Emissões do frigorífico (tCO2e) 

PD PE PBM SI CO 

2008 113.126 793.730 565.296 72.116 39.389 

2009 100.598 725.061 607.577 84.613 32.064 

2010 93.184 726.284 656.021 110.822 30.203 

2011 80.459 703.694 641.350 127.358 36.759 

2012 90.663 743.037 675.787 163.833 42.013 

2013 102.602 796.873 747.000 200.530 49.137 

2014 104.428 793.456 696.923 222.454 51.371 

2015 93.315 684.530 633.796 226.959 50.659 

2016 93.379 600.899 654.368 240.581 48.450 

2017 102.791 655.438 610.821 282.567 50.738 
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Tabela 20. Emissões e remoções referentes ao manejo do solo considerando cada sistema produtivo entre 2008 a 2017 

ANO 

BRASIL 

Emissões e remoções do solo (tCO2e) 

PD PBM SI 

2008 50.145.796 -125.656.837 -20.406.154 

2009 46.500.326 -140.322.988 -24.068.707 

2010 44.136.125 -146.114.811 -27.758.901 

2011 41.053.979 -146.481.409 -33.636.390 

2012 43.857.670 -144.941.097 -39.464.445 

2013 44.912.819 -148.441.212 -45.287.719 

2014 45.026.608 -142.170.097 -51.244.391 

2015 46.483.947 -151.933.282 -57.753.428 

2016 49.207.181 -167.827.441 -64.321.319 

2017 52.491.755 -147.349.893 -71.880.095 

 

Tabela 21. Emissões referentes a mudança direta de uso da terra (dMUT) entre 2008 a 2017 

 EMISSÕES de GEE – Mudança direta de uso da terra (dMUT) (tCO2e) 

EMISSÕES dMUT AMAZÔNIA CERRADO TOTAL 

2008 537.579.073 85.793.226 623.372.299 

2009 277.922.258 63.109.843 341.032.101 

2010 260.231.142 65.149.947 325.381.090 

2011 239.913.366 60.160.667 300.074.034 

2012 187.870.347 58.456.538 246.326.885 

2013 236.316.284 82.749.840 319.066.125 

2014 220.424.582 75.790.653 296.215.235 

2015 254.495.171 79.643.445 334.138.616 

2016 265.136.238 47.758.531 312.894.768 

2017 117.303.815 53.278.769 170.582.584 

 

Tabela 22. Emissões referentes a fabricação e aplicação da ureia em PBM e SI entre 2008 a 2017 

ANO 

BRASIL 

Emissões de ureia – fabricação e aplicação (tCO2e) 

PBM + SI 

2008 1.549.761 

2009 1.744.664 

2010 1.941.038 

2011 2.253.809 

2012 2.563.950 

2013 2.873.836 

2014 3.190.820 
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2015 3.537.199 

2016 3.886.710 

2017 4.288.951 

 

Tabela 23. Balanço de GEE por sistemas de manejo entre 2008 a 2017 sem dMUT 

BALANÇO DE GEE 
– SEM dMUT 

BRASIL 

Balanço por sistemas de manejo (tCO2e) 

PD PE PBM SI CO 

2008 73.928.703 146.515.252 -35.503.976 -8.056.988 6.748.055 

2009 67.927.657 141.003.298 -40.342.525 -9.467.884 5.613.912 

2010 63.860.275 142.751.214 -42.087.762 -10.624.904 5.066.023 

2011 59.274.344 142.790.379 -40.850.254 -12.822.892 6.392.399 

2012 62.665.031 137.922.046 -40.092.625 -14.844.217 6.778.405 

2013 64.511.464 132.947.980 -41.912.730 -17.094.155 7.286.526 

2014 64.461.935 134.611.740 -39.772.581 -19.572.283 7.768.485 

2015 66.509.955 130.670.864 -43.211.976 -21.865.096 8.622.667 

2016 70.484.380 122.897.770 -48.988.255 -24.445.062 8.632.561 

2017 75.097.957 128.968.997 -40.999.703 -26.904.921 8.737.375 

 

Tabela 24. Balanço de GEE por sistemas de manejo entre 2008 a 2017 com dMUT 

BALANÇO DE GEE 
– COM dMUT 

BRASIL 

Balanço por sistemas de manejo (tCO2e) 

PD PE PBM SI CO 

2008 385.614.853 364.695.556 58.001.869 -8.056.988 6.748.055 

2009 238.443.708 260.364.534 10.812.290 -9.467.884 5.613.912 

2010 226.550.820 256.634.595 6.719.401 -10.624.904 5.066.023 

2011 209.311.360 247.816.291 4.160.851 -12.822.892 6.392.399 

2012 185.828.473 224.136.455 -3.143.593 -14.844.217 6.778.405 

2013 224.044.526 244.621.123 5.947.188 -17.094.155 7.286.526 

2014 212.569.552 238.287.072 4.659.704 -19.572.283 7.768.485 

2015 233.579.262 247.619.379 6.908.817 -21.865.096 8.622.667 

2016 226.931.764 232.410.939 -2.054.040 -24.445.062 8.632.561 

2017 160.389.249 188.672.901 -15.412.315 -26.904.921 8.737.375 
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6.7. PARTICIPAÇÃO DAS FONTES DE EMISSÃO DE GEE NA PEGADA DE C 

6.7.1. PASTAGEM DEGRADADA 

As figuras a seguir trazem a participação de todos as fontes de emissão de CO2e (inclusive dMUT) 

em valores absolutos (Figura 14) e em porcentagem de participação na PC para o recorte nacional 

(Figura 15) e para os recortes regionais adotados no presente trabalho (Figura 16). As informações 

e discussões dizem respeito aos cálculos para PD. 

Considerando toda a área de PD do Brasil em 2017, a dMUT27 apresentou participação de 62% no 

total da PC desses pastos, seguido pela emissão do solo com 38%, rebanho e dejetos com 16% e 

transporte + abate com apenas 0,11% do total da pegada nos pastos degradados do Brasil (Figura 

15). 

Considerando os recortes regionais e o ano de 2017, notam-se diferenças no padrão de 

distribuição das fontes de emissão em PD em relação ao Brasil. Na Amazônia Legal, 85% da PC são 

devidos à dMUT, seguido pela perda de carbono em PD com 9%, rebanho e dejetos com 4% e 

abate + transporte com apenas 0,04% (Figura 15). Isso demonstra que mesmo que todo o PD fosse 

recuperado, tornando-se sumidouro de carbono, caso a dMUT não diminua ou cesse sobre a 

vegetação nativa da Amazônia, a PC da região continuará alta e sendo a maior do país (Tabela 11). 

Na região Matopiba, em 2017, o solo foi responsável por 46% da PC da carne de animais abatidos 

oriundos de PD, em seguida aparece a dMUT com 37%, seguida pela fermentação entérica e 

dejetos com 17% e, por fim, abate + transporte com apenas 0,1%.  

A diferença entre as porcentagens de participação da dMUT entre as regiões Amazônica e 

Matopiba é devida aos fatores de emissão utilizados em cada bioma. No bioma Amazônia, o 

potencial médio de estoque de carbono na biomassa aérea é de 573 tCO2/ha, enquanto que no 

Cerrado, onde a maior parte do Matopiba se insere, esse estoque varia de 115,9 a 378,6 tCO2/ha 

na sua porção norte, segundo dados da Terceira Comunicação Nacional (Brasil, 2016). 

Nos estados da região Sul, devido à ausência da dMUT para pastagem, a degradação do solo 

apareceu como maior responsável pela PC da carne oriunda de PD com 62%, seguida pelo rebanho 

com 38% e abate + transporte com 0,20%.  

Nos demais estados do Brasil, ainda com algumas regiões inseridas no bioma Cerrado, a dMUT 

representou apenas 12% da PC da carne nesses PD. O principal fator foi a emissão do solo com 

59% do total da PC, seguido pelo rebanho com 28% e, por fim, abate + transporte com 0,21%. 

Esses resultados demonstram que o transporte e o abate pouco interferem na PC da carne; 

portanto, os esforços para sua diminuição devem ser aplicados prioritariamente na diminuição da 

dMUT e na melhoria das condições das pastagens brasileiras ou ainda na diminuição do tempo de 

abate dos animais e no uso de aditivos na alimentação do rebanho que reduzam a fermentação 

entérica, algo novo e ainda pouco explorado no setor. 

 
27 De acordo com as premissas e metodologia do presente trabalho, nas áreas de PD foi alocado 50% do total de emissões de GEE 
relativas à dMUT. 
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Figura 14. Fontes de emissão de GEE na PC da PD no Brasil em 2017 

 

 

Figura 15. Participação das fontes de emissão de GEE na PC da carne do PD no Brasil em 2017 
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Figura 16. Fontes de emissão de GEE na PC da PD nas quatro regiões analisadas no presente trabalho em 2017 

 

6.7.2. PASTAGEM ESTÁVEL 

As figuras a seguir trazem a participação de todos as fontes de emissão de CO2e (inclusive dMUT) 

em valores absolutos (Figura 17) e em porcentagem de participação na PC para o recorte nacional 

(Figura 18) e para os recortes regionais adotados no presente trabalho (Figura 19). As informações 

e discussões dizem respeito aos cálculos para PE. 

Considerando toda a área de PE do Brasil em 2017, o rebanho apresentou participação de 68% no 

total da PC desses pastos, seguido pela emissão da dMUT28 com 32% e transporte + abate com 

apenas 0,68% do total da pegada nos pastos estáveis do Brasil (Figura 18). Conforme descrito na 

metodologia, esse tipo de pasto com taxas de lotação entre 0,75 e 1,5 UA/ha são considerados 

estáveis no que diz respeito à dinâmica de carbono no solo; no entanto, com pequenas 

intervenções tecnológicas, como aplicação de calcário para promover correção do solo e maior 

 
28De acordo com as premissas e metodologia do presente trabalho, nas áreas de PE foi alocado 35% do total de emissões de GEE 
relativas a dMUT. 
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aporte de biomassa e de matéria orgânica, esses pastos podem se tornar sumidouros de carbono 

por até 20 anos, segundo default do IPCC. O inverso, no entanto, também pode ocorrer; e, caso 

estas áreas não sejam bem manejadas, poderão se tornar degradadas e passar a emitir carbono 

para a atmosfera. 

Considerando os recortes regionais e o ano de 2017, também se notam diferenças no padrão de 

distribuição das fontes de emissão em PE, sobretudo entre as regiões e em relação ao Brasil. Na 

Amazônia Legal, 52% da PC são devidos ao rebanho bovino de corte, seguido pela dMUT com 47% 

e abate + transporte com apenas 0,63% (Figura 19).  

Na região Matopiba, em 2017, o rebanho foi responsável por 58% da PC da carne de animais 

abatidos oriundos de PE, em seguida aparece a dMUT com 41%, seguida pela fermentação 

entérica e dejetos com 17% e, por fim, abate + transporte com apenas 0,38%.  

Nos estados da região Sul, devido à ausência das emissões pela dMUT e pelo solo, o rebanho 

apareceu como grande responsável pela PC da carne oriunda de PE com 99%; o 1% restante diz 

respeito ao abate + transporte.  

Nos demais estados do Brasil, ainda com algumas regiões inseridas no bioma Cerrado, a dMUT 

representou apenas 4% da PC da carne nesses PE. O destaque foi a emissão do rebanho com 95% 

do total da PC, sendo abate + transporte apenas 1,4%. 

 

 

Figura 17. Fontes de emissão de GEE na PC da PE no Brasil em 2017 
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Figura 18. Participação das fontes de emissão de GEE na PC da carne do PE no Brasil em 2017 

 

 

Figura 19. Fontes de emissão de GEE na PC da PE nas quatro regiões analisadas no presente trabalho em 2017 
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6.7.3. PASTAGEM BEM MANEJADA 

As figuras a seguir trazem a participação de todos as fontes de emissão de CO2e (inclusive dMUT) 

em valores absolutos (Figura 20) e em porcentagem de participação na PC para o recorte nacional 

(Figura 21) e para os recortes regionais adotados no presente trabalho (Figura 22). As informações 

e discussões dizem respeito aos cálculos para PBM. 

Considerando toda a área de PBM do Brasil em 2017, o rebanho apresentou participação de 79,3 

% no total da PC desses pastos, seguido pela emissão da dMUT com 19,4 %29, transporte + abate 

com 1,1% e fabricação e aplicação de ureia com apenas 0,3% do total da pegada nos PBM do Brasil 

(Figura 21). Conforme descrito na metodologia, esse tipo de pasto, com taxas de lotação maiores 

que 1,5 UA/ha, é considerado bem manejado e, portanto, exigente em aplicação de nitrogênio no 

solo para manter a capacidade de suporte dessas áreas em no mínimo 1,5 UA/ha, sendo superior à 

média nacional de um ou menos animais por hectare.  

A manutenção da fertilidade do solo garante maior aporte de matéria orgânica, tornando essas 

áreas importantes sumidouros de carbono. Em 2017, a área total de 31,8 Mha de PBM foi 

responsável por remover 147,3 milhões de toneladas de CO2e (MtCO2e) da atmosfera, consistindo, 

portanto, em solução efetiva para a mitigação das mudanças climáticas (Figura 20). Essa remoção 

de carbono do solo acarretou em PC negativas nas áreas com esse tipo de pasto no Brasil (Tabela 

8). 

Considerando os recortes regionais e o ano de 2017, notam-se diferenças no padrão de 

distribuição das fontes de emissão em PBM na região do Matopiba em relação ao Brasil. Enquanto 

nos PBM totais do Brasil o rebanho foi o principal fator emissor na PC da carne, na região do 

Matopiba, em 2017, a dMUT foi a responsável pela maior parcela da PC, com 53,9%, em seguida 

aparece o rebanho com 45,5%, a fabricação e aplicação de ureia com 0,4% e, por fim, abate + 

transporte com apenas 0,3%.  

Na Amazônia Legal, 71,9% da PC são devidos ao rebanho bovino de corte, seguido pela dMUT com 

26,9%, abate + transporte com 1,03 % e ureia com apenas 0,13% (Figura 22).  

Nos estados da região Sul, o rebanho apareceu como grande responsável pela PC da carne oriunda 

de PBM com 97,1%, o restante diz respeito ao abate, transporte e fabricação e aplicação da ureia.  

Nos demais estados do Brasil, ainda com algumas regiões inseridas no bioma Cerrado, a dMUT 

representou apenas 2,25% da PC da carne nos PBM. O destaque foi a emissão do rebanho, com 

96,1% do total da PC. 

 

 
29 De acordo com as premissas e metodologia do presente trabalho, nas áreas de PBM foram alocados apenas 15% do total de emissões 
de GEE relativas à dMUT. 
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Figura 20. Fontes de emissão de GEE na PC da PBM no Brasil em 2017 

 

 

Figura 21. Participação das fontes de emissão de GEE na PC da carne do PBM no Brasil em 2017 
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Figura 22. Fontes de emissão de GEE na PC da PBM nas quatro regiões analisadas no presente trabalho em 2017 

 

6.7.4. SISTEMA INTEGRADO 

As figuras a seguir trazem a participação de todos as fontes de emissão de CO2e em valores 

absolutos (Figura 23) e em porcentagem de participação na PC para o recorte nacional (Figura 24) 

e para os recortes regionais adotados no presente trabalho (Figura 25). As informações e 

discussões dizem respeito aos cálculos para SI. 

Considerando toda a área de SI do Brasil em 2017, o rebanho apresentou participação de 90,4% no 

total da PC da carne desses sistemas, seguido pela fabricação e aplicação de ureia com 8,5 % e 

transporte + abate com 1,1 % do total da pegada nos SI do Brasil (Figura 24). Conforme já discutido 

na metodologia, adotou-se como premissa que as áreas de SI não receberam alocação de 

emissões advindas de dMUT. 

Nesse tipo de sistema, a aplicação de nitrogênio no solo é processo fundamental para manter a 

fertilidade do solo em níveis adequados para as culturas agrícolas e forragem. O nitrogênio, ao ser 

aplicado no solo, sofre reações físico-químicas, resultando na emissão de N2O para a atmosfera 

(possui fator de aquecimento quase 300 vezes maior que o CO2). A demanda do SI por esse 
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insumo, atrelada a não alocação de emissões de dMUT no sistema, torna a aplicação de ureia uma 

fonte relevante nele, ao contrário do observado nos sistemas a pasto (PD, PE e PBM).  

Ademais, o alto potencial de armazenamento de carbono no solo nesse tipo de manejo (-6,23 

tCO2e/ha/ano), neutraliza a PC da carne, tornando-a negativa (Tabela 8). O acúmulo de matéria 

orgânica no solo (MOS) nos sistemas integrados de produção e, consequentemente, o seu 

potencial para a remoção de CO2 já foi indicado por vários autores em diferentes ecorregiões 

brasileiras (Tarre et al., 2001; Alves et al., 2008; Macedo, 2009; Vilela et al., 2011; Assad et al., 

2013; Martins, 2018).  

Nesse sistema também existe o efeito da emissão, evitado devido a não abertura de novas áreas 

para acomodar mais animais, visto que as capacidades de suporte nesse sistema são, no geral, 

elevadas (Martha Jr., et al. 2011; Vieira Filho, 2018). Porém, assim como não foi considerado no 

estudo potenciais efeitos indiretos da pecuária para a mudança no uso do solo, a análise de 

emissões evitadas pelo chamado efeito poupa-terra pela adoção de SI não entrou no escopo do 

presente trabalho. Informações a respeito desse tema podem ser obtidas em (FGV, 2016; 2017). 

Considerando os recortes regionais e o ano de 2017, notam-se semelhanças no padrão de 

distribuição das fontes de emissão em SI em relação ao Brasil. Em todas as regiões, o rebanho foi o 

principal responsável pela PC da carne, com taxas variando de 93% no Sul a 89% na Amazônia 

Legal. Aplicação + fabricação de ureia variou entre 6 e 10% do total da PC da carne em SI e, por 

fim, transporte + abate representou menos de 2% em todas as regiões (Figura 25). 

Importante ressaltar que, apesar da baixa participação da ureia na PC final, esta foi mais 

representativa nos SI em comparação aos demais pastos devido à maior tecnificação e manejo 

correto dos solos para manutenção de níveis de fertilidade adequados. No entanto, o uso de 

leguminosas forrageiras em consórcio com a pastagem apresenta potencial elevado de aportar 

nitrogênio ao solo, chegando a suprir mais de 50% das necessidades nutricionais da pastagem, 

reduzindo pela metade a necessidade de aplicação de ureia. Diversos exemplos de redução das 

aplicações de nitrogênio no solo pelo consórcio entre braquiária e amendoim forrageiro são 

observados no bioma Amazônia (Andrade, 2010; Andrade et al., 2015).  
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Figura 23. Fontes de emissão de GEE na PC do SI no Brasil em 2017 

 

 

Figura 24. Participação das fontes de emissão de GEE na PC da carne do SI no Brasil em 2017 
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Figura 25. Fontes de emissão de GEE na PC do SI nas quatro regiões analisadas no presente trabalho em 2017 

 

6.7.5. CONFINAMENTO 

As figuras a seguir trazem a participação de todos as fontes de emissão de CO2e em valores 

absolutos (Figura 26) e em porcentagem de participação na PC para o recorte nacional (Figura 27) 

e para os recortes regionais adotados no presente trabalho (Figura 28). As informações e 

discussões dizem respeito aos cálculos para CO. 

Considerando toda a carne proveniente diretamente de CO no Brasil em 2017, o rebanho 

apresentou participação de 99% no total da PC da carne desses sistemas; transporte + abate, 1% 

do total da pegada nos CO do Brasil (Figura 27). A mesma tendência foi observada para todas as 

regiões consideradas no presente estudo, com predominância do rebanho no total da pegada 

(Figura 28). 

