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O projeto CarbonoComCiência é uma iniciativa para aplicar a metodologia desenvolvida pela pesquisa 
brasileira, reconhecida e validada internacionalmente, na avaliação de balanço de emissões de Carbono 
oriundas das atividades agropecuárias. Neste ano, o material produzido contou com a participação 
da EXAGRO no envio de dados de fazendas atendidas pelos seus consultores. Adicionalmente, houve 
contribuições de pessoas ligadas à pesquisa, inovação e tecnologia AgroHUB.

A plataforma AgroHUB aumenta a precisão e confi abilidade nas informações produzidas para o cálculo 
do balanço de carbono, através da geração de informações a partir da análise dos dados coletados 
nos processos da rotina da gestão das fazendas, gerando conhecimento que será utilizado para tomar 
decisões que tornarão as fazendas mais rentáveis e sustentáveis.

A temática que envolve agropecuária sustentável está tomando proporções cada vez mais signifi cativas 
no nosso meio de trabalho, nas mídias sociais e até mesmo na forma de como são abordadas as práticas 
agropecuárias com fornecedores e clientes. Está evidente que teremos que ser cada vez mais estratégicos 
para aperfeiçoar o modo como gerenciamos o uso da terra, no sentido ambiental, econômico e social. 

Dessa forma, no ano de 2022 estamos avançando com o projeto CarbonoComCiência, que visa identifi car 
e monitorar indicadores específi cos relacionados à sustentabilidade, em particular os que impactam em 
mudanças climáticas e contribuem para emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). Além disso, o
projeto busca estimar e quantifi car os gases: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O), 
resultantes dos sistemas produtivos das fazendas participantes.

Nesse relatório, você terá acesso aos resultados obtidos no segundo ano do nosso projeto, bem como 
o balanço das emissões e remoções de CO2 equivalente (CO2e) resultantes das atividades desenvolvidas 
ao longo de 2021 na sua fazenda. Também serão compartilhados os desafi os e as lições aprendidas 
relacionados às emissões de GEE, com o objetivo de gerar informações que  possam servir como 
referência para tomada de decisões alinhadas com as novas demandas mundiais.

Agradecemos a todos os consultores Exagro, colaboradores e produtores rurais que apoiaram e 
contribuíram para a continuidade do segundo ano do projeto. 

Desejamos a vocês uma ótima leitura!

Apresentação:
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Dados Gerais

Fazendas Participantes
Em 2022, o projeto contou com a participação de 72
fazendas, localizadas em 10 diferentes estados do Brasil. A
maior parte das fazendas participantes está localizada
no Pará (23), por seguinte Minas Gerais (20), Mato
Grosso do Sul (10), Goiás (6),
São Paulo (4), Mato Grosso (3), Rondônia (2),
Tocantins (2), Alagoas (1) e 
Maranhão (1). Os
estados abrangem
os biomas:
Amazônia, Cerrado e
Mata Atlântica.

Parte das fazendas
analisadas
conta com
sistemas de
recria e engorda
(41,67%) e sistemas
de ciclo completo
de cria, recria e
engorda (37,50%),
seguido por sistemas
de cria (20,83%). Do
total de fazendas
analisadas, 11,1%
possuem sistema
de confi namento
estratégico em
períodos específi cos
do ano e 8,3% das
fazendas analisadas
possuem sistemas integrados
(integração-lavoura-pecuária ou
silvipastoril).
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A área avaliada abrange sistemas de pastagens degradadas, 
melhoradas sem insumos e melhoradas com insumos.

207,9 mil
Hectares de pastagem

O levantamento da quantidade média anual de animais das 
propriedades foi realizado por idade: 0 a 6 meses, 7 a 12 
meses, 13 a 24 meses e acima de 24 meses, para ambos os 
gêneros (machos e fêmeas).

292,9 mil 
Cabeças de gado

Os sistemas integrados contemplam silvipastoril e 
integração lavoura pecuária (ILP), com plantio das seguintes 
culturas: milho, soja e sorgo.

