
AGROPECUÁRIA

O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos 
do mundo. É também um dos países com maior 
capacidade de ampliar a produção de produtos agrícolas 

para abastecer a demanda futura global por alimentos. O 
crescimento da produção agropecuária brasileira apresenta 
riscos para o aquecimento global. Porém, dependendo das 
políticas públicas implementadas e do grau de ordenamento 
da expansão do setor, pode representar uma oportunidade de 
mitigação e sequestro de carbono. Para que essa oportunidade 
se realize, são necessários o aumento da eficiência de produção 
e da cadeia logística associada ao setor, a difusão tecnológica, 
o aprimoramento do financiamento agrícola e políticas de 
pagamento por serviços ambientais (PSA)1.

Trinta e oito por cento do território brasileiro já é ocupado 
por atividades agropecuárias2. O país é um dos principais 
produtores de soja e milho do mundo, líder em produção 
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de laranja, açúcar, etanol, frango e possui o segundo maior 
rebanho bovino do planeta, com 215 milhões de cabeças3, 
sendo o maior exportador de proteína animal.

EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA 
PROVENIENTES DA AGROPECUÁRIA

A agricultura e a pecuária são responsáveis por 22% 
das emissões de gases de efeito estufa (GEE) totais do 
país. No entanto, é preciso considerar que, das emissões 
provenientes do uso da terra, que lideram o ranking (com 
45% das emissões), 94% estão associadas ao desmatamento, 
degradação ou conversão de solos para atividades rurais4. 

A tendência de crescimento das emissões do setor tem 
sido liderada principalmente pela pecuária. Em 2015, 56% 
das emissões do setor agropecuário foram causadas pela 
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Fonte: SEEG.
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fermentação entérica, seguida 
das emissões agrícolas, 
causadas primordialmente 
pelo uso de fertilizantes 
nitrogenados5.

A degradação das pastagens 
contribui para as emissões 
do setor da pecuária. Estima-
se que entre 50% e 70% 
das áreas de pastagens 
apresentam algum grau de 
degradação6. A produção 
pecuária em pastagens 
degradadas produz até 60% 
mais gases de efeito estufa 
(GEE) por quilograma de 
carcaça bovina produzida em 
comparação com a produção 
em pastos que fazem uso 
das melhores práticas 
agropecuárias.7



EXPANSÃO AGRÍCOLA NA AMAZÔNIA 
E NO CERRADO

As últimas fronteiras de expansão do agronegócio no país 
são a Amazônia e o Cerrado. Na Amazônia, o ritmo de 
desmatamento foi reduzido entre 2005 e 2012 de 19.000 
km2 para 4.500 km2 anuais. O Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe) divulgou, em 2016, estimativa de 7.989 km2 
de desmatamento na Amazônia para 20178.

O Cerrado ainda não conta com um sistema de 
monitoramento de desmatamento como a Amazônia, 
o que dificulta análises anuais e ações de comando e 
controle. Nos últimos 50 anos, quase 50% da vegetação 
natural do Cerrado foi convertida para uso agropecuário. 
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A região conhecida como Matopiba, intersecção 
dos estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e 
Bahia, é atualmente a área onde se observam 
os maiores índices de desmatamento e 
expansão acelerada das áreas agrícolas. 

Questões como a baixa implementação de 
políticas de regularização fundiária na Amazônia 
e no Cerrado, a ausência de instrumentos de 
fomento a atividades agropecuárias sustentáveis 
em larga escala, como assistência técnica 
e extensão rural e incentivos econômicos, 
retardam o avanço da agropecuária sustentável.

AGRICULTURA DE BAIXO CARBONO

O Estado brasileiro estimou que as emissões 
decorrentes da agropecuária em 2025 deverão 
ser da ordem de 470 MtCO2e9, 11% superiores às 
emissões estimadas de 2015, de 425 MtCO2e10. A 
Política Nacional de Mudança do Clima (PNMC), de 
2010, estimou uma redução de emissões no setor 
entre 144 e 173 MtCO2e até 2020, por meio da 
implementação do Plano de Agricultura de Baixo 
Carbono (Plano ABC). O Plano ABC prevê a redução 
das emissões do setor agropecuário por meio de 
recuperação de pastagens degradadas, integração 

Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF) e Sistemas Agroflorestais (SAF), 
entre outras tecnologias de agricultura de baixo carbono. Para 
sua implementação, foi criada uma linha de crédito específica 
dentro do Plano Safra (Programa ABC)11 voltada ao produtor 
rural que deseja incorporar em sua propriedade as tecnologias 
de produção menos emissoras de GEE. Apesar de inovador, 
uma série de entraves dificulta o sucesso do Programa ABC 
no Brasil, como a burocracia para a liberação dos recursos, 
combinada à falta de informação sobre a agricultura de baixo 
carbono e de assistência técnica no campo. 

COMPROMISSO BRASILEIRO

Dada a importância do setor agropecuário para as emissões 
no Brasil, o Estado brasileiro indicou ações adicionais 

complementares às previstas no Plano ABC, 
as quais, contudo, não são compromissos. 
Entre as ações adicionais indicadas, algumas 
são relacionadas ao setor agropecuário, 
como restaurar mais 15 milhões de hectares 
de pastagens degradadas e incrementar 
5 milhões de hectares em iLPF entre 2020 
e 2030. A incorporação de outras ações 
e políticas ainda é necessária para que as 
emissões brutas do setor sejam reduzidas no 
longo prazo.
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