Importante ressaltar que a pegada de carbono da ração utilizada no CO não foi retratada no 

presente trabalho devido à dificuldade de obtenção de dados e informações no Brasil. Assim, não 

foi possível aferir sobre o tipo predominante de dieta praticada nos mais diversos confinamentos 

espalhados pelo país, a rota de transporte dessa dieta, os insumos utilizados para a produção de 
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grãos e/ou volumoso. De acordo com outros trabalhos, a PC da carne de gado confinado é 

principalmente devida à fermentação entérica dos animais (Mapa, 2018), retratada no presente 

trabalho. Ademais, conforme visto no SI e no PBM, as emissões da aplicação da ureia em 

comparação às emissões do rebanho são extremamente menores, o que leva a concluir que a não 

inclusão da ração na PC da carne de sistemas confinados não compromete a qualidade e a 

tendência da PC no presente trabalho. 

 

 

Figura 26. Fontes de emissão de GEE na PC do CO no Brasil em 2017 
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Figura 27. Participação das fontes de emissão de GEE na PC da carne do CO no Brasil em 2017 

 

 

Figura 28. Fontes de emissão de GEE na PC do CO nas quatro regiões analisadas no presente trabalho em 2017 
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6.8. PEGADAS DE C DAS PASTAGENS AGREGADAS, SI E CO 

Este capítulo tem como objetivo comparar a PC da carne proveniente de pastagens solteiras em 

geral, independentemente da sua qualidade de manejo, com os demais sistemas de produção 

pecuária SI e CO ao longo dos dez anos analisados (Tabela 25 a Tabela 29). Também foram 

realizadas análises comparativas entre os três sistemas (pastagem, SI e CO) e entre o início (2008) 

e o fim (2017) do recorte temporal do estudo (Figura 29 a Figura 33). Para todas as análises, os 

cálculos da PC foram feitos com e sem dMUT. 

Considerando as pastagens extensivas de uma forma geral, o efeito neutralizador da PC da carne 

nas PBM, sem considerar a dMUT, verificado ao longo de todos os anos para o Brasil foi anulado, 

principalmente, pelas emissões relativas a PC de PD (Tabela 8), ou seja, em todos os recortes 

adotados no presente trabalho e em todos os anos de análise, a PC da carne foi positiva (Tabela 

25). Nas demais regiões e anos em que o PBM apresentou PC da carne neutra ou negativa (Tabela 

10, Tabela 12, Tabela 15 e Tabela 16), esta também teve seu efeito diluído devido às altas 

emissões dos PD (Tabela 26, Tabela 27, Tabela 28 e Tabela 29). 

Isso demonstra a importância da expansão das tecnologias de baixa emissão de carbono para o 

setor pecuário, por exemplo a recuperação de pastagens degradadas (RPD) e sistemas integrados, 

como a integração lavoura-pecuária (ILP) e a integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF), para a 

redução da PC da carne brasileira. Lembrando que a expansão de RPD, ILP e/ou ILPF sem a 

diminuição da supressão da vegetação nativa para a formação de pastagem não acarretará em 

diminuição significativa da PC da carne. É preciso uma ação conjunta dessas duas frentes de 

atuação do setor. 

Em todos os recortes regionais também se observa que os SI apresentam PC da carne negativa, ou 

seja, emissões neutralizadas e sistema produtivo como sumidouro de carbono da atmosfera, 

principalmente pelo correto manejo do solo. 

Dessa forma, os sistemas de produção que utilizam integração com preparo mínimo ou sem 

preparo do solo e com manutenção de palhada passam da condição de fonte de CO2 rumo à 

atmosfera para a condição de dreno ou assimilação de CO2 para o solo. Portanto, sistemas mais 

complexos como a ILP (integração lavoura-pecuária) têm potencial de contribuir na retenção de 

carbono em solo, bem como na redução de emissões de GEE (Assad et al., 2019). 

 
Tabela 25. Pegada de carbono da carne brasileira nas pastagens extensivas, SI e CO ao longo de 2008 a 2017, com e sem 
a dMUT – Recorte Nacional 

ANO 

Pegada por sistema de manejo no Brasil (kg CO2e/kg carne)  

Com dMUT Sem dMUT 

Pastagem SI CO Pastagem SI CO 

2008 157 -32 49 36 -32 49 

2009 99 -32 49 33 -32 49 

2010 92 -27 47 31 -27 47 

2011 91 -29 49 32 -29 49 
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2012 75 -26 46 30 -26 46 

2013 80 -24 42 26 -24 42 

2014 79 -25 42 28 -25 42 

2015 93 -27 47 29 -27 47 

2016 90 -28 48 28 -28 48 

2017 64 -26 46 31 -26 46 

 
 

 

Figura 29. Comparação da PC da carne nas pastagens com e sem dMUT, SI e CO nos anos de 2008 e 2017 – Recorte 
Nacional 

 
Tabela 26. Pegada de carbono da carne brasileira nas pastagens extensivas, SI e CO ao longo de 2008 a 2017, com e sem 
a dMUT – Recorte Amazônia Legal 

ANO 

Pegada por sistema de manejo na Amazônia Legal (kg CO2e/kg carne)  

Com dMUT Sem dMUT 

Pastagem SI CO Pastagem SI CO 

2008 360 -57 56 29 -57 56 

2009 180 -54 54 25 -54 54 

2010 169 -55 55 22 -55 55 

2011 158 -53 55 21 -53 55 

2012 120 -48 51 20 -48 51 

2013 125 -41 45 14 -41 45 

2014 128 -43 49 18 -43 49 

2015 154 -49 54 16 -49 54 

2016 144 -50 51 11 -50 51 
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2017 75 -45 49 16 -45 49 

 

 

Figura 30. Comparação da PC da carne nas pastagens com e sem dMUT, SI e CO nos anos de 2008 e 2017 – Recorte 
Amazônia Legal 

 
Tabela 27. Pegada de carbono da carne brasileira nas pastagens extensivas, SI e CO ao longo de 2008 a 2017, com e sem 
a dMUT – Recorte Matopiba 

ANO 

Pegada por sistema de manejo no Matopiba (kg CO2e/kg carne)  

Com dMUT Sem dMUT 

Pastagem SI CO Pastagem SI CO 

2008 278 -56 75 101 -56 75 

2009 223 -52 71 94 -52 71 

2010 207 -52 74 94 -52 74 

2011 186 -47 70 91 -47 70 

2012 180 -42 70 91 -42 70 

2013 200 -38 64 87 -38 64 

2014 186 -43 62 85 -43 62 

2015 203 -49 66 94 -49 66 

2016 183 -55 72 105 -55 72 

2017 189 -51 72 108 -51 72 
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Figura 31. Comparação da PC da carne nas pastagens com e sem dMUT, SI e CO nos anos de 2008 e 2017 – Recorte 
Matopiba 

 
Tabela 28. Pegada de carbono da carne brasileira nas pastagens extensivas, SI e CO ao longo de 2008 a 2017, com e sem 
a dMUT – Recorte RS e SC 

ANO 
Pegada por sistema de manejo no RS e SC (kg CO2e/kg carne) 

Pastagem SI CO 

2008 18 -2 31 

2009 14 -2 30 

2010 13 0 23 

2011 12 -1 25 

2012 12 -2 24 

2013 14 -2 24 

2014 14 -2 25 

2015 17 -2 25 

2016 18 -2 24 

2017 29 -2 25 
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Figura 32. Comparação da PC da carne nas pastagens com e sem dMUT, SI e CO nos anos de 2008 e 2017 – Recorte RS e 
SC 

 
Tabela 29. Pegada de carbono da carne brasileira nas pastagens extensivas, SI e CO ao longo de 2008 a 2017, com e sem 
a dMUT – Recorte demais estados brasileiros 

ANO 

Pegada de C por sistema de manejo nos outros estados (kg CO2e/kg carne)  

Com dMUT Sem dMUT 

Pastagem SI CO Pastagem SI CO 

2008 35 -42 46 28 -42 46 

2009 32 -42 48 26 -42 48 

2010 30 -40 47 25 -40 47 

2011 31 -41 51 27 -41 51 

2012 28 -34 45 24 -34 45 

2013 28 -31 41 23 -31 41 

2014 28 -31 40 22 -31 40 

2015 29 -34 45 24 -34 45 

2016 28 -36 50 25 -36 50 

2017 31 -34 47 28 -34 47 
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Figura 33. Comparação da PC da carne nas pastagens com e sem dMUT, SI e CO nos anos de 2008 e 2017 – Recorte 
demais estados brasileiros 

 
6.9. PEGADAS DE C DAS REGIÕES CONSIDERADAS NO ESTUDO (SEM SEPARAÇÃO POR 

SISTEMA PRODUTIVO) 

Este item tem como objetivo comparar a PC da carne total (sem desagregar por sistema de 

manejo) proveniente das quatro regiões analisadas no estudo (Tabela 30). Para todas as análises, 

os cálculos da PC foram feitos com e sem dMUT. 

De uma forma geral, para todos os anos analisados a carne proveniente da Amazônia Legal 

apresentou as maiores pegadas de C, variando de 344 kg CO2e/kg carne em 2008 para 66 kg 

CO2e/kg carne em 2017, representando uma queda de 81% ao longo de dez anos com dMUT. 

Nesse caso, a queda significativa da área de vegetação nativa suprimida que virou pasto em 2017 

foi o principal responsável pela queda brusca da pegada entre 2016 e 2017. Nessa mesma região, 

sem dMUT, a queda da pegada ao longo dos anos se deve ao aumento da eficiência da pecuária, 

maior produção de carne e mais área intensificada, garantindo maior estoque de carbono no solo. 

No Matopiba, a PC da carne com dMUT em 2017 foi 44% maior que a PC da carne sem dMUT. Em 

2008, essa participação do desmatamento na PC da carne foi ainda maior, chegando a 63%. Isso 

demonstra que a supressão da vegetação vem diminuindo ao longo do período analisado, porém 

ainda com uma alta participação no total da PC da carne no Matopiba (Tabela 30). 
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No Sul do Brasil (RS e SC), a PC da carne é a mais baixa. Isso se deve ao fato de essa ser uma região 

com perfil tecnológico da pecuária mais avançado em relação ao restante do país, com maiores 

taxas de lotação, significativa área com sistemas integrados e não consideração da dMUT. 

Importante ressaltar que sem considerar a dMUT as pegadas são menores na região Sul, seguida 

pela Amazônia, pelo restante do Brasil e Matopiba, nessa ordem, ao longo do período 

considerado. No entanto, esse quadro se altera quando se coloca na conta da PC o 

desmatamento, sendo então a PC da carne no Matopiba maior que da Amazônia e do restante do 

Brasil em 2017. Por fim, importante atentar ao fato de que o presente estudo não aborda os anos 

de 2018 e 2019, onde observou-se um aumento significativo em dMUT na Amazônia através de 

valores publicados pelo INPE, fato que terá impacto significativo nos resultados observados para 

2017.  

Por fim, nota-se que as médias regionais com desmatamento são de 145, 183, 7 e 25 kg CO2e/kg 

carne na Amazônia Legal, Matopiba, Sul (RS e SC) e restante do Brasil, respectivamente. Sem 

considerar o desmatamento, os valores para Amazônia Legal, Matopiba e restante do Brasil são 

17, 85 e 21 kg CO2e/kg carne, nessa ordem (Tabela 30). A média, considerando todos os estados 

brasileiros e todos os sistemas produtivos, com e sem desmatamento, é de 78 e 25 kg CO2e/kg 

carne, respectivamente. 

 
Tabela 30. Pegada de carbono da carne brasileira nas quatro regiões e no período total considerados no estudo  

ANO 

AMAZÔNIA LEGAL 
(exceto TO e MA) 

MATOPIBA SC e RS BRASIL (outros) 

com 
dMUT 

sem 
dMUT 

com 
dMUT 

sem 
dMUT 

com 
dMUT 

sem 
dMUT 

com 
dMUT 

sem 
dMUT 

 kg CO2e/kg carne 

2008 344,2 28,2 263,3 96,3 14,4 14,4 34,0 26,9 

2009 172,0 23,4 210,0 88,4 10,3 10,3 30,0 24,7 

2010 161,2 20,3 194,1 88,1 9,2 9,2 28,5 23,3 

2011 148,8 19,7 171,8 83,3 7,9 7,9 28,3 23,7 

2012 112,2 18,3 163,6 82,7 6,6 6,6 24,7 20,7 

2013 115,4 12,5 180,0 77,3 7,0 7,0 23,6 18,6 

2014 116,7 15,7 165,9 75,2 5,8 5,8 22,2 17,4 

2015 140,3 13,7 179,5 82,0 5,7 5,7 22,0 17,8 

2016 130,3 8,7 159,1 90,5 4,6 4,6 20,0 17,9 

2017 66,4 13,0 162,1 90,7 3,9 3,9 21,5 18,9 

Média 145 17 183 85 7 7 25 21 
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PARTE II – PEGADA HÍDRICA DA CARNE BRASILEIRA 

 
1.  CONTEXTUALIZAÇÃO  

O termo “pegada hídrica” (PH) foi introduzido por Hoekstra (2003), na Holanda, sendo um método 

que permite indicar não apenas no uso direto da água doce, mas também em seu uso indireto por 

um consumidor ou produto. O termo PH foi escolhido por Hoekstra em analogia à pegada 

ecológica. Muito embora os conceitos tenham objetivos e métodos diferentes de medição, para 

alguns aspectos têm abordagens semelhantes, pois traduzem o consumo de recursos naturais pela 

humanidade (Hoekstra et al., 2009).  

A PH de um produto é o volume total de água utilizado nos processos de sua produção. O conceito 

da PH busca demonstrar como os recursos hídricos estão sendo manejados e as relações que 

ocorrem entre o homem e seu consumo de água de forma direta e indireta. Conhecendo esse uso 

da água em cada etapa de produção de bens ou produtos, pode-se ajudar a entender melhor o 

uso da água doce de caráter global, além de quantificar os efeitos causados pelo consumo e 

comércio sobre o uso dos recursos hídricos (Hoekstra et al., 2011).   

A PH azul de um produto representa todo o consumo de água superficial e subterrânea no 

processo de produção. Esse “consumo” refere-se à perda de água (superficial e subterrânea) 

presente em uma bacia hidrográfica. A perda ocorre quando essa água evapora, desloca-se para 

outra bacia ou mar ou é utilizada em um produto. A PH verde se refere ao consumo de água de 

chuva, aquela que não escoa. A PH cinza é relacionada à poluição, sendo definida como o volume 

de água doce utilizado para assimilar a carga de poluentes, isso de acordo com as concentrações 

naturais e de padrões normativos existentes de qualidade da água (Hoekstra et al., 2011).  

A contabilização da PH fornece informações espacial e temporalmente específicas sobre como a 

água é apropriada para os vários propósitos humanos. Elas podem alimentar a discussão sobre o 

uso e a alocação equitativos e sustentáveis da água, além de formar uma boa base para a 

avaliação dos impactos ambientais, sociais e econômicos. 

No entanto, a PH por si só não traz informações completas que permitam nortear a tomada de 

decisão de gestores públicos e privados, pois têm um contexto de impacto regional, ao contrário 

do impacto global, como no caso da pegada de carbono (PC). Portanto, é fundamental cruzar esses 

dados com uma análise de disponibilidade hídrica por microbacia ou município para uma visão 

coerente da relação atividade-impacto. 

O presente estudo reconhece a alta variabilidade entre pegadas da carne sob diferentes rotas e 

regiões produtivas e entende, com base nas pesquisas consultadas e entrevistas realizadas, que a 

base de dados para retratar a PH da carne produzida nos diferentes sistemas é limitada. Dessa 

forma, se propõe a concentrar esforços para representar com precisão aceitável a PH da carne dos 

sistemas produtivos mais representativos e cruzar essas informações com dados sobre 

capacidade/disponibilidade hídrica nas diferentes regiões produtoras. Por fim, após o 

conhecimento das PH dos principais processos ao longo da cadeia produtiva pecuária, o consumo 

total de água ao longo de um determinado período, sobretudo a azul, também será conhecido. 
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2. OBJETIVO 

O objetivo geral do trabalho é quantificar a PH da carne brasileira de forma a fornecer subsídios 

para a sua gestão de risco. 

De forma geral, o objetivo da avaliação da PH e consumo de água pela produção da carne no 

presente trabalho tem como:  

● Interesse: PH de produto – carne; 

● Meta geral: a conscientização30 e a identificação de pontos críticos31; 

● Foco: na contabilização e na avaliação da sustentabilidade; 

● Escopo: direto e indireto das pegadas verde e azul. 

 

A PH pode ser entendida como uma ferramenta de gestão da água, fornecendo informações 

quantitativas que possibilitam ações mitigatórias e de melhoria da eficiência de uso do recurso, 

além de auxiliar na avaliação do impacto socioeconômico e ambiental. Portanto, o número em si 

não responde a todas as questões referentes à água, mas traz elementos ou reflexões importantes 

para a sua gestão de risco. 

 

PERGUNTAS NORTEADORAS 

● O tipo de manejo da pecuária de corte mais praticada no Brasil é sustentável sob o ponto 

de vista dos recursos hídricos?  

● Em quais regiões do país há maior risco de a atividade impactar e ser impactada por 

escassez hídrica? 

 

3. PREMISSAS E LIMITAÇÕES 

Devido aos poucos estudos na literatura científica nacional abordando a pegada hídrica do 

produto carne bovina, foi necessário assumir algumas premissas para a elaboração do presente 

estudo.  

Importante destacar também que, apesar do estudo trazer dados de pegadas hídricas de diversos 

processos da cadeia da carne, estes não devem ser utilizados isoladamente do contexto de 

premissas e limitações destacadas nesse item. Ademais, comparações com outros estudos que 

tratam da PH da carne devem ser feitas com ressalvas, uma vez que as condições de contorno são 

determinantes para os resultados encontrados.  

 
30 Estimativas de médias nacionais ou globais em relação às pegadas hídricas dos produtos provavelmente serão 
suficientes. 
31 Necessário incluir mais detalhes no escopo e na subsequente avaliação e contabilização, de modo que seja possível 
localizar exatamente onde e quando a pegada hídrica tem os maiores impactos ambientais, sociais ou econômicos 
locais. 
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Abaixo foram listadas as premissas assumidas no presente trabalho: 

• Embasamento bibliográfico e auxílio empírico, informações obtidas através das entrevistas 

com alguns pesquisadores e especialistas da área; 

• Foco nos processos mais importantes da cadeia da carne;  

• As limitações para o cálculo da pegada hídrica na pecuária brasileira são: inexistência de 

cultura hídrica nas cadeias produtivas; falta de informações para o cálculo, que aumenta a 

necessidade de inferências, as incertezas e os conflitos; ausência de políticas sistêmicas dos 

atores das cadeias e tomadores de decisão.  