6,2 mil 
Hectares destinados a sistemas integrados

Dados Analisados
Número de fazendas participantes de acordo 
com o sistema de  produção
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Fontes de Emissão e Remoção
A contabilização das emissões e remoções de GEE foi realizada com o auxílio da ferramenta de cálculo 
GHG Protocol Agrícola (WRI, 2020), disponibilizada pelo programa brasileiro GHG Protocol. Essa ferramenta 
contempla os fatores de emissão (ou remoção), que são a quantidade de GEE emitido (ou removido) pela 
quantidade de material consumido ou processado. Esses fatores são expressos em relação de massa (kg/
CO2e) ou porcentagem (%), representados abaixo:

kg CO2e/kg de 
produto

Engloba utilização de calagem, 
fertilizante nitrogenado, 
adubação orgânica, lixiviação, 
operações mecanizadas, 
nitrogênio volatilizado.

Manejo do solo

tCO2e/cab/anoEngloba a população de bovinos 
machos e fêmeas de diferentes 
idades.

Fermentação 
entérica

tCO2e/ha/anoO cálculo de emissões é 
referente à mudança de uso do 
solo em diferentes sistemas de 
manejo.

Solo

kg CO2e/LCalculado a partir do consumo 
total de óleo diesel, biodiesel, 
gasolina e etanol utilizado nas 
atividades.

Combustíveis

%Conteúdo de carbono presente 
no calcário ou ureia.

Calagem e 
adubação

tCO2e/cab/anoObtido a partir da produção 
de sólidos voláteis de animais 
criados a pasto ou em sistema de 
confinamento.

Manejo de 
dejetos

Fontes de Emissão Descrição Quantidade
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Linha do Tempo do Projeto

20
20

20
22

20
21
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Conhecimento do problema; 

Identificação - insights; 

Pesquisa de campo; 

Teste piloto;

Apresentação do projeto aos 
consultores Exagro.

Trabalhar para solução dos desafios 
encontrados em 2021;

Expandir o número de fazendas 
participantes do projeto;

Mapear os dados necessários para 
o cálculo do balanço de Carbono 
e planejar a integração com dados 
coletados na rotina da gestão das 
fazendas;

Estudar possíveis relações entre 
indicadores de produtividade e 
balanço de CO2e;

Divulgar os resultados e evoluções 
obtidas com consultores, clientes e 
mídias sociais.

Coleta e análise de dados; 

Resultados obtidos;

Lições aprendidas (Avanços 
metodológicos); 

Principais desafios.

Continuar evoluindo o formato de 
análises dos dados, tecnificando e 
facilitando a coleta de dados nos 
proximos anos;

Pesquisas e melhoria da usabilidade 
para permitir que os trabalhadores 
das diversas etapas consigam 
registrar no sistema as operações 
realizadas;

Continuar evoluindo o formato de 
análises dos dados, tecnificando 
a análise para que em breve 
possamos consultar as emissões a 
qualquer momento;

Continuar na expansão de fazendas 
participantes do projeto;

Levantamento das demandas do 
mercado referentes ao projeto.
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Cálculo do Balanço
O reporte das emissões deve ser feito de acordo com as Diretrizes Agrícolas Brasileiras (DAB), 
que classifica as emissões em 3 escopos, ilustrado no esquema a seguir. O resultado do balanço 
total de CO2e foi obtido através da somatória das emissões do escopo 1, 2, emissão biogênica, 
subtraído do sequestro de carbono, que ocorre devido às mudanças do uso do solo e de 
sistemas de manejo.

Escopo 1

Emissões 
diretas oriundas 
de fontes 
mecânicas 
(equipamentos 
de colheita), 
fontes não 
mecânicas 
(fermentação 
entérica do 
gado, calagem, 
fertilizante, 
adubação do 
solo) e retirada 
de vegetação 
nativa.

Escopo 2

Emissões 
indiretas 
provenientes 
do consumo 
de energia 
elétrica 
comprada 
pela fazenda.

Emissão 
biogênica

Emissões 
do uso de 
biocombustíveis 
e do uso do 
solo, como 
decomposição 
de matéria 
orgânica morta 
e queimadas 
de resíduos 
agrícolas.

Mudança 
do uso do 
solo 

Acúmulo de 
carbono devido 
à implantação 
de sistemas 
agrícolas ou 
pastagem e 
mudanças de 
sistemas de 
manejo.

Balanço de gases de efeito estufa (GEE)

Indicador Avaliado
Devido às interações envolvidas entre os diversificados sistemas de produção agrícola e pecuária 
que ocorrem em uma mesma propriedade, é importante identificar indicadores que visem analisar 
o balanço das emissões de GEE. Essa ação permite abranger todas as informações relevantes, 
além de estabelecer sistemas de monitoramento e de avaliações para abordar ações de mitigação. 
Por essa razão, o indicador abordado neste projeto é apresentado a seguir:

. Balanço por hectare (tCO2e/ha/ano).
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Apresentação - Resultados 

CarbonoComCiência

-1,56Balanço por hectare (tCO2e/ha): 

Indicador - tCO2e/ha Dados

Área de cultivo (ha): 2.974

4.069

Cerrado

Média anual do número de cabeças:

Bioma: 

Descrição geral da fazenda - ano 
de referência 2021 Dados

5.895,80

30,86

7,43

-10.572,35

-4.638,27

Emissões Escopo 1: 

Emissões Escopo 2: 

Emissão biogênica: 

Remoções (Mudança do uso do solo):

Balanço Total: 

Emissões totais (tCO2e) Dados
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Apresentação do total das emissões e/ou 
remoções de CO2e da fazenda por atividade 
agropecuária e resultado do balanço de 
CO2e/ha.

Pecuária Agrícola Operações 
mecanizadas

Uso 
de energia 

elétrica

Balanço 
total

0,03 0,010

1,87

-3,47

-1,56

‘Os tópicos abordados no gráfico compreendem às emissões e/ou remoções de CO2e resultantes 
das seguintes atividades:

¹Pecuária: emissões oriundas do rebanho existente na propriedade;
²Agrícola: aplicação de calcário e fertilizantes, áreas de cultivos agrícolas, pastagens e florestas, 
incluindo as mudanças de uso e ocupação do solo;
³Operações mecanizadas: consumo de combustíveis;
⁴Uso de energia elétrica: compra de energia elétrica;
⁵Balanço total: diferença entre as emissões totais e o sequestro de CO2e.
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. Resultado geral do balanço por hectare cultivado (tCO2e/ha) das 
fazendas participantes do projeto CarbonoComCiência no ano de 2022.

Resultado geral do balanço de CO2e/ha das fazendas analisadas
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Lições Aprendidas
Quais lições podemos extrair dos 
resultados obtidos?

Sistemas com altas taxas de lotação e produtividades por animal médias ou baixas possuem resultados menos 
favoráveis para o balanç o de CO2e. No entanto, quando os resultados sã o expressos por ganho de peso por á rea, o 
cená rio pode inverter pois as emissões (tCO2e/ha) diminuem devido ao maior ganho de peso obtido por unidade de 
á rea nesse sistema de produç ã o.

Em sistemas intensivos, normalmente é recomendado a adição de insumos como fertilizantes para aumentar a 
produtividade. Devido ao fato dessa prática resultar em um custo ambiental, aderir estratégias relacionadas a boas 
práticas de manejo de pastejo (desde que sejam assegurados níveis mínimos de fertilidade do solo para as pastagens) 
como o monitoramento da altura e ajustes adequados de oferta de forragem podem ser exemplos de soluções 
práticas e confi áveis que fazem parte de estratégias de mitigação, sendo de fácil adoção e sem custos, que também 
são aliadas ao aumento da rentabilidade dos sistemas produtivos. Outro exemplo de solução prática e confi ável que 
traz oportunidades de mitigação de GEE é a adoção de sistemas integrados como: integração-lavoura-pecuária (ILP), 
integração-lavoura-pecuária -fl oresta (ILPF), integração-pecuária-fl oresta (IPF).