• Neste estudo, a fronteira de cálculo compreendeu o conceito de berço até o processamento 

do produto; 

• Para o estudo de PH, foi considerado o modelo de criação do gado a pasto, sem irrigação e 

sem suplementação com ração – predominante no país; 

• Também foi estimada a utilização de água para produção de carne terminada em 

confinamento (na fase de engorda dos animais); 

• No caso da pecuária de corte, a opção é gado confinado no período final de terminação. Os 

bezerros nascem, ficam com a mãe até o desmame, depois vão para o pasto até atingir em 

torno de 330 quilos. De lá, seguem para o confinamento e ficam em torno de 100-130 dias até 

serem abatidos, o que dá um total de cerca de 2 anos; 

• No caso do CO, foi considerado que 18% de cabeças confinadas são abatidas por ano para 

compensar o período médio (aproximadamente 3 meses) que o gado fica realmente 

confinado. Comumente, esse sistema é mais utilizado na fase de terminação dos bovinos, e os 

animais que compõem esse sistema são provenientes, geralmente, de PBM e SI; portanto, são 

animais mais jovens e eficientes quanto à conversão alimentar (Senar, 2018). Nesse caso, a 

idade média de animais abatidos considerada no presente trabalho é de, no máximo 24 

meses, com 120-130 dias finais (18% da vida total do animal) em terminação confinados. Se 

for considerado o número total de gado confinado, as emissões do CO e, consequentemente, 

a PC da carne proveniente desse sistema serão superestimadas, pois os animais passam 

apenas 18%, em média, da vida confinados; 

• Dados de PH para processamento de insumos (pré-porteira) como ração, medicamentos e 

adubos são praticamente inexistentes, e, quando existentes, os dados são tratados como 

sigilosos pelas empresas responsáveis; 

• As fontes de dados foram secundárias para o cálculo dos consumos diretos e indiretos; 

• A unidade funcional foi quilogramas de carne desossada. Não foram contabilizados sebo e 

gordura; 

• Alocação econômica: a produção de carne bovina gera outros coprodutos além da carne 

bovina desossada, principalmente miúdos, graxarias (ossos, sebo, farinha), gordura não 

comestível, couro etc. O presente estudo partilha as PHs entre produto e coprodutos com 

base na alocação por valor econômico. Assim, o fator de alocação econômica adotado foi de 

85%. 
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Por fim, por ser um dos maiores produtores e exportadores mundiais e por possuir características 

produtivas inerentes à região tropical e ao seu nível tecnológico, é fundamental para o Brasil 

avaliar a pegada hídrica da carne. Caso contrário, o país será sempre refém de estudos 

internacionais. 

 

4. METODOLOGIA 

4.1. ESCOLHA DO MÉTODO 

As principais metodologias para cálculo da PH são a proposta pela Water Footprint Network 

(www.waterfootprint.org) e a abordagem de Análise de Ciclo de Vida (ACV – baseada na ISO 

14044:2006; RIDOUTT; PFISTER, 2010; De Boer et al., 2013).  

A ACV, apesar de ser uma metodologia consolidada de avaliação de impacto ambiental que avalia 

e mensura os principais aspectos e impactos ambientais de produtos e serviços, não tem 

considerado o uso da água e as consequências de seu esgotamento de forma suficientemente 

detalhada e abrangente (Muller, 2012). A norma NBR ISO 14044 (ABNT, 2009) sugere uma 

estrutura metodológica para a execução da ACV; porém, segundo a norma, o método apresenta 

algumas limitações, tais como subjetividade nas suposições e falta de dimensões temporais e 

espaciais dos dados, o que induz a incertezas nos resultados. A norma ISO 14046:201432 propõe 

como avaliar a PH a partir da metodologia ACV. A ISO 14046 ressalta que a avaliação da PH por si 

só não é suficiente para descrever os impactos ambientais potenciais aos recursos hídricos.  

Com relação à metodologia da Water Footprint Network (WFN), ela foi desenvolvida para ser 

aplicada especificamente na avaliação do consumo dos recursos hídricos. O resultado é um 

indicador volumétrico dos consumos diretos e indiretos da água, conforme as fontes de uso e as 

condições locais.  

Neste estudo, optou-se por utilizar a metodologia da WFN, pois o método permite o cálculo da 

água efetivamente consumida e não só a captada, além de inserir o cálculo das águas verde e cinza 

(Hoekstra et al., 2011). No método, o cálculo é feito a partir da diferenciação da demanda de água 

verde (água da chuva, não considerando a água que escorre ou infiltra, a qual não é utilizada pela 

cultura agrícola), de água azul (extraída de fontes superficiais e subterrâneas e utilizada na 

irrigação das culturas, dessedentação dos animais e serviços) e de água cinza (definida como o 

volume de água necessário para diluir os efluentes da atividade, considerando os padrões 

ambientais e legais dos corpos-d’água receptores).  

 

4.2. ESCOPO DA CONTABILIZAÇÃO DA PEGADA HÍDRICA 

Segundo a metodologia proposta pela WFN, no planejamento da contabilização de uma pegada 

hídrica é preciso ser claro e explícito em relação aos “limites de inventário”. Estes referem-se a “o 

 
32 Environmental management – Water Footprint – Principles, requirements and guidelines. 
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que incluir” e “o que excluir” da contabilidade e devem ser escolhidos de acordo com o propósito 

da contabilização. 

 

4.3. DIRETRIZES 

Além do embasamento bibliográfico necessário a qualquer produção técnica, este trabalho dispôs 

de auxílio empírico, pois foi de grande importância aos processos desenvolvidos as informações 

obtidas através das entrevistas com alguns produtores, pesquisadores e especialistas na área. 

Conforme dito anteriormente, neste estudo optou-se por utilizar a metodologia da WFN, pois 

permite a distinção entre as pegadas cinza, verde e azul de produtos. Abaixo seguem as descrições 

dos itens de cada pegada considerados no presente trabalho: 

● Pegada cinza – é difusa e em baixas concentrações na pecuária extensiva. O efluente dos 

grandes frigoríficos é tratado, o que é uma obrigação legal. Além disso, a disponibilidade 

de dados de consumo na indústria é escassa, pois o tema é tratado como confidencial. 

Logo essa pegada não será analisada; 

● Pegada verde – água que precipita, mas não escoa superficialmente e nem fica 

armazenada em bacias subterrâneas, porém permanece temporariamente no solo ou na 

vegetação. É a água da chuva consumida pela produção (Hoekstra et al, 2011). É alta em 

sistemas a pasto, como na maioria dos casos no Brasil, porém seu impacto ambiental é 

baixo, pois não há transferência de um reservatório para outro (como na azul) nem 

impacto na qualidade (como na cinza). Portanto, foi considerada a água consumida pelo 

rebanho na forma de forragem (pecuária à pasto);  

● Pegada azul – a fonte mais importante, principalmente para produção de ração (nos casos 

em que se usa irrigação), serviços, abate e dessedentação. Os recursos da água azul são 

geralmente mais escassos e têm custos de oportunidades mais elevados do que a água 

verde.  

 

A diferenciação entre verde e azul é, portanto, fundamental para qualificar a PH da carne e, com 

isso, obter melhores informações para escolha de gestão e legislação; por isso, a preferência pela 

metodologia WFN. 

 

4.4. NÍVEL DE RESOLUÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL 

Pegadas hídricas podem ser avaliadas em diferentes níveis de resolução espaço-temporal (Tabela 

31). No nível A, o nível mais baixo de detalhe, a pegada hídrica é avaliada com base nos dados da 

pegada hídrica média global a partir de um banco de dados disponível. O dado refere-se às médias 

de vários anos. Esse nível de detalhe é suficiente e adequado para fins de sensibilização. O mesmo 

pode ser útil quando o objetivo é identificar produtos e ingredientes que contribuem de forma 

mais significativa para a pegada hídrica total. Dados de pegada hídrica média global também 

podem ser usados para o desenvolvimento de projeções preliminares do consumo global de água 
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no futuro, devido a mudanças nos padrões de consumo (tais como mudança para maior consumo 

de carne ou uso de bioenergia). No nível B, a pegada hídrica é avaliada com base na média 

nacional ou regional ou em dados de pegada hídrica de bacias hidrográficas específicas, obtidos de 

um banco de dados geográfico disponível. Apesar de as pegadas hídricas serem, 

preferencialmente, especificadas por mês, esse nível de análise utiliza dados mensais médios de 

vários anos. Esse nível de contabilização é adequado para fornecer uma base para identificar onde 

podem ser esperadas áreas críticas em bacias hidrográficas locais e para tomar decisões relativas à 

alocação da água.  

 

Tabela 31. Níveis de resolução espaço-temporal utilizados na contabilização da pegada hídrica do presente trabalho  

 Resolução 
espacial 

Resoluçã
o 
temporal 

Fonte de dados necessários 
sobre uso da água 

Uso típico das contabilizações 

Nível A Média 
global 

Anual Literatura e banco de dados 
disponíveis sobre o 
consumo de água típico, 
por produto ou processo. 

Ações de conscientização, 
identificação preliminar dos 
componentes que mais 
contribuem para a pegada 
hídrica total; desenvolvimento 
de projeções globais do 
consumo da água.  

Nível B Nacional, 
regional 
ou de 
bacia 

Anual ou 
mensal 

Como no caso acima, mas 
com uso de dados 
específicos nacionais, 
regionais ou de bacias. 

Identificação preliminar da 
dispersão e variabilidade 
espaciais; base de 
conhecimento para 
identificação de áreas críticas e 
decisões sobre alocação de 
água. 

Fonte: Hoekstra et al. (2013). 

 
No presente trabalho foi considerado o nível B em um horizonte temporal de dez anos – 2008 a 
2017. 

 

4.5. PROCESSOS CONSIDERADOS DENTRO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO 

A descrição do sistema de produção em investigação é essencial, uma vez que a utilização dos 

insumos em geral e do uso da água em particular estão intimamente relacionados ao sistema e ao 

local de produção. Esses fatores também são fundamentais para o estabelecimento da fronteira 

do cálculo e para a proposição das intervenções mitigadoras. Neste estudo, a fronteira de cálculo 

compreendeu o conceito de berço até o processamento do produto.  

O cálculo é feito a partir da diferenciação da demanda de água verde (água da chuva, não 

considerando a água que escorre ou infiltra, a qual não é utilizada pela cultura agrícola) e da água 

azul (extraída de fontes superficiais e subterrâneas e utilizada na irrigação das culturas, 

dessedentação dos animais e serviços). Portanto, a PH é composta por componentes indiretos 
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(por exemplo, água utilizada na produção dos alimentos para os animais) e diretos (por exemplo, 

água consumida na dessedentação dos animais) conforme Figura 34.  

Foram incluídas as pegadas hídricas de todos os processos dentro de um sistema de produção de 

carne a pasto que contribuam “significativamente” para a pegada hídrica total, pois a cadeia 

produtiva da carne é extremamente complexa e amplamente divergente devido à variedade de 

insumos usados em cada etapa do processo. Na prática, entretanto, existem apenas algumas 

etapas do processo que contribuem substancialmente para a pegada hídrica total do produto final.  

No presente estudo, foi considerado que a carne abatida no Brasil tem origem, principalmente, no 

modelo de criação extensiva com as fases de cria, recria e engorda totalmente em pastagem sem 

irrigação e sem suplementação com ração e com menos de 5% do rebanho terminado em 

confinamento (engorda). 

Diante disso, para o estudo foram considerados os seguintes processos e suas respectivas pegadas 

hídricas: 

● Processo 1 – Cultivo de pastagem: Para o cálculo da componente verde do processo 1, 

estabeleceu-se que todas as pastagens foram produzidas em sistema de sequeiro, 

portanto sem a necessidade de irrigação. A água verde é entendida como um uso indireto 

de água. Ela representa a água consumida na produção das culturas vegetais e a água 

contida nesses produtos. É necessária uma grande quantidade de dados para estimar a 

pegada hídrica verde; portanto, será utilizada a PH verde de sistemas de pastagens para o 

Brasil estimada em Mekonnen and Hoekstra (2010); 

● Processo 2 – Dessedentação e serviços: O cálculo da componente azul do processo 2 se 

refere à dessedentação animal e ao uso de água para serviços gerais no sistema a pasto. 

Foi utilizada a PH azul de animais a pasto estimada em Embrapa (2013), Morelli (2018) e 

Melo (2019); 

● Processo 3 – Confinamento33: Também foi estimada a utilização de água azul e verde para 

produção de carne terminada em confinamento (na fase de engorda dos animais). Sendo 

que a PH verde se refere à produção de ração sem irrigação utilizada na engorda dos 

animais em confinamento, e a PH azul se refere à dessedentação animal, gastos na 

infraestrutura e ração (cultivada com irrigação). Foi utilizada a PH verde e azul de Morelli 

(2018), que considerou a caracterização de nove confinamentos comerciais no Brasil em 

2016, além das áreas necessárias para produção dos ingredientes que compunham as 

dietas; e o método proposto por Hoekstra et al. (2011) para mensuração das demandas 

hídricas agrícolas, zootécnicas e agroindustriais e para o cálculo das pegadas hídricas ; 

● Processo 4 – Abate e processamento: Refere-se aos gastos de água para abate e 

processamento de animais em frigoríficos. A PH azul desse processo foi estimada com 

base em trabalhos nacionais (Morelli, 2018; Souza e Orrico, 2016; Legesse et al., 2018). 

 

 
33 O Brasil utiliza o sistema de confinamento como estratégia para terminação de animais. Segundo a Associação 

Nacional de Pecuária Intensiva (Assocon), em 2017 o número de animais confinados deve ultrapassar quatro milhões de 
cabeças. Disponível em  <http://gtps.org.br/estudo-avalia-a-pegada-hidrica-dos-confinamentos-brasileiros/>. 
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Figura 34. Etapas da pegada hídrica da carne consideradas no presente trabalho. 

 
4.6. PROCEDIMENTOS DE ALOCAÇÃO  

Muitos sistemas agrícolas produzem mais de um produto. Em alguns casos, a pegada de água da 

produção de carne bovina recebe toda a carga ambiental e não há alocação do consumo de água 

entre os coprodutos. Isso causa uma superestimação da pegada hídrica associada à produção de 

carne bovina. Os processos que ocorrem no abate dão origem a vários produtos: carne, couro, 

sangue, ossos, gordura, aparas de carne e tripas (Pacheco, 2006). Portanto, é necessário aplicar 

algum método de alocação para o estudo. O presente estudo utiliza a alocação econômica para 

partilhar as pegadas hídricas entre os diversos produtos que saem de um frigorífico. Cerca de 85% 

do valor econômico do animal vivo corresponde à carne. 

 
4.7. PEGADAS HÍDRICAS CONSIDERADAS PARA O CÁLCULO DO CONSUMO DE ÁGUA E 

AVALIAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE 

Após ampla pesquisa bibliográfica e consulta a especialistas, a PH de cada processo da produção 

de carne foi determinada por meio de dados secundários.  

Na Tabela 32, a seguir, são descritos os valores da PH de cada processo (porteira e indústria), bem 

como as referências utilizadas. Foram priorizados dados determinados para as condições 

brasileiras ou para o Brasil, nível de resolução espaço-temporal B e alocação econômica de 85% 

para os processos de 1 a 3. 

A pegada hídrica de um animal vivo consiste em diferentes componentes: a pegada hídrica 

indireta da ração e forragem e a pegada hídrica direta relacionada à água potável e à água de 

serviço consumida (Chapagain e Hoekstra, 2003, 2004). Isso, descontando os seus subprodutos 
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(couro, gordura, vísceras etc.), somado à pegada hídrica durante o processo do abate em 

frigoríficos, traz o valor total da pegada hídrica da carne. 

● Processo 1: Foi considerada a PH verde (basicamente água da chuva) do cultivo de 

pastagem para alimentação do gado. Mekonnen e Hoekstra (2010) estimam a quantidade 

de alimento consumido por categoria animal, por sistema de produção e por país com 

base em estimativas de eficiência de conversão alimentar e estatísticas sobre a produção 

anual de produtos de origem animal. Dentre os países selecionados nesse estudo, está o 

Brasil. 

● Processo 2: Considerada a água azul utilizada na fazenda para dessedentação animal e 

serviços. Essa PH azul foi estimada por meio da média das mesmas pegadas estimadas em 

Embrapa (2013), Morelli (2018) e Melo (2019) para a situação brasileira. 

● Processo 3: Considerada a água verde e azul utilizadas para engorda animal em 

confinamento. PH verde se refere à produção de ração sem irrigação e PH azul se refere à 

dessedentação animal, gastos na infraestrutura e ração (cultivada com irrigação). Foi 

considerado o valor médio de nove confinamentos comerciais no Brasil descritos em 

Morelli (2018). 

● Processo 4: Considerado o valor médio da água azul usada no processo de abate estimado 

em trabalhos nacionais (Morelli, 2018; Souza e Orrico, 2016; Legesse et al., 2018). 

 

Tabela 32. Pegadas hídricas dos principais processos produtivos para a produção de carne 

Processos Parâmetros Valor (L kg-1) Referência 

1 - porteira 
PH verde (cultivo de 

pastagem) 20.169,65 
Adaptado de Mekonnen 

and Hoekstra (2010) 

2 - porteira 
PH azul (dessedentação e 

serviços) 51,00 

Adaptado de Embrapa 
(2013), Morelli (2018) e 

Melo (2019) 

3a - porteira PH verde (confinamento) 1.598,04 
Adaptado de Morelli (2018) 

3b - porteira PH azul (confinamento) 6,15 

4 - indústria PH azul (abate) 6,60 

Adaptado de Morelli, 
(2018), Souza e Orrico 
(2016) e Legesse et al. 

(2018) 

 

4.8. PREMISSAS PARA TRATAMENTO DOS DADOS E CÁLCULOS 

A estimativa dos totais de água verde e azul em cada processo da cadeia produtiva da carne foi 

realizada por meio do fluxo físico a seguir, descrito na Tabela 33: 

● Produção – carcaça de bovino abatido (t); 

● Produção – cabeças abatidas – confinamento (unidades); 

● Produção – cabeças abatidas – pastagem (unidades); 

● Produção – carcaça de bovino abatido (t) – pastagem; 
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● Produção – carcaça de bovino abatido (t) – confinamento; 

● A PH do abate foi ponderada de acordo com a porcentagem de produção de carne em 

cada sistema; 

● Foi considerado que a carne exportada é oriunda de boi a pasto (mais representativo). 
 

Tabela 33. Fluxo físico da produção da carne no Brasil entre 2008 a 2017 

Ano 
Carcaça de 

bovino abatido 

Carcaça de 
bovino 

abatido – 
pastagem 

Carcaça de 
bovino abatido – 

confinamento 

Carcaça de 
bovino abatido 

exportado 

Cabeças 
abatidas – 

total 

Cabeças 
abatidas – 

confinamento
34 

Cabeças 
abatidas – 
pastagem 

Cabeças 
abatidas – 

confinamento 

Cabeças 
abatidas – 
pastagem 

  ......................................(t)........................................... ..................... (unidades)...................... ............... (%)............. 

2008 6.600.350 6.436.184 164.166 1.014.993 28.611.703 711.640 27.900.063 2,5 97,5 

2009 6.648.471 6.510.929 137.541 924.285 28.002.044 579.296 27.422.748 2,1 97,9 

2010 6.960.512 6.830.461 130.051 949.093 29.205.319 545.677 28.659.642 1,9 98,1 

2011 6.759.177 6.602.876 156.301 818.573 28.719.424 664.116 28.055.308 2,3 97,7 

2012 7.322.726 7.143.374 179.352 941.969 30.990.652 759.040 30.231.612 2,4 97,6 

2013 8.131.656 7.920.932 210.724 1.182.572 34.257.301 887.745 33.369.556 2,6 97,4 

2014 8.029.336 7.808.598 220.738 1.216.172 33.760.306 928.120 32.832.186 2,7 97,3 

2015 7.464.542 7.240.690 223.852 1.071.612 30.519.577 915.243 29.604.334 3,0 97,0 

2016 7.333.175 7.116.227 216.948 1.076.042 29.587.652 875.334 28.712.318 3,0 97,0 

2017 7.656.980 7.428.766 228.214 1.206.367 30.756.203 916.679 29.839.524 3,0 97,0 

Fonte: IBGE e Comex Stat. 

 

4.9. ESCOPO DA AVALIAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE DA PEGADA HÍDRICA 

O escopo da avaliação de sustentabilidade de uma pegada hídrica depende primeiramente da 

perspectiva escolhida. Em todos os casos, o escopo precisa ser especificado de acordo com os 

objetivos da avaliação. No caso de uma perspectiva geográfica, pode-se usar a seguinte lista de 

verificação:  

• Considerar a sustentabilidade da pegada hídrica verde, azul e/ou cinza?  

• Considerar a dimensão de sustentabilidade ambiental, social e/ou econômica?  

• Identificar somente pontos críticos ou analisar detalhadamente impactos primários e/ou 

secundários nessas áreas? 

A resposta para o último ponto irá influenciar o nível necessário de detalhe na avaliação. A 

identificação de pontos críticos – em outras palavras, encontrar (sub)bacias onde a pegada hídrica 

seja insustentável durante períodos específicos do ano – pode ser feita pela comparação entre as 

pegadas hídricas verde e azul e as disponibilidades da água verde e azul e também pela 

 
34 No caso do CO, foi considerado que 18% das cabeças confinadas são abatidas por ano para compensar o período médio (3 meses) 
que o gado fica realmente confinado. Se for considerado o número total de gado confinado, as emissões do CO2e, consequentemente, 
a PC da carne proveniente desse sistema serão superestimadas, pois os animais passam apenas 18%, em média, da vida confinados. 
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comparação da pegada hídrica cinza com a capacidade de assimilação disponível, sem a 

necessidade de analisar em detalhe os impactos primários e secundários que possam ocorrer 

como resultado da escassez ou da poluição da água. Quanto mais detalhado o nível de resolução 

espacial e temporal usado na comparação entre pegadas hídricas e disponibilidade da água, maior 

a possibilidade de identificar os pontos críticos. Considerando os valores anuais e as bacias 

hidrográficas como um todo, resulta-se em uma identificação crua desses pontos.  

No presente trabalho, foram considerados: 

● Sustentabilidade da pegada hídrica verde e azul; 

● Dimensão de sustentabilidade ambiental; 

● Verificação da existência de pontos críticos nas regiões hidrográficas (RH) brasileiras, por 

meio das disponibilidades de água verde e água azul, ou seja, risco regional ao estresse 

hídrico. 

A avaliação da sustentabilidade da PH da carne foi baseada na análise regional, considerando o 

risco hídrico de cada região hidrográfica segundo a Ana (Agência Nacional de Águas), de acordo 

com o histórico de ocorrências de stress e modelagens climáticas disponíveis. Essa avaliação 

contempla todas as 12 RHs determinadas pela Ana, sendo: Amazônica, Atlântico Leste, Atlântico 

Nordeste Ocidental, Atlântico Nordeste Oriental, Atlântico Sudeste, Atlântico Sul, Paraguai, 

Paraná, Parnaíba, São Francisco, Tocantins-Araguaia e Uruguai. As RHs são divididas segundo as 

bacias que as águas percorrem e seus diferentes usos.  

Os critérios utilizados para determinar o risco regional ao estresse hídrico foram baseados em 

dados públicos da Agência Nacional de Águas (Ana, 2017; 2016) (Tabela 34). A classificação de 

cada critério (alto, médio e baixo risco) variaram de acordo com a sua respectiva localização. A 

seguir a definição de cada critério utilizado para o cálculo da exposição regional ao risco hídrico:  

● Disponibilidade hídrica superficial: A disponibilidade hídrica em m3/s é uma estimativa da 

quantidade de água disponível aos mais diversos usos, que, para fins de gestão, considera um 

determinado nível de garantia. Nesse caso, a disponibilidade nos trechos de rio corresponde à 

vazão de estiagem Q (vazão que passa no rio em pelo menos 95% do tempo, chamada de vazão 

Q95). Nos trechos sob influência de reservatórios, a disponibilidade é estimada de forma 

específica, tal que a jusante da barragem se adota a vazão mínima defluente do reservatório 

somada às contribuições de vazões Q95 que afluem a partir dali. Já no lago do reservatório, adota-

se a vazão regularizada com 95% de garantia deduzida da vazão defluente. No lago dos 

reservatórios, é desconsiderada a capacidade de regularização, adotando-se apenas a vazão Q95 

do local das barragens. Foi realizada análise espacial por meio do cruzamento desse critério com 

os valores da PH azul da carne e rebanho bovino. 

● Existência de seca – Ocorrência estimada de eventos de seca no período entre 2003 e 

2015 considerando o banco de dados do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos 

(SNIRH) da Ana. Esse risco foi cruzado com a PH verde da carne e rebanho bovino. 

 

Tabela 34. Risco relacionado à seca e à disponibilidade hídrica das 12 RH’s brasileiras 
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Região hidrográfica Risco – Seca Risco – Disponibilidade hídrica 

Amazônica Baixo Baixo 

Atlântico Leste Baixo Alto 

Atlântico Nordeste Ocidental Baixo Alto 

Atlântico Nordeste Oriental Alto Alto 

Atlântico Sudeste Baixo Médio 

Atlântico Sul Baixo Médio 

Paraguai Baixo Médio 

Paraná Baixo Baixo 

Parnaíba Alto Alto 

São Francisco Médio Médio 

Tocantins-Araguaia Baixo Baixo 

Uruguai Médio Médio 

Fonte: Ana (2016; 2017). 

 

5. ANÁLISE DE INCERTEZAS 

A avaliação de pegadas hídricas tem sido amplamente incorporada como uma prática de gestão 

ambiental por empresas e por entidades governamentais no mundo todo na tentativa de conduzir 

os atuais padrões de consumo para uma economia menos agressiva ao meio ambiente. No 

entanto, apesar de ser considerada uma metodologia consolidada, ainda existem aspectos que 

necessitam de evolução para aumentar a confiança na tomada de decisão. Diante disso, esse item 

tem como objetivo avaliar as incertezas associadas às escolhas dos processos e fontes de dados 

para determinar as suas respectivas pegadas hídricas; e, assim, o consumo de água da pecuária de 

corte nacional. A análise de incerteza foi baseada em aspectos qualitativos (Tabela 35). 

 

Tabela 35. Análise qualitativa de incertezas dos processos, parâmetros e fontes de dados considerados no presente 
trabalho 

Processos Parâmetros Fonte dos dados Incerteza 

1 – Porteira: 
cultivo de 
pastagem 

PH verde 
Adaptado de 

Mekonnen and 
Hoekstra (2010) 

ALTA: devido à extensão 
continental do Brasil ocorre 
grande variação de fatores 

edafoclimáticos ao longo do 
território, afetando diretamente 

a eficiência de conversão 
alimentar do animal e a 

composição da alimentação. Não 
existem estudos regionalizados 
no Brasil para determinar a PH 
verde dos diferentes tipos de 
manejo da pecuária de corte 

extensiva. Existem poucos 
estudos pontuais, como Pedroso 
et al. (2016), que estimaram a PH 
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verde de pastos de brachiaria 
localizados no bioma Amazônia 

de 12.348 litros/kg. Portanto, no 
presente estudo, optou-se por 

um valor médio nacional. 

2 – Porteira: 
Dessedentação 

e serviços 
PH azul 

Adaptado de 
Embrapa (2013); 
Morelli (2018); 

Melo (2019) 

BAIXA: valor médio utilizado no 
presente trabalho proveniente de 
estudos nacionais; além do mais, 
o rebanho de corte no país não 

apresenta variabilidade de raças 
significativa. 

3 – Porteira: 
Confinamento 

PH verde e azul 
Adaptado de 

Morelli (2018) 

MÉDIA: valor médio utilizado no 
presente trabalho foi proveniente 

de diversas plantas de 
confinamento no Brasil, porém 

de apenas dois estados: MT e SP. 

4 – Indústria: 
Abate 

PH azul 

Adaptado de 
Morelli (2018), 
Souza e Orrico 

(2016) e Legesse 
et al. (2018) 

BAIXA: valor médio utilizado no 
presente trabalho foi proveniente 
de diversas plantas frigoríficas no 

Brasil. 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES DA PH 

Neste item, são apresentados os resultados das pegadas hídricas e do consumo de água do 

sistema de produção a pasto e confinamento e do processo de abate da carne.  

 

6.1. ANÁLISES DAS PEGADAS E CONSUMOS HÍDRICOS DOS PROCESSOS PRODUTIVOS DA 

CARNE 

A soma das pegadas hídricas verde a azul do confinamento apresentou valor de 1.604,19 L kg-1 e 

do sistema produtivo em pastagem de 20.220,65 L kg-1. A pegada hídrica azul representou apenas 

0,4% do valor total no sistema de confinamento para engorda dos animais e 0,3% para sistema 

produtivo de animais exclusivamente a pasto. A PH azul do abate apresentou o valor de 6,60 L kg-1. 

Em resumo, a PH verde total da carne é de 21.768 L kg-1 (água ingerida pelo animal através do 

consumo da pastagem) e a PH azul total de 63,75 L kg-1 (Tabela 36). 

A elevada representatividade da pegada verde no valor total da pegada hídrica demonstra a 

relevância dos consumos indiretos (água consumida na produção agrícola) na pegada hídrica do 

produto carne bovina.  

No que diz respeito à PH azul da carne brasileira, 80% diz respeito ao sistema de produção a pasto, 

9,64% é oriunda da carne terminada em confinamento e 10,35% do processo de abate nos 

frigoríficos (Figura 35). A PH azul em confinamento é menor em relação à PH azul do sistema de 

pastagem, pois, no presente trabalho, foi considerado o confinamento apenas na fase final de 
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engorda dos animais (cerca de 120 dias), não sendo contabilizadas as fases anteriores a esse 

período; também não houve a utilização de irrigação nas culturas para a produção do alimento 

animal.  

No caso de bovinos, a pegada hídrica total por tonelada de produto é maior nos sistemas de 

pastagem devido às piores eficiências de conversão alimentar, mas o fato de esses sistemas 

dependerem mais fortemente de forragens (que são menos irrigadas e fortemente dependentes 

da chuva, bem como utilizam menos fertilizantes que as culturas contidas na ração concentrada), 

faz com que a pegada de água azul da carne dos sistemas de pastagem seja menor. Em resumo, os 

valores de pegada hídrica da carne são determinados em grande parte pelos indicadores de 

desempenho do animal e pelo tipo de dieta, onde a relação volumoso/concentrado e o tipo de 

volumoso influenciam significativamente os valores da pegada hídrica.  

No caso dos confinamentos, o uso de coprodutos na dieta animal tem um impacto positivo na 

redução dos valores de pegada hídrica, uma vez que apenas uma porcentagem do produto 

primário é alocada como água consumida na produção do produto animal. Porém, ainda são 

escassos na literatura científica trabalhos nessa temática (Morelli, 2018).  

A pegada de um quilograma de carne deve ser calculada para cada sistema produtivo, pois irá 

depender do local onde o sistema está localizado, do tipo de animal, da composição e origem dos 

alimentos e das formas de uso da água (dessedentação, irrigação, resfriamento, lavagem). Essa 

afirmação justifica a necessidade de que os estudos em pegada hídrica considerem as realidades 

produtivas e sociais do país (Mekonnen; Hoekstra, 2010).  

 

Tabela 36. Pegadas hídricas azul e verde dos sistemas produtivos da carne e abate 

Sistema PH verde PH azul TOTAL 

 .................................... L kg-1.................................  

Pastagem 20.170 51,00 20.220,65 

Confinamento 1.598 6,15 1.604,19 

Total 21.768 57,15 21.825,15 

Abate - 6,60 - 

Total com abate 21.768 63,75 - 
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Figura 35. Composição da PH azul da carne brasileira (%) 

 
Nos produtos de origem animal, a pegada hídrica verde representa em média 90% do total 

(Mekonnen; Hoekstra, 2012). Para todos os produtos de origem animal, a água verde é o principal 

consumo no total da pegada hídrica, chegando a até cem vezes mais água usada na produção dos 

alimentos da dieta do que na dessedentação dos animais (Blümmel et al., 2014; Gerbens-Leenes 

et al., 2013). Ressalta-se que o consumo de água verde é considerado menos impactante do que 

os das águas azul porque apresenta um custo de oportunidade mais baixo (Atzori et al., 2016). 

Palhares et al. (2017) confirmaram a maior porcentagem de água verde na pegada hídrica total de 

bovinos em confinamento no Brasil e que essa é uma vantagem competitiva da pecuária brasileira.  

A vantagem competitiva da carne brasileira é afirmada pela menor pegada hídrica do sistema de 

pastagem em comparação ao valor da média global no mesmo sistema produtivo, principalmente 

devido à menor PH azul (Tabela 37). Segundo Bekele et al. (2017), a principal restrição à produção 

de ruminantes na maioria dos países em desenvolvimento é a falta de alimentos, cuja produção é, 

muitas vezes, impedida pela escassez de água. 

Ademais, apesar da PH total da carne brasileira ser de 21.825,15 L kg-1, menos de 1% se refere à 

água azul, visto que mais de 90% da carne brasileira é produzida em sistemas de pastagens sem 

irrigação e com mínima complementação da dieta via concentrados. 

 

Tabela 37. Pegadas hídricas verde e azul referentes à média global e ao Brasil estimadas no presente trabalho 

Sistema produtivo 

Média global35 Brasil 

Verde Azul Verde Azul 
..................................................... L kg-1.................................................... 

 
35 Mekonnen e Hoekstra (2010). 
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Pastagem 21.121 465 20.170 51 

 
Considerando os valores das pegadas hídricas da carne nos diferentes processos produtivos 

(Tabela 36), foi possível determinar o consumo de água verde e azul da carne brasileira, inclusive a 

quantidade total de água virtual azul exportada para outros países ao longo de dez anos (2008-

2017). Os resultados detalhados do consumo direto e indireto de água pela pecuária nacional 

podem ser checados na Tabela 38. Como a produção de carne vem aumentando ao longo dos 

anos; consequentemente, a ingestão de água via dieta também sofre aumento.  No entanto, nota-

se que a eficiência na conversão da dieta em carne está melhorando, visto que a quantidade de 

carne por área (kg/ha) também está evoluindo ao longo dos dez anos.
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Tabela 38. Consumo de água azul e verde dos processos considerados na estimativa da PH da carne 

 PH verde PH azul PH verde PH azul PH azul PH 
TOTALpast

agem 

PH TOTAL 
confinament

o 
PH TOTAL 
exportada 

PH AZUL TOTAL 
exportada 

  

Ano 
Processo 

1 
Processo 

2 
Processo 

3 
Processo 

3 
Processo 

4 
Área de pasto Produtividade 

  ...........................................................................................................................hm3............................................................................................................................ hectares (kg carne/ha) 

2008 129.888 328 257 1,0 44 130.216 258 20.531 58 138.785.572 48 

2009 131.392 332 214 0,8 44 131.724 215 18.696 53 137.551.051 48 

2010 137.839 349 202 0,8 46 138.188 203 19.198 55 137.460.155 51 

2011 133.260 337 243 0,9 45 133.597 244 16.557 47 136.367.981 50 

2012 144.168 365 280 1,1 48 144.532 281 19.053 54 135.592.425 54 

2013 159.856 404 329 1,3 54 160.260 331 23.920 68 135.000.419 60 

2014 157.591 398 345 1,3 53 157.990 347 24.600 70 135.390.282 59 

2015 146.141 370 350 1,3 49 146.511 351 21.676 62 137.361.192 54 

2016 143.629 363 339 1,3 48 143.992 340 21.765 62 139.472.675 53 

2017 149.941 379 356 1,4 51 150.320 358 24.394 69 141.174.210 54 
Média 

(hm3/ano

) 143.370 363 292 1 48 143.733 293 21.039 60 137.415.596 53 
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A distribuição regional do consumo de água azul varia conforme o rebanho. Na região Centro-
Oeste, devido ao alto efetivo bovino, a PH azul também foi maior em comparação às demais 
regiões, chegando a 38% do consumo total de água provenientes de captação superficial e 
subterrânea. Em seguida vem as regiões Sudeste e Norte, respectivamente, com percentuais 
semelhantes entre 20%; e, por fim, as regiões Sul e Nordeste, nessa ordem, com percentuais 
entre, aproximadamente, 12% e 10% (Figura 36). 

 
 

 
Figura 36. % de participação regional no consumo de água azul e cabeças abatidas na cadeia da carne (Média anual 
2008-2017) 

 

6.2. SUSTENTABILIDADE DA PEGADA HÍDRICA 

Essencialmente, a avaliação de sustentabilidade da pegada hídrica36 visa comparar a pegada 

hídrica humana com o que a Terra pode suportar de modo sustentável. Assim, as pegadas hídricas 

verde e azul em uma área geográfica, bacia ou país precisam ser comparadas à sua disponibilidade 

de água verde e azul. 

Como os recursos de água doce no mundo são limitados, é preciso avaliar a sustentabilidade das 

pegadas hídricas em um contexto bem mais amplo. Ao se promover o uso eficiente da água em 

 
36 A pegada hídrica é um indicador da apropriação de água doce (em m3/ano). Para se ter uma ideia do que significa o tamanho da 
pegada hídrica, é necessário compará-la aos recursos hídricos disponíveis (também expressos em m3/ano) (Hoekstra, 2009). 
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áreas hidricamente ricas para a produção de commodities que requerem seu uso intensivo, reduz-

se a necessidade de água para produzir essas mesmas mercadorias em outras áreas onde há 

escassez hídrica.  

No entanto, a sustentabilidade da água verde foi pouco explorada. O problema se deve à 

dificuldade de estimar a “‘disponibilidade de água verde”. Faltam dados principalmente sobre a 

demanda ambiental de água verde e sobre a quantidade de evapotranspiração improdutiva para a 

produção agrícola. Essas quantidades limitam severamente a disponibilidade de água verde; por 

isso, é vital que sejam levadas em consideração. Porém, sem o consenso sobre a quantidade de 

terra (e sobre sua respectiva evapotranspiração) que deve ser reservada para a natureza e sobre 

como definir, com precisão, quando e onde a evapotranspiração é improdutiva, é impossível fazer 

uma análise quantitativa. Por enquanto, a metodologia WFN sugere que esse efeito pode ser 

ignorado. 

Foi feita uma adaptação da norma WFN no que diz respeito à avaliação da sustentabilidade da 

pegada hídrica. Foi analisada a pegada hídrica azul pelo contexto da escassez hídrica avaliando o 

volume de água consumido pela pecuária de corte em função das disponibilidades hídricas 

superficiais nas 12 regiões hidrográficas do país. A sustentabilidade da pegada hídrica verde no 

presente trabalho foi avaliada em função do risco de seca nas mesmas regiões.  

Pode-se verificar que, pensado em escassez (disponibilidade hídrica), a carne brasileira é 

sustentável, pois os sistemas de pastoreio são preferíveis aos sistemas de produção industrial 

(menor captação de água azul), menos dependente de fontes de água que apresentam riscos de 

escassez. É uma atividade altamente dependente de chuvas. Apenas em algumas regiões do país 

ela pode ser impactada pela menor disponibilidade hídrica superficial com alto rebanho bovino e, 

consequentemente, maior demanda de água azul, principalmente no leste da Bahia, norte de 

Minas Gerais e todo o Nordeste (Figura 37). No que diz respeito ao risco físico devido às mudanças 

climáticas e estiagens prolongadas (risco de seca), observa-se maior risco no norte de Minas 

Gerais e praticamente em todo o Nordeste e um risco médio na porção central do país, com maior 

efetivo bovino, e em grande parte do Sudeste (Figura 38). 
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Figura 37. Cruzamento do consumo de água azul pelo rebanho bovino de corte com a disponibilidade hídrica superficial 
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Figura 38. Cruzamento do consumo de água verde para produção de forragem para o rebanho bovino de corte com o 
risco de seca 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo se apresenta em um contexto onde gestores públicos e privados de todo o 

mundo buscam caminhos para uma transição econômica de grande magnitude, buscando 

instaurar práticas de produção e consumo que respeitem os limites ambientais planetários.  