1.   Aumentar o ganho de peso animal e a taxa de lotação contri-
buem para a redução de emissões por kg de carcaça produzida e 
melhora o ganho por área.

2.   Melhoria do uso do solo contribui para sequestros de 
carbono.

Sistemas com altas taxas de lotação e produtividades por animal médias ou baixas possuem resultados menos 

Desafi os
Ter o registro dos dados, insumos e operações realizadas nas fazendas para possibilitar o cálculo das emissões e/ou 
remoções de GEE. Os dados necessários para o balanço de CO2e levam em consideração os itens listados nas fontes 
de emissão ou remoção da página 7, resultantes das práticas agropecuárias realizadas ao longo do ano. 

O maior detalhamento das áreas das fazendas permite melhor acurácia nas informações geradas. Dessa forma, é 
necessário o levantamento e fracionamento das áreas, em hectares, com suas diferentes classifi cações de tipos de uso 
do solo.

A incidência de grandes áreas em estágio de degradação nas fazendas contribui para aumento das emissões de GEE, 
impactando diretamente no saldo fi nal do balanço de CO2e. Nessa situação, as emissões podem não ser compensadas, 
mesmo que a fazenda apresente áreas de pastagens produtivas ou cultivo de sistemas integrados. Por essa razão, 
trabalhar em estratégias que visem recuperação de áreas degradadas, além de garantir aumento de produtividade, 
proporciona o aproveitamento efi caz do uso do solo e remoção de GEE do ambiente.

3.  Áreas improdutivas são desfavoráveis para o balanço de 
CO2e/ha.

traz oportunidades de mitigação de GEE é a adoção de sistemas integrados como: integração-lavoura-pecuária (ILP), 
integração-lavoura-pecuária -fl oresta (ILPF), integração-pecuária-fl oresta (IPF).

A incidência de grandes áreas em estágio de degradação nas fazendas contribui para aumento das emissões de GEE, 
impactando diretamente no saldo fi nal do balanço de CO

3.  Áreas improdutivas são desfavoráveis para o balanço de 
CO



www.agrohub.com.br

// 14 AgroHUB 2022 // Relatório anual de emissões e remoções de gases de efeito estufa 

www.agrohub.com.br

// 14 AgroHUB 2022 // Relatório anual de emissões e remoções de gases de efeito estufa 

Considerações
Com a mudança de comportamento do mercado consumidor, é crescente a preocupação 
em entender, de fato, o impacto do que consumimos para o meio ambiente. 

Fazendas que estiverem com suas decisões claras e fundamentadas em princípios 
baseados em modelos de gestão e projetos agropecuários, que atendam aos critérios: 
ambientais, sociais e de governança têm maiores chances de permanecer no mercado a 
médio e longo prazos.

No ano de 2022, o projeto CarbonoComCiência continua avançando no processo de 
aprendizagem, refi namento das análises e possíveis soluções para os desafi os que 
impossibilitam a participação de um maior número de fazendas. Acima de tudo, esse 
projeto demonstra o interesse do AgroHUB sobre seu impacto e responsabilidade para 
com as pessoas e o planeta. 

Contamos com você no ano de 2023 para continuar contribuindo com o futuro da 
agropecuária sustentável!
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Reconhecemos as contribuições das pessoas que 
trabalharam para a execução desse projeto:

. Aos produtores, pelo interesse contínuo em aderir boas 
práticas agropecuárias. 

. Aos consultores Exagro pelo apoio e engajamento na operação 
de coleta de dados.

. Aos coordenadores do projeto e a equipe de desenvolvimento.

. A equipe de comunicação, por ajudar a levar informações de 
relevância de forma clara e linguagem acessível a todos.

. Ao pesquisador Eduardo Delgado Assad pelo suporte e 
colaboração durante o desenvolvimento do projeto.

Agradecemos por
seu apoio e contribuição
para juntos trabalharmos em prol
da pecuária sustentável.

Agradecimentos



www.agrohub . com.br