Estes limites vêm sendo testados por diversos setores da economia, mas dentre eles a cadeia de 

produção de alimentos tem se apresentado como prioritária para a sustentabilidade de uma 

população em expansão em um mundo finito. O aumento da eficiência na produção de alimentos 

deve andar conjuntamente ao aumento na qualidade nutricional e à redução nos impactos 

ambientais como a emissão de GEE e consumo de água, os quais podem erodir a própria 

capacidade do planeta de produzir alimentos caso limites perigosos sejam extrapolados. 

Dentre as várias cadeias que compõem o setor de alimento global, a da carne bovina tem sido 

vista como a de maior externalidade ambiental por uma série de estudos publicados nas últimas 

décadas. No entanto, muitos destes, por terem um escopo restrito ou analisarem cases muito 

específicos, falham em não apresentar ou considerar os diferentes panoramas regionais do país 

para guiar decisões de amplitude nacional. Outros apresentam lacunas de informação por razões 

opostas – ao ampliarem demais o escopo de análise não retratam particularidades importantes 

sobre a pecuária praticada em diferentes regiões e sob diferentes sistemas de manejo no Brasil. 

Ambas as visões acabam por fornecer informações incompletas, impossibilitando decisões de 

produtores, consumidores e investidores, dentre outras partes interessadas, que podem catalisar 

uma mudança em prol de uma cadeia mais sustentável. 

Dessa forma, o presente estudo buscou um equilíbrio entre abrangência e precisão ao abordar o 

território nacional inteiro, mas subdividindo a análise no contexto regional (em estados e regiões) 

e em sistemas de produção (em pastagens degradadas, estáveis, bem manejadas, sistemas 

integrados e confinamento). Com isso, apesar de todas as limitações expostas, este estudo 

constitui um passo importante na disponibilização de informações para melhores escolhas. 

Importante destacar também que os esforços empregados em superar barreiras de informação e, 

principalmente, decisões por premissas metodológicas evidenciaram a sensibilidade de estudos de 

Análise de Ciclo de Vida (ACV) quanto a definições de questões como limites de contabilização, 

preenchimento de lacunas de base de dados públicos e alocação dos resultados. Logo, 

comparações com outros estudos que também mapearam a pegada de carbono ou hídrica da 

carne brasileira devem ser feitas com ressalvas. Condições de contorno e base de dados diferentes 

levam à resultados distintos. Considerando o aumento das pressões sofridas pela cadeia, em 

especial pelo mercado externo, e a busca da melhoria da gestão ambiental do setor, recomenda-

se fortemente aos atores envolvidos com a pecuária nacional a organização de uma plataforma de 

dados públicos robusta que tenha a capacidade de alimentar os estudos futuros. 

Há uma série de percepções valiosas que se desdobram dos resultados apresentados e que 

representam lições importantes para o avanço nas discussões e de novos estudos sobre essa 

temática. A seguir destacamos aquelas tratadas como essenciais: 
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• Com relação à PC da carne, apesar dos esforços metodológicos e analíticos para se 

abordar grande parte dos processos e fluxos de GEE considerados essenciais para a cadeia 

da carne, as fontes mais significativas de emissão são aquelas atreladas à fase produtiva 

da cadeia – o rebanho e o tipo de manejo do sistema – e, de acordo com a região do país, 

também relacionada à dMUT. Juntas, essas fontes representaram mais de 90% das 

emissões contabilizadas em todos os sistemas produtivos. Portanto, estas devem ser 

prioritárias para qualquer programa que vise à  diminuição da PC da carne. 

• Já o mapeamento do fluxo do produto entre polos produtores e polos consumidores é 

altamente complexo, e, mesmo considerando a exportação de parte da carne produzida 

(19% do total em 2017), essa fonte representou menos de 1% das emissões contabilizadas 

em todos os sistemas e regiões analisados. O investimento em melhoria da malha de 

logística dentro do Brasil se justifica por diversos outros fatores, dentre os quais o 

econômico se destaca por conta da ineficiência do sistema rodoviário, mas, sob o ponto 

de vista de impactos climáticos da cadeia da carne, esse processo é pouco relevante.  

• No tocante à inovação trazida no presente trabalho de avaliação nacional e regional da PC 

da carne, destaca-se a inclusão de emissões e remoções de GEE do solo decorrentes do 

tipo de sistema de manejo empregado. Fonte esta, como mostrado ao longo do trabalho, 

extremamente importante para a diminuição ou o aumento da PC do setor. No entanto, é 

urgente e necessário maior investimento financeiro e tecnológico para a construção de 

uma base de dados nacionais, de máxima granularidade regional e edafoclimática e 

georreferenciada, acerca de fatores de emissão e remoção provenientes da mudança de 

manejo do solo, de forma a atender os diferentes sistemas agrícolas brasileiros. Isso 

representaria uma grande oportunidade de aumentar a precisão das análises e, 

consequentemente, refinar e reduzir ainda mais a PC de diversos produtos agrícolas, além 

da carne. 

• Dessa forma, o sistema de manejo influencia diretamente as emissões de GEE na 

produção pecuária. Em todos os anos analisados, com ou sem dMUT, a ordem 

decrescente no ranking da PC da carne foi: PD > PE > PBM > SI. As pegadas em PBM e SI 

tenderam à neutralidade ou ao balanço negativo (mais remoções do que emissões de GEE) 

em todas as regiões. Enquanto que a degradação das pastagens representa prejuízos 

múltiplos para todo o setor e a sociedade já que, além de aumentarem a PC, representa 

uso ineficiente do solo e vetor de pressão sobre a abertura de novas áreas, incorrendo, 

portanto, em mais emissões e aumento da pegada. Essa dinâmica gera riscos 

reputacionais, de mercado e financeiros, para o produtor e toda a economia brasileira, 

além de erodir serviços ambientais preciosos prestados pelas florestas nativas à produção 

agropecuária, como abundância e previsibilidade das chuvas. Isso demonstra a 

importância da expansão das tecnologias de baixa emissão de carbono para o setor 

pecuário, como a recuperação de pastagens degradadas, a integração lavoura-pecuária e a 

integração lavoura-pecuária-floresta para a redução da PC da carne brasileira. 

• No que tange à dMUT, conforme tendência já observada em diversos estudos do gênero, 

essa fonte de emissão foi de maior relevância para a PC da carne nos biomas Amazônia e 

Cerrado, tendo magnitude suficiente para penalizar toda a cadeia da carne no Brasil se 
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considerada a simples média nacional dessa pegada. Dessa forma, para fins de redução da 

PC do Brasil como um todo, a agenda de redução do desmatamento nesses biomas deve 

ser tratada como a principal prioridade. 

• Além de não representar regiões produtoras que fazem uma pecuária sustentável, a 

definição de uma PC da carne média impossibilita considerar as particularidades da 

dinâmica de uso da terra e dos sistemas de manejo. A normalização dessa fonte de 

emissão acaba por penalizar injustamente produtores distantes geograficamente das 

fronteiras agrícolas e, por outro lado, reduz o grau de responsabilização da produção 

ocorrida nessas áreas. As PC da carne regionalizadas possibilitaram melhor interpretação 

dos resultados. 

• Outra preocupação do estudo foi representar com clareza o grau de influência da dMUT e, 

também, evidenciar valores de PC para a carne produzida nas áreas de fronteira com uso 

do solo já consolidado antes de 2008. Assim, todas as pegadas foram calculadas com e 

sem a interferência das emissões provenientes da supressão da vegetação nativa. As áreas 

de PD nas regiões Amazônia Legal e Matopiba foram as mais penalizadas pela inclusão das 

emissões de dMUT, com aumento de 87% na Amazônia e 37% no Matopiba no ano de 

2017. 

• A boa notícia é que a diminuição no desmatamento observado para os dois biomas no 

período de análise trouxe um aumento expressivo da eficiência carbônica e, 

consequentemente, uma diminuição da PC da carne brasileira ao longo dos dez anos para 

os sistemas de pastagem extensiva. No entanto, vale ressaltar a alta nas taxas de 

desmatamento observadas para os anos de 2018 e 2019 no bioma Amazônia, as quais não 

foram retratadas no estudo e que terão grande impacto para o aumento da PC da carne 

na região e na média brasileira. 

• Ademais, o rebanho bovino de corte brasileiro apresentou significativo aumento ao longo 

dos últimos anos, passando de 166,7 milhões de cabeças em 2008 para 183,7 milhões de 

cabeças em 2017. Esse aumento não foi acompanhado por uma expansão expressiva das 

áreas de pastagem para pecuária de corte, que passaram de 139 milhões de hectares 

(Mha) em 2008 para 141 Mha em 2017, evidenciando um ganho de eficiência no campo. 

Porém, a análise dos dados e sistemas disponíveis de avaliação da dinâmica de mudança 

de uso do solo, especialmente nos biomas Amazônia e Cerrado, deve ser criteriosa. Há de 

se considerar que existe uma dinâmica complexa, onde parte das áreas abertas com 

primeiro uso para pastagens pode ser substituída em algum momento por outros tipos de 

produção mais rentáveis, em especial a soja. A falta de clareza dessa rápida mudança 

sucessiva de sistema produtivo, logo após a abertura da área, pode trazer a falsa ideia que 

a atividade pecuária não teve responsabilidade sobre a dMUT.   

• Outro aspecto analisado no estudo e relacionado à melhoria da gestão ambiental da carne 

brasileira foi a sua PH. Importante dizer que ainda há na literatura científica nacional 

poucos estudos abordando a pegada hídrica do produto carne bovina. A Embrapa (2013) 

considera que as limitações para o cálculo da pegada hídrica na pecuária brasileira são: 

inexistência de cultura hídrica nas cadeias produtivas; falta de informações para o cálculo, 
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que aumenta a necessidade de inferências, as incertezas e os conflitos; ausência de visão e 

políticas sistêmicas dos atores das cadeias e tomadores de decisão.  

• Assim, aumentar o conhecimento da utilização da água pela pecuária e desenvolver 

métodos padronizados para quantificação dessa utilização é a melhor forma, senão a 

única, de atingir o equilíbrio hídrico (Girard, 2012). 

• Além do mais, ficou evidente que o tipo de manejo da pecuária de corte mais praticado no 

Brasil é sustentável sob o ponto de vista dos recursos hídricos e não há risco iminente de a 

atividade impactar em escassez hídrica. No sistema pastagem, sua pegada hídrica azul é de 

apenas 51 L kg-1, comparada aos 465 L kg-1 estimados globalmente nas mesmas 

condições. Pelo contrário, devido à grande dependência de chuvas para a produção de 

forragem (principal alimento da dieta animal no país), a atividade pode ser impactada 

devido ao alto risco de seca detectado em algumas regiões hidrográficas. Esse risco tende 

a ser agravado devido aos impactos das mudanças climáticas. 

 

Por fim, o presente estudo evidenciou a diferença da pegada de uma carne produzida com boas 

práticas agrícolas (BPA), altamente aceitável por mercados consumidores exigentes, em 

comparação à pegada da carne produzida sem nenhum avanço tecnológico e altamente 

ineficiente ambientalmente, ambos os casos estão presentes no país. 

Considerando o engajamento do mercado consumidor em questões ambientais e a proliferação de 

barreiras não tarifárias para o mercado internacional, em especial com relação a commodities 

agrícolas, a importância de valores sobre intensidade de carbono e água nos produtos deve ganhar 

outras dimensões nos próximos anos.  

Dessa forma, é fundamental a definição de valores que possam equilibrar a abrangência do 

território nacional com as especificidades de cada região, demanda essa que norteou o presente 

estudo e para a qual há uma contribuição substancial. Cabe agora aos atores da cadeia, gestores 

públicos e privados, internalizar esses indicadores ambientais na tomada de decisão de forma 

estratégica para melhorar processos, agregar eficiência e abrir novos mercados aos produtos 

brasileiros. 
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ANEXOS 

1- Rebanho de gado de corte/estado/ano (calculado a partir de rebanho IBGE e 
pastagens LAPIG) 

 
Gado de corte 

a pasto 
(Cabeças) 

AC AL AP AM BA CE ES GO MA MT MS MG PA PB 

2008 2.232.302 981.027 17.221 1.188.025 9.092.936 1.786.325 1.700.037 17.693.229 5.944.735 24.863.738 21.348.348 16.835.760 14.703.099 961.154 

2009 2.396.022 1.022.266 16.684 1.219.176 7.948.800 1.825.837 1.765.335 18.090.275 6.042.235 26.263.006 21.393.259 16.870.677 15.393.599 983.896 

2010 2.466.453 1.052.534 25.207 1.201.438 8.179.700 1.866.754 1.771.221 18.557.121 6.112.675 27.676.189 21.466.435 16.966.866 16.333.676 986.712 

2011 2.427.384 1.090.615 22.738 1.259.394 8.388.560 1.913.399 1.777.563 18.737.395 6.341.265 28.045.732 20.592.960 17.902.652 16.842.126 1.072.567 

2012 2.506.486 1.045.667 24.449 1.280.472 8.126.678 1.985.936 1.833.681 18.930.650 6.533.608 27.536.574 20.508.831 17.892.494 17.217.041 763.496 

2013 2.558.609 1.072.456 67.327 1.303.511 8.541.945 1.875.268 1.845.409 18.415.903 6.625.685 27.187.204 20.037.890 17.921.456 17.808.016 833.008 

2014 2.650.749 1.064.519 92.350 1.240.269 8.537.662 1.864.316 1.828.476 18.429.822 6.753.774 27.315.507 19.977.119 17.453.532 18.472.407 908.814 

2015 2.757.787 1.032.339 48.794 1.144.681 9.356.532 1.817.580 1.792.564 18.847.003 6.630.342 27.985.702 20.456.321 17.851.070 18.822.429 918.719 

2016 2.840.742 940.057 41.478 1.171.478 9.233.004 1.752.624 1.725.137 20.135.810 6.669.469 28.958.637 20.973.980 18.243.262 19.024.013 939.697 

2017 2.757.210 950.992 35.701 1.199.839 8.990.210 1.658.699 1.630.744 20.292.484 6.731.839 28.432.931 20.692.656 18.153.177 19.104.266 932.438 

 
Gado de corte 

a pasto 
(Cabeças) 

PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO DF Total 

2008 7.966.973 1.707.701 1.110.352 1.684.934 731.401 3.982.911 9.933.915 423.534 2.729.352 9.507.292 862.114 6.744.650 65.482 166.798.548 

2009 7.822.327 1.696.745 1.085.233 1.707.533 847.254 4.034.695 10.292.035 424.966 2.785.156 9.557.040 886.900 6.956.240 79.589 169.406.780 

2010 7.632.711 1.775.796 1.099.234 1.717.100 778.050 4.037.650 10.581.980 515.966 2.758.536 9.518.519 882.098 7.339.926 78.780 173.379.327 

2011 7.627.208 1.843.190 1.100.266 1.716.378 758.343 4.038.876 10.963.461 584.984 2.752.609 9.341.236 932.356 7.439.646 76.893 175.589.792 

2012 7.525.383 1.431.657 1.110.764 1.729.561 617.060 3.923.398 11.112.882 609.619 2.739.563 9.051.720 909.745 7.473.381 86.515 174.507.310 

2013 7.400.011 1.377.375 1.087.758 1.854.105 653.878 3.900.312 11.472.987 662.629 2.810.458 8.849.499 965.729 7.514.012 75.301 174.717.739 

2014 7.171.470 1.412.612 1.078.836 1.909.504 684.763 3.907.882 11.673.622 652.169 2.904.479 8.628.126 959.213 7.401.414 74.738 175.048.143 

2015 7.372.324 1.412.388 1.072.526 1.893.328 628.896 3.838.673 12.387.663 700.658 2.983.508 8.948.143 973.602 7.724.096 75.535 179.473.201 

2016 7.587.204 1.369.392 1.065.786 1.941.619 572.196 3.811.911 12.737.143 687.932 3.082.574 9.597.777 983.936 7.908.507 75.380 184.070.746 
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2017 7.634.271 1.350.490 1.056.318 2.113.707 589.987 3.876.513 13.040.295 712.966 3.147.544 9.701.294 875.635 7.969.254 72.907 183.704.368 

2- Cabeças abatidas/estado/ano (Fonte: SIDRA, IBGE) 
Cabeças 
abatidas AC AL 

A
P 

AM BA CE ES GO MA MT MS MG PA PB 

2008 417.316 167.086 0 102.152 1.120.722 345.712 385.457 3.016.334 781.100 3.824.386 3.190.674 2.852.862 2.098.275 83.731 

2009 418.318 143.710 0 115.562 1.143.170 323.246 351.235 2.538.203 701.758 4.067.769 3.284.205 2.472.853 2.108.227 73.516 

2010 485.166 193.518 0 178.358 1.177.361 332.325 380.421 2.612.313 589.678 4.082.705 3.298.044 2.393.057 2.105.467 74.285 

2011 455.485 201.501 0 212.918 1.090.600 315.165 305.170 2.701.839 688.609 4.475.152 3.283.771 2.099.739 2.079.954 73.442 

2012 413.401 201.128 0 215.436 1.172.534 278.992 272.292 2.922.751 683.687 5.015.717 3.988.813 2.480.113 2.177.806 91.483 

2013 427.501 210.921 0 223.282 1.309.373 270.338 317.528 3.466.231 720.157 5.837.857 4.120.813 3.032.618 2.447.439 86.618 

2014 441.728 192.613 0 242.746 1.372.695 255.733 381.357 3.409.851 833.514 5.352.226 3.931.653 3.240.379 2.624.231 78.098 

2015 420.205 159.319 0 235.934 1.218.785 229.445 351.270 3.060.939 839.121 4.540.805 3.408.741 2.840.812 2.647.762 75.167 

2016 453.595 152.882 0 253.446 1.141.570 200.079 309.559 2.824.306 776.772 4.577.459 3.292.279 2.469.873 2.724.137 81.731 

2017 427.053 148.132 0 257.559 1.176.523 172.889 296.784 3.179.805 738.542 4.804.617 3.435.747 2.766.901 2.637.183 54.022 

Cabeças 
abatidas PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO DF Total 

2008 1.200.730 403.973 148.385 164.602 115.741 1.452.286 1.729.348 71.123 364.144 3.635.066 0 899.922 40.576 28.611.703 

2009 1.208.514 385.201 141.780 141.410 98.126 1.559.117 1.804.866 67.497 358.129 3.552.206 55.873 882.670 4.883 28.002.044 

2010 1.459.406 401.028 147.484 228.771 107.547 1.938.588 1.902.369 73.284 509.350 3.532.524 95.791 906.479 0 29.205.319 

2011 1.204.666 400.306 144.908 186.792 106.672 1.885.435 1.893.136 75.436 419.887 3.269.852 95.300 1.053.689 0 28.719.424 

2012 1.346.753 302.273 156.118 174.475 115.689 1.934.150 2.046.868 37.259 420.706 3.348.472 105.622 1.051.092 37.022 30.990.652 

2013 1.424.743 320.896 196.168 190.535 119.270 1.920.627 2.289.653 74.189 405.425 3.548.939 101.000 1.195.180 0 34.257.301 

2014 1.450.453 324.485 152.644 187.997 110.554 1.885.555 2.004.591 52.755 432.871 3.523.974 101.896 1.154.265 21.442 33.760.306 

2015 1.246.820 314.289 133.768 205.011 109.844 1.821.798 1.904.823 0 440.314 3.052.511 87.476 1.097.704 76.914 30.519.577 

2016 1.198.329 299.853 127.806 150.625 90.277 1.897.834 2.191.620 63.854 407.877 2.792.350 87.027 1.022.512 0 29.587.652 

2017 1.283.978 273.069 134.131 175.134 81.671 1.929.178 2.288.467 67.319 431.830 2.923.258 92.363 980.048 0 30.756.203 
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3- Produção de carcaça/estado/ano (Fonte: SIDRA, IBGE) 

Carcaça de bovino abatido (t) AC AL AP AM BA CE ES GO MA MT MS MG PA PB 

2008 88.163 36.753 0 22.912 245.218 67.630 84.587 716.683 173.583 924.878 742.068 638.015 491.879 16.850 

2009 93.676 32.296 0 26.612 258.615 64.322 79.394 617.445 158.625 1.010.483 787.270 574.837 507.490 15.103 

2010 109.324 44.218 0 40.537 268.872 64.044 89.118 656.053 134.079 1.030.712 796.638 559.345 499.489 11.447 

2011 99.660 46.653 0 46.830 258.584 60.830 69.089 670.541 162.783 1.085.218 768.862 484.495 501.665 7.739 

2012 90.486 42.628 0 47.621 273.551 54.868 64.145 716.300 158.020 1.220.217 945.896 581.738 524.230 19.207 

2013 95.199 43.204 0 47.640 299.994 49.988 74.807 840.632 163.851 1.445.057 994.475 707.022 586.302 17.939 

2014 98.701 41.609 0 49.325 317.778 47.388 88.139 844.344 191.612 1.325.782 959.576 745.820 606.847 12.131 

2015 94.880 34.242 0 49.757 295.552 41.274 81.162 786.796 200.062 1.171.522 851.616 665.014 635.539 13.232 

2016 104.410 34.220 0 55.183 273.333 37.272 73.036 731.965 182.618 1.213.790 825.087 588.879 666.760 18.762 

2017 98.698 35.255 0 55.966 284.268 33.569 74.792 818.636 171.109 1.281.704 868.705 665.402 654.138 13.617 

 

Carcaça de bovino abatido (t) PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO DF Total 

2008 279.609 88.689 25.922 35.815 23.602 324.656 393.238 16.087 79.139 884.582 0 191.358 8.433 6.600.350 

2009 282.220 85.663 25.241 29.533 20.252 342.454 431.916 15.299 77.787 891.589 14.339 205.040 969 6.648.471 

2010 338.599 91.018 26.683 47.548 21.708 426.565 443.204 16.492 116.126 887.134 25.218 211.869 4.472 6.960.512 

2011 279.585 89.702 25.739 38.918 21.006 412.342 433.656 16.506 92.941 809.286 24.914 243.141 8.495 6.759.177 

2012 314.986 65.477 27.706 37.724 22.445 424.430 479.166 8.295 93.982 832.999 27.685 239.936 8.989 7.322.726 

2013 333.180 69.232 34.717 41.400 22.699 425.345 541.362 16.466 88.232 894.741 24.778 273.393 0 8.131.656 

2014 336.966 72.857 26.483 41.620 22.010 414.281 483.419 16.533 93.615 892.595 25.388 269.302 5.216 8.029.336 

2015 300.325 70.806 23.118 45.704 21.997 395.347 461.751 3.821 98.640 806.320 22.749 273.950 19.367 7.464.542 

2016 290.105 69.318 20.704 34.039 17.981 414.409 544.740 14.643 91.526 755.233 22.342 252.820 0 7.333.175 

2017 309.643 64.640 24.615 39.245 16.321 420.987 569.674 16.572 97.392 779.208 23.840 238.984 0 7.656.980 
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4- Emissões rebanho/estado/ano 
 

Emissões 
diretas do 
rebanho 
(tCO2e) 

AC AL AP AM BA CE ES GO MA MT MS MG PA PB 

2008 3.723.465 1.695.358 31.383 1.982.150 15.557.643 3.081.282 2.767.478 28.295.882 10.246.421 39.692.094 34.080.178 27.455.036 24.533.842 1.655.507 

2009 3.980.018 1.759.321 30.171 2.025.609 13.543.843 3.135.327 2.861.884 28.811.088 10.370.115 41.752.291 34.010.486 27.398.124 25.578.028 1.687.671 

2010 4.087.928 1.807.398 43.963 1.992.017 13.906.386 3.198.001 2.865.057 29.489.027 10.467.155 43.901.312 34.051.099 27.493.224 27.078.753 1.688.755 

2011 4.039.770 1.880.511 40.979 2.096.863 14.320.267 3.292.086 2.887.180 29.898.416 10.904.693 44.671.152 32.800.400 29.129.286 28.038.692 1.843.260 

2012 4.177.238 1.805.526 44.527 2.134.838 13.892.567 3.421.720 2.982.490 30.248.991 11.251.415 43.921.456 32.712.048 29.153.424 28.701.970 1.313.937 

2013 4.271.006 1.854.775 115.196 2.176.770 14.626.084 3.236.819 3.006.425 29.474.143 11.429.138 43.434.435 32.012.649 29.247.887 29.734.581 1.435.883 

2014 4.431.596 1.843.870 156.805 2.074.450 14.641.154 3.222.920 2.983.409 29.541.682 11.668.380 43.706.380 31.964.537 28.527.925 30.891.910 1.568.953 

2015 4.620.554 1.792.009 83.205 1.918.656 16.080.239 3.149.219 2.931.166 30.276.024 11.480.646 44.876.011 32.802.396 29.241.067 31.545.839 1.589.492 

2016 4.756.758 1.630.865 70.628 1.962.288 15.858.671 3.034.599 2.819.259 32.327.450 11.541.759 46.408.973 33.612.800 29.866.020 31.864.178 1.624.838 

2017 4.618.657 1.650.469 60.871 2.010.557 15.447.565 2.872.947 2.666.022 32.591.488 11.653.569 45.583.968 33.174.680 29.729.944 32.010.562 1.612.904 

 
Emissões 
diretas do 
rebanho 
(tCO2e) 

PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO DF TOTAL 

2008 13.703.561 2.941.545 1.928.693 2.747.717 1.260.600 7.168.464 16.569.709 708.653 4.716.291 15.505.234 1.484.921 11.250.240 108.098 274.891.446 

2009 13.398.519 2.910.478 1.874.680 2.773.048 1.453.892 7.175.621 17.096.040 707.916 4.791.803 15.521.685 1.521.297 11.555.131 130.842 277.854.929 

2010 13.044.435 3.039.307 1.892.672 2.782.401 1.332.063 7.135.174 17.538.697 857.544 4.734.737 15.424.717 1.509.707 12.165.419 129.225 283.656.172 

2011 13.089.438 3.167.632 1.905.089 2.792.707 1.303.639 7.224.237 18.245.918 976.297 4.745.602 15.200.237 1.602.301 12.381.577 126.650 288.604.882 

2012 12.933.145 2.463.829 1.926.629 2.818.088 1.062.298 7.048.191 18.520.415 1.018.970 4.729.707 14.749.758 1.565.625 12.455.094 142.699 287.196.596 

2013 12.738.495 2.374.259 1.891.261 3.025.907 1.127.670 7.037.314 19.151.496 1.109.487 4.860.149 14.443.734 1.664.658 12.543.086 124.403 288.147.710 

2014 12.364.329 2.438.737 1.879.975 3.121.098 1.182.729 7.078.373 19.516.289 1.093.603 5.031.032 14.104.052 1.655.961 12.374.074 123.660 289.187.882 

2015 12.738.248 2.443.648 1.874.622 3.101.378 1.088.317 6.998.384 20.754.997 1.177.575 5.179.842 14.659.006 1.684.447 12.941.604 125.252 297.153.843 

2016 13.101.586 2.367.866 1.861.526 3.178.623 989.631 6.936.816 21.328.059 1.155.490 5.348.698 15.713.978 1.701.330 13.242.820 124.922 304.430.432 

2017 13.188.356 2.336.063 1.845.975 3.461.674 1.020.779 7.048.308 21.844.055 1.197.949 5.464.389 15.889.534 1.514.648 13.349.669 120.870 303.966.473 

 



 

                                                                                                                                                                                                                               

 

114 
Pangea Capital – R. Cônego Eugênio Leite 933, conj.131 – (11) 2307-0018 

www.pangeacapital.com.br 

 

5- Emissões solo/estado/ano 
 

Emissões do solo 
em pastagens 

degradadas 
(tCO2e) 

AC AL AP AM BA CE ES GO MA MT MS MG PA PB 

2008 44.410 1.264.213 0 519.109 17.452.352 301.608 924.268 716.633 3.241.087 2.665.694 554.588 8.402.793 6.664.689 1.087.131 

2009 45.314 1.303.490 0 497.430 16.587.554 223.399 1.097.716 909.409 3.154.962 1.931.580 560.278 7.184.008 6.298.891 1.081.442 

2010 58.648 1.248.263 0 526.821 16.645.380 154.173 962.278 895.036 3.302.554 1.411.321 561.290 7.096.935 4.977.947 1.048.329 

2011 170.384 1.248.315 0 460.541 17.165.864 160.457 903.686 588.596 2.724.772 1.313.343 558.605 5.412.294 4.869.514 812.958 

2012 174.422 1.691.936 0 462.130 18.517.283 192.636 833.473 535.783 2.642.293 1.912.264 551.832 4.640.910 4.689.362 1.464.019 

2013 177.179 1.701.329 0 464.748 18.044.769 354.813 980.925 507.950 3.187.993 1.492.305 1.148.945 5.222.843 4.354.452 1.380.384 

2014 184.362 1.710.065 0 590.036 18.641.280 449.850 954.131 532.476 3.005.005 1.333.540 1.133.166 5.723.722 3.757.529 1.294.559 

2015 209.984 1.583.858 0 556.655 20.660.153 459.248 1.016.374 550.064 3.099.497 1.068.650 0 6.594.987 3.478.170 1.232.425 

2016 246.565 1.711.158 0 315.785 21.850.007 607.883 1.259.271 144.908 2.595.202 934.701 0 8.075.754 4.157.051 1.132.572 

2017 237.422 1.637.230 0 412.848 21.897.852 731.171 1.580.276 8.786 2.818.221 948.966 0 9.740.963 4.763.298 1.172.803 

 
Emissões do 

solo em 
pastagens 

degradadas 
(tCO2e) 

PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO DF TOTAL 

2008 7.496 1.421.032 602.769 547.146 323.839 180.269 0 122.272 566.946 93.203 1.248.557 1.011.183 182.508 50.145.796 

2009 3.928 1.472.990 707.645 484.473 207.236 180.469 0 170.105 87.957 150.059 1.068.158 1.091.833 0 46.500.326 

2010 4.056 1.490.777 699.499 497.764 265.426 180.290 0 137.481 239.026 36.585 1.037.504 658.741 0 44.136.125 

2011 3.995 1.294.351 717.756 363.355 259.057 179.614 0 0 422.957 22.659 762.727 638.179 0 41.053.979 

2012 10.936 2.054.542 792.717 352.979 403.187 177.322 0 0 165.325 21.505 984.497 586.316 0 43.857.670 

2013 15.242 2.316.972 880.663 279.745 468.718 85.714 0 0 536.941 19.445 657.344 633.400 0 44.912.819 

2014 2.066 1.969.709 939.304 176.221 539.862 86.096 0 0 177.484 34.262 925.895 865.989 0 45.026.608 

2015 2.702 1.829.122 956.050 169.741 615.570 86.368 0 0 176.489 37.875 1.046.909 1.053.058 0 46.483.947 

2016 782 1.940.862 1.054.941 247.720 792.875 86.496 0 0 5.720 48.899 1.107.278 890.753 0 49.207.181 

2017 736 2.102.061 878.657 153.290 847.032 86.129 0 0 5.713 36.461 1.355.698 1.076.141 0 52.491.755 
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6- Remoção solo/estado/ano 
 

Remoções 
do solo sist. 
integrados 

(tCO2e) 

AC AL AP AM BA CE ES GO MA MT MS MG PA PB 

2008 -637 -8.335 0 -18.167 -890.481 -63.776 -200.509 -1.731.764 -130.755 -3.116.108 -4.251.572 -1.635.120 -771.018 -217.734 

2009 -771 -10.136 0 -21.005 -988.965 -75.303 -238.769 -2.049.624 -155.296 -3.694.680 -5.037.905 -1.927.154 -921.828 -255.582 

2010 -893 -11.756 0 -23.263 -1.140.833 -86.709 -275.095 -2.371.282 -178.933 -4.270.190 -5.818.661 -2.200.976 -1.064.427 -294.628 

2011 -1.083 -14.245 0 -27.742 -1.401.474 -104.789 -331.715 -2.867.618 -216.422 -5.173.598 -7.039.943 -2.668.546 -1.285.461 -360.913 

2012 -1.278 -16.708 0 -32.859 -1.663.261 -123.365 -393.406 -3.369.582 -254.278 -6.104.300 -8.275.414 -3.144.588 -1.514.015 -411.487 

2013 -1.469 -19.217 0 -38.031 -1.931.301 -139.508 -451.473 -3.849.968 -292.757 -7.022.167 -9.616.590 -3.577.063 -1.744.652 -481.388 

2014 -1.662 -21.562 0 -42.984 -2.213.511 -154.315 -510.537 -4.369.775 -331.150 -7.937.101 -10.854.996 -4.007.995 -1.988.105 -546.630 

2015 -1.854 -23.356 0 -47.771 -2.692.422 -171.194 -578.856 -4.891.595 -366.829 -8.826.486 -12.243.214 -4.615.556 -2.249.822 -600.207 

2016 -2.052 -24.793 0 -52.184 -3.072.342 -188.212 -660.845 -5.501.088 -405.648 -9.764.022 -13.584.790 -5.284.065 -2.458.772 -661.355 

2017 -2.275 -26.994 0 -58.621 -3.382.440 -207.484 -720.460 -6.108.544 -440.210 -10.714.140 -14.924.314 -6.306.740 -2.681.681 -703.549 

 

Remoções do 
solo sist. 

integrados 
(tCO2e) 

PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO DF TOTAL 

2008 -729.418 -331.341 -117.187 -19.874 -326.831 -2.132.292 -151.506 -38.161 -1.087.408 -1.444.620 -3.096 -988.443 0 -20.406.154 

2009 -844.432 -385.898 -142.439 -23.555 -396.441 -2.517.773 -179.545 -45.219 -1.286.743 -1.696.656 -3.638 -1.169.354 0 -24.068.707 

2010 -965.991 -450.427 -164.779 -27.226 -450.882 -2.899.561 -207.206 -52.415 -1.480.053 -1.957.119 -4.186 -1.361.408 0 -27.758.901 

2011 -1.165.485 -533.423 -199.704 -32.944 -539.459 -3.497.963 -254.719 -63.238 -1.778.855 -2.402.506 -5.131 -1.669.414 0 -33.636.390 

2012 -1.374.960 -632.133 -237.600 -38.202 -623.693 -4.016.874 -303.773 -73.848 -2.070.344 -2.820.392 -6.007 -1.962.079 0 -39.464.445 

2013 -1.547.169 -725.057 -273.584 -45.147 -713.178 -4.569.482 -357.816 -84.359 -2.326.036 -3.218.408 -6.964 -2.254.934 0 -45.287.719 

2014 -1.742.080 -806.374 -309.000 -51.371 -787.275 -5.156.369 -398.558 -95.092 -2.693.117 -3.669.582 -7.899 -2.547.353 0 -51.244.391 

2015 -1.963.207 -872.847 -345.835 -57.464 -825.530 -5.785.640 -449.026 -105.552 -3.053.135 -4.135.260 -8.892 -2.841.878 0 -57.753.428 

2016 -2.188.387 -953.147 -381.916 -63.594 -901.767 -6.357.151 -499.456 -116.506 -3.390.641 -4.674.740 -10.092 -3.123.753 0 -64.321.319 

2017 -2.446.124 -1.084.103 -398.952 -70.193 -977.079 -7.356.901 -543.408 -130.509 -3.967.424 -5.210.571 -11.004 -3.406.374 0 -71.880.095 
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Remoções 
do solo em 

PBM (tCO2e) 

AC AL AM BA CE ES GO MA MT MS MG PA PB 

2008 -3.848.264 -456.947 -572.152 -1.515.235 -1.609.005 -153.122 -16.436.203 -3.490.031 -22.099.249 -11.445.310 -3.765.841 -3.745.141 -511.795 

2009 -4.789.643 -395.208 -619.809 -656.381 -2.203.084 -213.984 -20.434.672 -4.075.059 -25.841.006 -13.825.726 -3.671.288 -5.945.372 -544.108 

2010 -4.914.158 -288.835 -400.966 -1.149.513 -1.787.698 -209.928 -23.002.880 -3.761.234 -30.941.242 -10.348.129 -4.450.207 -6.231.097 -509.179 

2011 -4.933.032 -326.223 -680.450 -1.463.463 -1.860.368 -167.221 -22.037.972 -4.122.064 -31.307.947 -9.404.305 -6.446.609 -6.766.792 -575.738 

2012 -4.774.342 -50.210 -603.966 -2.507.239 -2.094.979 -55.922 -25.670.092 -4.391.289 -30.895.358 -7.952.014 -6.647.056 -7.230.656 0 

2013 -4.766.992 -198.961 -677.424 -2.414.820 -1.798.809 -292.964 -21.719.808 -3.728.476 -30.299.562 -7.635.877 -9.575.854 -14.206.712 0 

2014 -4.839.267 -200.038 -626.619 -2.099.686 -1.220.990 -389.904 -21.647.695 -3.708.911 -27.983.829 -8.535.999 -10.358.558 -10.650.869 0 

2015 -4.919.311 -72.778 -663.737 -676.466 -1.250.825 -160.243 -24.267.999 -3.432.310 -28.127.128 -9.762.291 -11.092.271 -15.636.484 0 

2016 -5.994.321 -109.068 -505.200 0 -1.332.201 -297.084 -28.499.741 -3.768.600 -36.401.463 -11.430.666 -11.467.751 -17.849.228 0 

2017 -6.095.502 -219.105 -329.974 0 -807.887 -108.303 -26.685.730 -3.558.142 -30.084.647 -7.567.106 -8.616.834 -12.898.286 0 

Remoções do 
solo em PBM 

(tCO2e) 

PR RJ RN RS RO RR SC SP SE TO TOTAL 

2008 -12,177,696 -502,012 -490,202 -3,149,962 -18,108,614 -439,695 -1,767,549 -15,388,384 -51,767 
-

2,330,573 
-125,656,837 

2009 -11,732,581 -535,939 -622,939 -3,591,877 -18,294,626 -416,443 -1,633,573 -15,288,347 -82,672 
-

3,423,662 
-140,322,988 

2010 -11,401,438 -606,564 -436,092 -2,746,797 -19,122,938 -545,811 -1,475,841 -16,143,819 -83,429 
-

4,183,946 
-146,114,811 

2011 -10,923,384 -553,097 -359,548 -3,268,871 -19,299,689 -715,361 -1,201,607 -15,529,225 -184,125 
-

3,299,103 
-146,481,409 

2012 -10,309,773 -281,796 -22,514 -2,694,987 -19,065,597 -715,675 -1,028,239 -14,756,016 -61,613 
-

2,647,116 
-144,941,097 

2013 -9,670,244 -621,650 0 -2,314,663 -20,127,046 -625,232 -918,750 -13,845,761 -33,032 
-

2,531,773 
-148,441,212 

2014 -9,326,337 -909,639 0 -1,777,758 -20,496,916 -738,455 -918,389 -12,861,645 -125,266 
-

2,299,294 
-142,170,097 

2015 -9,010,077 -736,846 0 -1,126,054 -22,786,874 -713,988 -820,187 -12,525,739 -148,802 
-

3,466,443 
-151,933,282 
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2016 -8,821,985 -669,123 0 -719,721 -22,148,683 -637,603 -713,209 -12,912,261 -30,952 
-

2,984,481 
-167,827,441 

2017 -8,719,764 
-

1,403,65
9 

0 0 -22,657,784 -592,373 -406,659 -12,693,556 -47,302 
-

3,303,550 
-147,349,893 

Remoções 
totais do 

solo (tCO2e) 

AC AL AM BA CE ES GO MA MT MS MG PA PB 

2008 -3,848,901 -465,282 -590,319 -2,405,716 -1,672,782 -353,630 
-

18,167,9
67 

-3,620,786 -25,215,356 -15,696,882 -5,400,961 
-

4,516,159 
-729,529 

2009 -4,790,413 -405,343 -640,813 -1,645,345 -2,278,386 -452,753 
-

22,484,2
96 

-4,230,354 -29,535,686 -18,863,631 -5,598,442 
-

6,867,200 
-799,690 

2010 -4,915,051 -300,591 -424,229 -2,290,346 -1,874,408 -485,022 
-

25,374,1
62 

-3,940,167 -35,211,432 -16,166,790 -6,651,183 
-

7,295,524 
-803,807 

2011 -4,934,115 -340,468 -708,192 -2,864,937 -1,965,156 -498,936 
-

24,905,5
90 

-4,338,486 -36,481,545 -16,444,248 -9,115,155 
-

8,052,253 
-936,650 

2012 -4,775,620 -66,918 -636,826 -4,170,500 -2,218,344 -449,328 
-

29,039,6
74 

-4,645,567 -36,999,657 -16,227,428 -9,791,643 
-

8,744,671 
-411,487 

2013 -4,768,461 -218,178 -715,455 -4,346,121 -1,938,316 -744,437 
-

25,569,7
76 

-4,021,233 -37,321,729 -17,252,467 -13,152,918 
-

15,951,36
4 

-481,388 

2014 -4,840,928 -221,600 -669,603 -4,313,197 -1,375,304 -900,441 
-

26,017,4
71 

-4,040,061 -35,920,929 -19,390,995 -14,366,553 
-

12,638,97
4 

-546,630 

2015 -4,921,165 -96,134 -711,508 -3,368,888 -1,422,019 -739,099 
-

29,159,5
94 

-3,799,139 -36,953,614 -22,005,505 -15,707,827 
-

17,886,30
6 

-600,207 

2016 -5,996,373 -133,862 -557,384 -3,072,342 -1,520,413 -957,929 
-

34,000,8
29 

-4,174,249 -46,165,484 -25,015,456 -16,751,816 
-

20,308,00
0 

-661,355 

2017 -6,097,776 -246,099 -388,595 -3,382,440 -1,015,371 -828,763 
-

32,794,2
74 

-3,998,352 -40,798,787 -22,491,421 -14,923,574 
-

15,579,96
7 

-703,549 
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Remoções 
totais do 

solo (tCO2e) 

PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO TOTAL 

2008 -12,907,114 -979,617 -1,071,000 -521,885 -817,033 -5,282,254 -18,260,120 -477,857 -2,854,957 -16,833,004 -54,863 -3,319,016 -146,062,990 

2009 -12,577,013 -1,108,139 -905,189 -559,494 -1,019,380 -6,109,650 -18,474,171 -461,661 -2,920,315 -16,985,004 -86,309 -4,593,015 -164,391,695 

2010 -12,367,429 -939,209 -1,049,067 -633,790 -886,973 -5,646,359 -19,330,144 -598,226 -2,955,895 -18,100,938 -87,614 -5,545,355 -173,873,712 

2011 -12,088,870 -902,025 -886,319 -586,041 -899,006 -6,766,834 -19,554,408 -778,600 -2,980,462 -17,931,731 -189,256 -4,968,516 -180,117,799 

2012 -11,684,733 -632,133 -722,249 -319,998 -646,207 -6,711,861 -19,369,370 -789,523 -3,098,583 -17,576,408 -67,620 -4,609,195 -184,405,542 

2013 -11,217,413 -725,057 -710,386 -666,798 -713,178 -6,884,145 -20,484,863 -709,591 -3,244,786 -17,064,169 -39,996 -4,786,707 -193,728,932 

2014 -11,068,416 -806,374 -763,032 -961,010 -787,275 -6,934,127 -20,895,473 -833,548 -3,611,506 -16,531,227 -133,165 -4,846,648 -193,414,489 

2015 -10,973,284 -872,847 -882,265 -794,310 -825,530 -6,911,694 -23,235,900 -819,540 -3,873,322 -16,660,999 -157,694 -6,308,321 -209,686,711 

2016 -11,010,372 -953,147 -916,016 -732,717 -901,767 -7,076,872 -22,648,139 -754,109 -4,103,850 -17,587,001 -41,044 -6,108,234 -232,148,760 

2017 -11,165,888 -1,084,103 -952,683 -1,473,852 -977,079 -7,356,901 -23,201,192 -722,882 -4,374,083 -17,904,127 -58,306 -6,709,923 -219,229,988 

 
7- Emissão total ureia/estado/ano 

Emissões fabricação de ureia (tCO2e) AC AL AP AM BA CE ES GO MA MT MS MG PA PB 

2008 13 173 0 371 18,668 1,316 4,203 36,137 2,720 64,979 88,875 34,216 16,135 4,505 

2009 15 200 0 413 20,106 1,484 4,762 40,780 3,078 73,430 100,361 38,482 18,338 5,058 

2010 17 223 0 446 22,325 1,651 5,292 45,478 3,424 81,836 111,765 42,481 20,421 5,628 

2011 20 260 0 511 26,132 1,915 6,119 52,728 3,971 95,032 129,604 49,311 23,649 6,596 

2012 23 296 0 586 29,956 2,186 7,021 60,060 4,524 108,627 147,650 56,264 26,988 7,335 

2013 26 332 0 661 33,871 2,422 7,869 67,077 5,086 122,034 167,240 62,581 30,356 8,356 

2014 28 367 0 734 37,993 2,638 8,731 74,670 5,647 135,398 185,330 68,876 33,912 9,309 

2015 31 393 0 804 44,988 2,885 9,729 82,292 6,168 148,389 205,607 77,750 37,735 10,091 

2016 34 414 0 868 50,538 3,133 10,927 91,194 6,735 162,083 225,203 87,515 40,787 10,985 

2017 37 446 0 962 55,067 3,415 11,798 100,067 7,240 175,962 244,769 102,453 44,043 11,601 

Emissões fabricação de ureia (tCO2e) PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO DF Total 
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2008 15,027 6,819 2,463 416 6,685 44,084 3,190 793 22,642 30,225 65 20,668 0 425,386 

2009 16,707 7,616 2,832 470 7,702 49,715 3,600 896 25,553 33,906 73 23,310 0 478,884 

2010 18,482 8,558 3,158 523 8,497 55,292 4,004 1,001 28,377 37,710 81 26,116 0 532,786 

2011 21,396 9,771 3,668 607 9,791 64,032 4,698 1,159 32,741 44,216 94 30,614 0 618,637 

2012 24,456 11,213 4,222 684 11,021 71,612 5,414 1,314 36,999 50,320 107 34,889 0 703,766 

2013 26,972 12,570 4,747 785 12,328 79,684 6,204 1,467 40,734 56,134 121 39,167 0 788,825 

2014 29,819 13,758 5,265 876 13,411 88,256 6,799 1,624 46,096 62,724 135 43,438 0 875,832 

2015 33,049 14,729 5,803 965 13,969 97,448 7,536 1,777 51,355 69,526 149 47,740 0 970,908 

2016 36,338 15,902 6,330 1,054 15,083 105,796 8,273 1,937 56,284 77,406 167 51,858 0 1,066,844 

2017 40,102 17,814 6,578 1,151 16,183 120,399 8,915 2,141 64,709 85,233 180 55,986 0 1,177,253 

Emissões aplicação de ureia (tCO2e) AC AL AP AM BA CE ES GO MA MT MS MG PA PB 

2008 35 459 0 981 49,342 3,477 11,109 95,516 7,189 171,752 234,913 90,439 42,647 11,907 

2009 41 528 0 1,091 53,145 3,922 12,586 107,788 8,136 194,089 265,272 101,714 48,470 13,368 

2010 45 591 0 1,178 59,008 4,363 13,989 120,207 9,049 216,309 295,416 112,286 53,975 14,876 

2011 53 687 0 1,351 69,071 5,061 16,175 139,370 10,496 251,188 342,568 130,338 62,509 17,435 

2012 60 782 0 1,549 79,178 5,778 18,557 158,750 11,958 287,121 390,267 148,717 71,333 19,387 

2013 68 879 0 1,748 89,527 6,401 20,799 177,297 13,444 322,558 442,048 165,414 80,238 22,086 

2014 75 969 0 1,940 100,422 6,973 23,079 197,366 14,926 357,882 489,861 182,052 89,637 24,605 

2015 82 1,038 0 2,124 118,912 7,625 25,717 217,512 16,303 392,220 543,457 205,509 99,741 26,674 

2016 90 1,094 0 2,295 133,580 8,282 28,882 241,044 17,802 428,417 595,253 231,319 107,809 29,034 

2017 99 1,179 0 2,543 145,553 9,026 31,184 264,497 19,136 465,099 646,970 270,803 116,415 30,663 

 

Emissões aplicação de ureia (tCO2e) PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO DF Total 

2008 39,719 18,024 6,510 1,099 17,670 116,524 8,432 2,095 59,846 79,889 171 54,629 0 1,124,375 
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2009 44,159 20,130 7,485 1,241 20,358 131,406 9,515 2,367 67,542 89,620 192 61,613 0 1,265,780 

2010 48,853 22,621 8,347 1,383 22,459 146,147 10,583 2,645 75,006 99,676 213 69,028 0 1,408,252 

2011 56,555 25,826 9,695 1,604 25,879 169,250 12,417 3,063 86,542 116,871 250 80,920 0 1,635,172 

2012 64,642 29,637 11,159 1,807 29,131 189,284 14,311 3,473 97,796 133,005 284 92,219 0 1,860,184 

2013 71,291 33,224 12,548 2,075 32,586 210,619 16,398 3,878 107,668 148,372 321 103,526 0 2,085,011 

2014 78,816 36,364 13,915 2,315 35,447 233,278 17,971 4,293 121,840 165,791 357 114,816 0 2,314,988 

2015 87,353 38,930 15,337 2,550 36,924 257,573 19,919 4,697 135,740 183,770 395 126,187 0 2,566,291 

2016 96,047 42,031 16,730 2,787 39,867 279,638 21,866 5,120 148,770 204,599 441 137,069 0 2,819,867 

2017 105,998 47,087 17,388 3,042 42,775 318,237 23,563 5,660 171,039 225,286 477 147,981 0 3,111,699 

 
 

Emissões totais 
ureia (fabricação 

+ aplicação) 
(tCO2e) 

AC AL AP AM BA CE ES GO MA MT MS MG PA PB 

2008 49 632 0 1,353 68,010 4,793 15,312 131,653 9,909 236,731 323,788 124,655 58,782 16,412 

2009 56 728 0 1,504 73,251 5,406 17,348 148,568 11,215 267,519 365,633 140,196 66,807 18,426 

2010 62 814 0 1,624 81,333 6,013 19,281 165,685 12,472 298,145 407,181 154,767 74,396 20,504 

2011 72 947 0 1,862 95,203 6,976 22,294 192,098 14,467 346,220 472,172 179,649 86,158 24,031 

2012 83 1,078 0 2,135 109,134 7,964 25,577 218,810 16,482 395,748 537,917 204,982 98,321 26,722 

2013 93 1,211 0 2,410 123,397 8,823 28,667 244,374 18,530 444,592 609,288 227,996 110,594 30,442 

2014 103 1,336 0 2,673 138,415 9,611 31,810 272,035 20,573 493,280 675,190 250,928 123,549 33,914 

2015 114 1,431 0 2,928 163,901 10,509 35,446 299,804 22,471 540,609 749,064 283,259 137,477 36,765 

2016 124 1,508 0 3,163 184,118 11,415 39,809 332,238 24,537 590,500 820,456 318,834 148,596 40,019 

2017 136 1,625 0 3,505 200,620 12,440 42,981 364,564 26,376 641,061 891,739 373,256 160,458 42,264 

 

Emissões totais 
ureia (fabricação + 
aplicação) (tCO2e) 

PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO DF Total 

2008 54,746 24,843 8,972 1,515 24,355 160,608 11,623 2,887 82,488 110,114 236 75,296 0 1,549,761 

2009 60,866 27,746 10,316 1,711 28,059 181,121 13,115 3,263 93,095 123,526 265 84,923 0 1,744,664 
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2010 67,335 31,180 11,505 1,906 30,957 201,438 14,587 3,646 103,382 137,386 294 95,144 0 1,941,038 

2011 77,951 35,597 13,364 2,210 35,670 233,282 17,115 4,222 119,283 161,088 344 111,534 0 2,253,809 

2012 89,098 40,849 15,380 2,490 40,153 260,896 19,725 4,786 134,795 183,325 391 127,108 0 2,563,950 

2013 98,262 45,794 17,295 2,860 44,915 290,303 22,601 5,346 148,401 204,506 442 142,693 0 2,873,836 

2014 108,635 50,122 19,180 3,191 48,858 321,535 24,769 5,917 167,936 228,515 492 158,254 0 3,190,820 

2015 120,402 53,659 21,140 3,515 50,893 355,021 27,455 6,474 187,094 253,296 544 173,927 0 3,537,199 

2016 132,385 57,932 23,060 3,841 54,950 385,434 30,139 7,057 205,055 282,005 608 188,927 0 3,886,710 

2017 146,100 64,901 23,967 4,193 58,958 438,636 32,478 7,802 235,748 310,519 657 203,967 0 4,288,951 

 
8- Emissões transporte/estado/ano 
 
Emissões 

Transporte 
(tCO2e) 

AC AL AP AM BA CE ES GO MA MT MS MG PA PB 

2008 18,473 1,343 0 827 18,139 2,667 3,083 159,897 13,042 372,390 159,148 64,204 72,882 652 

2009 18,498 1,165 0 945 18,971 2,509 3,824 151,326 12,117 365,882 178,173 69,303 78,621 577 

2010 18,840 1,578 21 1,451 19,649 2,551 3,820 145,618 10,110 379,137 170,834 64,221 84,583 532 

2011 18,689 1,651 0 1,712 18,669 2,421 4,191 138,018 12,104 369,890 148,160 52,119 83,579 478 

2012 18,486 1,596 0 1,735 20,048 2,156 4,284 161,569 11,667 388,508 171,698 61,651 86,077 723 

2013 18,569 1,653 0 1,776 22,858 2,047 3,695 175,894 12,130 418,086 179,685 77,335 92,710 682 

2014 18,639 1,538 0 1,897 23,222 1,938 3,690 190,096 14,264 416,106 177,937 78,573 98,022 561 

2015 18,521 1,270 0 1,868 21,802 1,722 4,000 180,281 15,065 405,443 155,743 78,647 100,953 560 

2016 18,697 1,237 0 2,030 19,952 1,519 3,467 173,695 14,484 406,003 155,979 73,278 108,433 668 

2017 18,811 1,227 0 2,062 21,040 1,331 3,389 182,696 14,178 443,552 166,450 111,001 118,592 457 

 
 
 

Emissões 
Transporte (tCO2e) 

PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO DF Total 

2008 28,417 3,246 1,104 1,318 906 28,090 238,167 519 6,319 273,567 0 54,658 320 1,523,376 

2009 26,599 3,109 1,061 1,125 771 28,317 212,536 507 6,540 235,926 478 57,405 38 1,476,321 
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2010 32,434 3,262 1,109 1,802 839 30,875 212,358 557 8,976 234,742 829 57,920 60 1,488,708 

2011 26,013 3,240 1,083 1,474 825 28,159 208,178 569 7,063 210,724 822 59,540 113 1,399,484 

2012 27,664 2,417 1,167 1,394 890 26,794 231,203 301 7,449 205,142 912 64,794 309 1,500,633 

2013 30,062 2,562 1,465 1,525 912 27,396 253,672 595 6,805 232,241 849 72,303 0 1,637,509 

2014 33,512 2,628 1,133 1,515 858 28,383 244,402 483 7,049 220,289 862 70,037 203 1,637,840 

2015 29,889 2,549 992 1,656 854 27,422 244,955 51 7,214 176,922 753 69,093 651 1,548,877 

2016 32,153 2,455 929 1,223 701 29,109 244,984 521 6,709 201,753 745 67,428 0 1,568,154 

2017 32,294 2,256 1,013 1,462 635 29,250 262,449 551 7,278 193,707 793 63,683 0 1,680,158 

 
9- Emissões desmatamento/estado/ano 
 
 

Emissões Desmatamento 
(conversão floresta-
pastagem) (tCO2 eq) 

AC AL AP AM BA CE ES GO MA MT MS MG PA PB 

2008 12,640,487 0 4,360,416 26,764,850 9,653,354 0 0 7,224,312 45,629,950 145,687,076 3,787,118 10,336,649 246,611,060 0 

2009 7,686,469 0 2,254,793 16,361,720 5,403,083 0 0 6,524,080 29,171,008 38,687,635 2,310,314 6,064,820 169,182,095 0 

2010 11,854,052 0 3,172,853 24,374,477 5,577,745 0 0 6,734,979 18,800,950 35,074,158 2,384,998 6,260,872 148,301,114 0 

2011 13,309,959 0 747,848 22,844,925 6,797,083 0 0 4,342,549 14,207,980 45,987,401 1,756,188 6,564,767 113,036,560 0 

2012 12,424,200 0 886,323 21,629,876 6,604,547 0 0 4,219,541 11,579,680 36,823,648 1,706,441 6,378,811 78,025,192 0 

2013 9,266,072 0 1,124,241 22,292,208 6,647,122 0 0 6,392,341 14,159,391 53,932,109 2,104,627 8,312,165 97,412,375 0 

2014 15,844,032 0 1,325,626 25,137,451 5,139,771 0 0 5,629,006 15,053,959 50,967,823 1,326,740 9,279,758 81,795,122 0 

2015 9,744,724 0 814,359 30,003,413 5,708,647 0 0 5,210,720 11,923,740 67,053,845 2,672,757 5,124,051 99,879,049 0 

2016 13,797,808 0 461,025 37,932,435 3,596,073 0 0 2,972,784 10,548,823 55,055,246 1,570,693 1,513,713 103,925,696 0 

2017 4,319,800 0 293,909 17,743,512 3,741,506 0 0 4,023,189 9,719,505 27,661,326 1,363,201 2,445,550 45,079,596 0 

Emissões Desmatamento 
(conversão floresta-
pastagem) (tCO2e) 

PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO DF TOTAL (tCO2e) 
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2008 12,217 0 3,061,957 0 0 0 47,494,756 29,107,295 0 270,442 0 30,680,029 50,333 623,372,299 

2009 93,224 0 3,719,843 0 0 0 20,217,349 5,293,112 0 324,039 0 27,683,526 54,991 341,032,101 

2010 96,237 0 3,840,091 0 0 0 19,285,559 10,510,289 0 334,514 0 28,721,430 56,769 325,381,090 

2011 9,260 0 4,189,377 0 0 0 34,388,310 5,836,338 0 107,435 0 25,919,996 28,059 300,074,034 

2012 8,997 0 4,070,707 0 0 0 31,777,387 4,935,217 0 104,392 0 25,124,662 27,264 246,326,885 

2013 12,088 0 5,641,889 0 0 0 44,663,657 6,875,976 0 184,839 0 39,997,698 47,327 319,066,125 

2014 38,339 0 5,581,699 0 0 0 34,710,571 8,603,014 0 236,960 0 35,449,090 96,274 296,215,235 

2015 29,294 0 3,623,374 0 0 0 42,041,014 6,679,671 0 107,399 0 43,500,554 22,004 334,138,616 

2016 12,550 0 3,222,232 0 0 0 45,148,627 8,582,510 0 15,062 0 24,527,878 11,611 312,894,768 

2017 11,702 0 2,863,306 0 0 0 22,478,073 2,140,204 0 17,710 0 26,654,239 26,256 170,582,584 

 
10- Incremento desmatamento Cerrado e Amazônia 

Incremento 
desmatamento 
Amazônia (ha) 

AC AP AM MA MT PA RO RR TO TOTAL 

2008 28,892 9,967 61,177 73,195 311,159 563,655 108,531 66,531 5,642 1,228,750 

2009 16,167 4,743 34,414 45,432 71,968 355,844 42,516 11,133 2,344 584,561 

2010 26,511 7,096 54,512 24,568 68,118 331,667 43,123 23,506 2,893 581,994 

2011 29,556 1,661 50,730 17,364 91,885 251,012 76,358 12,960 1,231 532,757 

2012 27,042 1,929 47,078 11,693 70,399 169,824 69,159 10,742 1,039 408,905 

2013 19,953 2,421 48,002 15,915 100,030 209,759 96,152 14,806 1,824 508,861 

2014 34,755 2,908 55,140 13,853 101,242 179,422 76,134 18,871 1,188 483,513 

2015 22,260 1,860 68,538 11,051 136,605 228,154 96,029 15,259 1,595 581,352 

2016 36,455 1,218 100,222 12,944 131,316 274,584 119,280 22,676 1,827 700,522 

2017 24,566 1,671 100,906 15,022 127,311 256,365 127,812 12,171 1,274 667,099 
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Incremento 
desmatamento Cerrado 

(ha) 
BA GO MA MT MS MG PA PR PI RO SP TO DF TOTAL 

2008 201,001 150,424 283,322 198,948 78,855 215,229 72 254 63,756 78 5,631 179,842 1,048 1,378,460 

2009 120,878 145,957 169,374 100,037 51,686 135,682 4 2,086 83,220 24 7,249 181,980 1,230 999,409 

2010 120,878 145,957 169,374 100,037 51,686 135,682 4 2,086 83,220 24 7,249 181,980 1,230 999,409 

2011 152,363 97,343 143,203 103,323 39,367 147,156 0 208 93,909 18 2,408 174,080 629 954,005 

2012 152,363 97,343 143,203 103,323 39,367 147,156 0 208 93,909 18 2,408 174,080 629 954,005 

2013 156,211 150,223 159,061 175,740 49,460 195,340 0 284 132,587 74 4,344 281,682 1,112 1,306,117 

2014 107,890 118,159 183,436 101,043 27,850 194,793 0 805 117,166 15 4,974 224,335 2,021 1,082,485 

2015 133,452 121,812 165,648 169,550 62,481 119,786 8 685 84,704 22 2,511 306,338 514 1,167,510 

2016 78,211 64,655 122,881 116,454 34,161 32,922 0 273 70,081 20 328 158,719 253 678,957 

2017 78,302 84,198 148,128 110,391 28,529 51,181 0 245 59,923 22 371 169,345 549 731,184 

 
11- Incremento desmatamento – pasto Cerrado e Amazônia  

Incremento 
desmantamento-

pasto Amazônia (ha) 
AC AP AM MA MT PA RO RR TO TOTAL 

2008 22,054 7,608 46,697 55,871 237,512 430,246 82,844 50,784 4,307 937,921 

2009 13,411 3,934 28,547 37,686 59,697 295,173 35,267 9,235 1,945 484,895 

2010 20,682 5,536 42,526 19,166 53,141 258,742 33,641 18,337 2,257 454,029 

2011 23,222 1,305 39,858 13,643 72,193 197,216 59,993 10,183 967 418,580 

2012 21,677 1,546 37,738 9,373 56,433 136,132 55,438 8,611 833 327,780 

2013 16,167 1,961 38,894 12,895 81,049 169,957 77,907 11,997 1,478 412,304 

2014 27,643 2,313 43,858 11,018 80,526 142,709 60,556 15,010 945 384,578 

2015 17,002 1,421 52,347 8,441 104,336 174,258 73,344 11,654 1,218 444,021 

2016 24,073 804 66,181 8,547 86,714 181,321 78,766 14,974 1,206 462,587 

2017 7,537 513 30,957 4,609 39,058 78,651 39,212 3,734 391 204,662 
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Incremento 
desmantamento-pasto 

Cerrado (ha) 
BA GO MA MT MS MG PA PR PI RO SP TO DF TOTAL 

2008 83,276 62,322 117,382 82,425 32,670 89,171 30 105 26,414 32 2,333 74,510 434 571,105 

2009 46,610 56,281 65,311 38,574 19,930 52,319 2 804 32,090 9 2,795 70,171 474 385,371 

2010 48,117 58,100 67,422 39,821 20,575 54,010 2 830 33,127 10 2,886 72,440 490 397,829 

2011 58,636 37,462 55,111 39,763 15,150 56,632 0 80 36,140 7 927 66,993 242 367,142 

2012 56,975 36,400 53,549 38,637 14,721 55,028 0 78 35,117 7 901 65,096 235 356,742 

2013 57,342 55,144 58,389 64,511 18,156 71,706 0 104 48,671 27 1,595 103,401 408 479,454 

2014 44,339 48,559 75,386 41,525 11,445 80,053 0 331 48,151 6 2,044 92,194 831 444,865 

2015 49,246 44,951 61,128 62,567 23,057 44,203 3 253 31,258 8 926 113,045 190 430,835 

2016 31,022 25,645 48,740 46,191 13,550 13,058 0 108 27,797 8 130 62,955 100 269,303 

2017 32,277 34,707 61,059 45,504 11,760 21,097 0 101 24,701 9 153 69,805 227 301,397 

 
Área de pastagem por tipo de pasto em grandes regiões 

área de pastos AMZ MAT OUT TOTAL 

todos os sistemas 44.526 27.852 64.977 137.355 

pasto degradado 3.363 13.442 8.881 25.686 

pasto estável 23.965 11.651 34.731 70.348 
pasto bem 
manejado 

15.420 1.819 15.255 32.493 

sistema integrado 1.778 940 6.110 8.827 

 
 
 
12- Área de pastagem/estado/ano 
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Área de 
pastagem: 

gado de corte 
a pasto (ha) 

AC AL AP AM BA CE ES GO MA MT MS MG PA PB 

2008 1,408,741 1,245,248 0 964,194 13,972,927 1,212,589 1,880,062 13,315,228 5,443,967 19,915,358 16,645,210 17,181,005 14,695,386 1,023,507 

2009 1,486,536 1,275,236 0 977,018 12,971,693 1,125,371 1,912,912 13,198,066 5,515,267 20,026,377 16,518,185 16,863,504 15,141,312 1,038,933 

2010 1,520,831 1,315,949 0 997,394 13,079,323 1,140,560 1,907,542 13,147,452 5,648,733 19,949,329 16,347,225 16,525,406 15,522,141 1,062,093 

2011 1,530,364 1,360,825 0 991,601 13,234,927 1,183,743 1,887,785 12,862,811 5,707,097 19,648,243 16,143,674 16,318,825 15,348,244 1,072,697 

2012 1,537,493 1,507,665 0 1,000,926 13,346,443 1,253,857 1,893,672 12,595,234 5,816,377 19,374,931 15,685,788 16,106,154 15,309,246 1,145,837 

2013 1,552,660 1,564,983 0 1,029,407 13,439,834 1,341,876 1,864,215 12,340,765 6,001,001 18,960,007 15,560,310 15,852,208 15,320,146 1,195,486 

2014 1,572,677 1,550,057 0 1,057,189 13,766,479 1,532,512 1,847,995 12,350,766 6,254,944 18,817,324 15,226,725 15,675,978 15,470,784 1,231,400 

2015 1,601,743 1,518,960 0 1,086,018 15,214,941 1,519,420 1,851,540 12,353,279 6,269,919 18,849,978 15,130,952 16,037,703 15,538,954 1,188,690 

2016 1,635,943 1,460,943 0 1,161,641 15,670,836 1,494,759 1,917,433 12,613,932 6,367,583 19,111,614 14,991,511 16,540,514 15,751,853 1,180,992 

2017 1,664,882 1,430,373 0 1,224,625 15,607,503 1,575,784 1,907,461 12,750,684 6,423,205 19,155,484 14,972,860 17,707,337 15,744,742 1,179,503 

 

Área de 
pastagem: 

gado de corte 
a pasto (ha) 

PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO DF TOTAL 

2008 2,880,091 1,821,630 740,358 1,615,522 591,593 2,018,264 6,348,871 275,266 1,034,958 5,533,690 1,145,242 5,776,933 99,731 138,785,572 

2009 2,764,096 1,820,305 765,213 1,648,333 536,724 1,954,769 6,431,824 271,916 989,327 5,299,076 1,119,899 5,810,103 89,056 137,551,051 

2010 2,682,224 1,898,309 765,748 1,670,888 538,003 1,902,937 6,474,344 305,342 962,362 5,032,778 1,119,356 5,858,521 85,368 137,460,155 

2011 2,592,923 1,919,294 757,048 1,663,751 514,393 1,863,315 6,520,141 305,245 943,130 4,798,113 1,144,515 5,976,848 78,428 136,367,981 

2012 2,484,947 2,014,609 805,956 1,663,966 580,687 1,789,017 6,604,114 312,427 965,803 4,485,273 1,159,033 6,070,929 82,041 135,592,425 

2013 2,361,025 1,990,892 840,719 1,660,352 614,384 1,740,460 6,794,734 319,298 1,003,789 4,249,309 1,181,510 6,149,592 71,457 135,000,419 

2014 2,319,462 1,919,652 885,828 1,671,989 726,492 1,723,565 6,743,497 375,973 1,039,801 4,151,198 1,184,594 6,219,011 74,387 135,390,282 

2015 2,289,636 1,859,978 924,241 1,671,975 699,196 1,680,965 6,906,185 404,342 1,058,249 4,097,549 1,197,787 6,334,469 74,523 137,361,192 

2016 2,273,854 1,841,225 977,867 1,658,879 733,753 1,668,649 7,070,700 470,967 1,077,889 4,119,291 1,244,044 6,361,255 74,750 139,472,675 

2017 2,295,116 1,898,318 922,543 1,718,058 756,492 1,680,767 7,079,443 514,334 1,121,840 4,136,898 1,241,133 6,389,681 75,143 141,174,210 
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13- Pegada brasil 
 

PEGADA DE CARBONO 
POR KG DE CARNE (COM 

DESMATAMENTO) 

BRASIL 

Pegada por sistema de manejo (kg CO2e/kg carne)  

Degradados Estáveis 
Bem 

manejados 
Sistemas 

Integrados 
Confinamento 

2008 1,008 132 29 -32 49 

2009 679 100 5 -32 49 

2010 696 98 3 -27 47 

2011 741 98 2 -29 49 

2012 587 84 -1 -26 46 

2013 633 85 2 -24 42 

2014 589 84 2 -25 42 

2015 704 98 3 -27 47 

2016 680 103 -1 -28 48 

2017 429 76 -7 -26 46 

 

PEGADA DE CARBONO 
POR KG DE CARNE (SEM 

DESMATAMENTO) 

BRASIL 

Pegada por sistema de manejo (kg CO2e/kg carne)  

Degradados Estáveis 
Bem 

manejados 
Sistemas 

Integrados 
Confinamento 

2008 193 53 -18 -32 49 
2009 194 54 -18 -32 49 
2010 196 54 -18 -27 47 
2011 210 57 -18 -29 49 
2012 198 52 -16 -26 46 
2013 182 46 -15 -24 42 
2014 179 47 -16 -25 42 
2015 201 52 -18 -27 47 
2016 211 55 -20 -28 48 
2017 201 52 -17 -26 46 
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14- Pegada por região 
 

PEGADA COM 
DESMATAMENTO   

(KG CO2e/KG 
CARNE) 

AMAZÔNIA LEGAL (exceto TO e MA) 

SISTEMA Pastagens Degradadas Pastagens Estáveis Pastagens Bem Manejadas Sist. Integrados Confinamento 

2008 2,980 262 100 -57 56 
2009 1,820 157 27 -54 54 
2010 2,527 158 20 -55 55 
2011 2,445 152 17 -53 55 
2012 1,662 123 8 -48 51 
2013 2,120 128 10 -41 45 
2014 2,268 124 12 -43 49 
2015 3,051 152 15 -49 54 
2016 2,866 161 10 -50 51 
2017 1,250 93 -6 -45 49 

 
PEGADA SEM 

DESMATAMENTO   
(KG CO2e/KG CARNE) 

AMAZÔNIA LEGAL (exceto TO e MA) 

SISTEMA Pastagens Degradadas Pastagens Estáveis Pastagens Bem Manejadas Sist. Integrados Confinamento 

2008 168 55 -29 -57 56 

2009 172 54 -28 -54 54 

2010 192 56 -27 -55 55 

2011 191 56 -27 -53 55 

2012 172 52 -24 -48 51 

2013 159 45 -23 -41 45 

2014 166 49 -23 -43 49 

2015 174 53 -27 -49 54 
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2016 169 51 -26 -50 51 

2017 169 50 -23 -45 49 

 

Pegada C Ano 2017 – AMAZÔNIA LEGAL 
(exceto TO e MA)                                          

(KG CO2e/KG CARNE) 

Pastagens 
Degradadas 

Pastagens 
Estáveis 

Pastagens Bem 
Manejadas 

Sist. 
Integrados 

Confinamento 

COM DESMATAMENTO 1,250 93 -6 -45 49 

SEM DESMATAMENTO 169 50 -23 -45 49 

 

PEGADA COM 
DESMATAMENTO  

(KG CO2e/KG 
CARNE) 

MATOPIBA 

SISTEMA Pastagens Degradadas Pastagens Estáveis Pastagens Bem Manejadas Sist. Integrados Confinamento 

2008 619 180 131 -56 75 

2009 489 149 86 -52 71 

2010 470 142 64 -52 74 

2011 454 125 55 -47 70 

2012 420 124 47 -42 70 

2013 468 132 75 -38 64 

2014 416 121 71 -43 62 

2015 449 128 84 -49 66 

2016 398 114 60 -55 72 

2017 387 121 63 -51 72 

 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                               

 

130 
Pangea Capital – R. Cônego Eugênio Leite 933, conj.131 – (11) 2307-0018 

www.pangeacapital.com.br 

 

PEGADA SEM 
DESMATAMENTO   

(KG CO2e/KG 
CARNE) 

MATOPIBA 

SISTEMA Pastagens Degradadas Pastagens Estáveis Pastagens Bem Manejadas Sist. Integrados Confinamento 

2008 257 73 -17 -56 75 

2009 233 69 -20 -52 71 

2010 240 72 -22 -52 74 

2011 243 68 -18 -47 70 

2012 238 68 -18 -42 70 

2013 227 63 -16 -38 64 

2014 214 60 -19 -43 62 

2015 236 63 -22 -49 66 

2016 253 69 -24 -55 72 

2017 245 71 -26 -51 72 

 
 

Pegada C Ano 2017 – MATOPIBA                     
(KG CO2e/KG CARNE) 

Pastagens 
Degradadas 

Pastagens 
Estáveis 

Pastagens Bem 
Manejadas 

Sist. 
Integrados 

Confinamento 

COM DESMATAMENTO 387 121 63 -51 72 

SEM DESMATAMENTO 245 71 -26 -51 72 

 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                               

 

131 
Pangea Capital – R. Cônego Eugênio Leite 933, conj.131 – (11) 2307-0018 

www.pangeacapital.com.br 

 

PEGADA COM 
DESMATAMENTO  

(KG CO2e/KG 
CARNE) 

SC e RS 

SISTEMA Pastagens Degradadas Pastagens Estáveis Pastagens Bem Manejadas Sist. Integrados Confinamento 

2008 134 30 7 -2 31 

2009 86 32 6 -2 30 

2010 81 24 6 0 23 

2011 104 25 4 -1 25 

2012 79 27 4 -2 24 

2013 137 24 5 -2 24 

2014 107 28 5 -2 25 

2015 110 28 7 -2 25 

2016 55 29 8 -2 24 

2017 54 29 27 -2 25 

 

PEGADA SEM 
DESMATAMENTO   

(KG CO2e/KG 
CARNE) 

SC e RS 

SISTEMA Pastagens Degradadas Pastagens Estáveis Pastagens Bem Manejadas Sist. Integrados Confinamento 

2008 134 30 7 -2 31 

2009 86 32 6 -2 30 

2010 81 24 6 0 23 

2011 104 25 4 -1 25 

2012 79 27 4 -2 24 

2013 137 24 5 -2 24 

2014 107 28 5 -2 25 
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2015 110 28 7 -2 25 

2016 55 29 8 -2 24 

2017 54 29 27 -2 25 

 

Pegada C Ano 2017 – RS e SC                    
(KG CO2e/KG CARNE) 

Pastagens 
Degradadas 

Pastagens 
Estáveis 

Pastagens Bem 
Manejadas 

Sist. 
Integrados 

Confinamento 

COM DESMATAMENTO 54 29 27 -2 25 

SEM DESMATAMENTO 54 29 27 -2 25 

 

PEGADA COM 
DESMATAMENTO 

(KG CO2e/KG 
CARNE) 

Brasil (OUTROS) 

SISTEMA Pastagens Degradadas Pastagens Estáveis Pastagens Bem Manejadas Sist. Integrados Confinamento 

2008 230 54 -13 -42 46 

2009 229 56 -15 -42 48 

2010 223 55 -13 -40 47 

2011 253 59 -14 -41 51 

2012 228 52 -12 -34 45 

2013 210 48 -10 -31 41 

2014 204 47 -10 -31 40 

2015 222 52 -12 -34 45 

2016 207 57 -14 -36 50 

2017 198 53 -12 -34 47 
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PEGADA SEM 
DESMATAMENTO   

(KG CO2e/KG 
CARNE) 

Brasil (OUTROS) 

SISTEMA Pastagens Degradadas Pastagens Estáveis Pastagens Bem Manejadas Sist. Integrados Confinamento 

2008 162 49 -15 -42 46 

2009 173 52 -16 -42 48 

2010 166 51 -15 -40 47 

2011 189 56 -15 -41 51 

2012 175 49 -14 -34 45 

2013 152 44 -12 -31 41 

2014 150 43 -12 -31 40 

2015 172 49 -13 -34 45 

2016 185 55 -14 -36 50 

2017 174 50 -12 -34 47 

 

Pegada C Ano 2017 – Brasil (OUTROS)                             
(KG CO2e/KG CARNE) 

Pastagens 
Degradadas 

Pastagens 
Estáveis 

Pastagens Bem 
Manejadas 

Sist. 
Integrados 

Confinamento 

COM DESMATAMENTO 198 53 -12 -34 47 

SEM DESMATAMENTO 174 50 -12 -34 47 

 
 


