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AGENDA

• Objetivos do Projeto

• Área de implementação

• Atividades implementadas

• Principais resultados 2018/2019

• Lições aprendidas e próximos passos 



OBJETIVOS

• Aumento da produtividade nas fazendas envolvidas através 

do apoio á implementação de boas práticas na pecuária;

• Redução nas emissões de carbono (GEE) e compensação das 

emissões dos Jogos Olímpicos Rio 2016.



ÁREA DO PROJETO

*Ribeirão Cascalheira e Nova Nazaré não fazem parte do projeto. 



• 24 fazendas ~ 82.000 ha de pastagens em diferentes classes de uso;

ÁREA DO PROJETO



INVENTÁRIO ANO BASE 
(2014/2015)



• Manejo do Solo:

 Calagem;

 Fertilizante nitrogenado;

 Adubação orgânica;

 Lixiviação;

 Deposição atmosférica de 

nitrogênio volatilizado;

 Operações mecanizadas;

 Mudança no uso do solo.

FONTES DE EMISSÃO E REMOÇÃO

• Rebanho:

 Sistema de manejo de Dejetos;

 Manejo de dejetos de animais;

 Fermentação entérica.

• Consumo de combustíveis

• Aplicação de defensivos.



• Rebanho: ~ 73.000 cabeças

• Área total: ~ 82.000 hectares

• Taxa de lotação: 0,9 cab/ha

DADOS DAS FAZENDAS

• Uso do solo:

Pastagem severamente degradada (~29mil ha)

Pastagem moderadamente degradada (~38mil ha)

Pastagem recuperada (~15mil ha)



FATORES DE EMISSÃO:

• Fermentação entérica média: 1,5 tCO2e/cab/ano

• Recuperação de pastos (tCO2e/ha/ano):

FATORES DE EMISSÃO

Estágio anterior Estágio atual
Fator de emissão 

ou sequestro

Severamente degradada Severamente degradada 2,02

Moderadamente degradada Moderadamente degradada 2,04

Moderadamente degradada Recuperada -7,33

Moderadamente degradada Plantio Direto -0,70

Fontes: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories; Assad e Martins, 2015.
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FATORES DE EMISSÃO

• Curva teórica de remoção de C e ponto de estabilização



ANO BASE - RESULTADOS

• Emissão total: 155.834 tCO2e 

 (solo + rebanho = 89%)

• Emissão por cabeça: 2,13 tCO2e/cab/ano  

• Emissão por hectare: 1,95 tCO2e/ha

• Taxa de lotação: 0,9 cab/ha

• Tempo de abate: 28 meses

• Área recuperada: 15.061 ha



POTENCIAL DE
REDUÇÃO DE

EMISSÕES
(2015 A 2020)



PREMISSAS E EXPECTATIVAS

• Recuperação gradual de ~38.000 ha;

• Aumento da taxa de lotação de 0,9 para 1,7 cab/ha;

• Diminuição no tempo de abate para 24 meses ou menos.



PREMISSAS E EXPECTATIVAS

• Uso do solo: 

2014/2015 2020

Pastagem severamente degradada (~17 ha)

Pastagem moderadamente degradada (~24 ha)

Pastagem recuperada (~29 ha)

Pastagem recuperada  com insumos (~10  ha)

Pastagem severamente degradada 

(~29 ha)

Pastagem moderadamente degradada 

(~38 ha)

Pastagem recuperada (~13 ha)



EX-ANTE: RESULTADOS

POTENCIAL DE REDUÇÃO DE EMISSÕES:

515.930 ton CO2e em 5 anos



RESULTADOS
DO MONITORAMENTO

(15/16 a 18/19 )



• Entrada de novo sistema produtivo em 17/18, emissões e sequestros incorporados;

• Potencial necessidade de ajustes nas áreas.

USO DO SOLO



REBANHO



EMISSÕES EVITADAS

-34.610 -115.425 -207.195 -244.684



Estimativa de emissões evitadas até 2020 (ex-ante) 515.930 tCO2e 

Emissões evitadas até 2018/2019* 601.914 tCO2e   

% da meta alcançada 117%

EMISSÕES EVITADAS

*Necessidade de revisão dos cálculos em 2020 (remoção solo e área total)



EVOLUÇÃO NOS INDICADORES

Indicador Ano base (14/15) 18/19 Taxa de 

variação

Emissão total (tCO2e) 155.834 -88.851 -157%

Emissão por cabeça 

(tCO2e/cab/ano) 

2,34 -0,95 -141%

Emissão por hectare 

(tCO2e/há)

1,9 -1,07 -156%

Taxa de lotação 

(cab/há)

0,9 1,22 35%

Tempo de abate 

(meses)

28 24 -14%

Área recuperada (ha) 15.061 42.384 181%



POTENCIAL DE
CRÉDITOS DE CARBONO

(2021>)



PROGRAMA CARBONO CERRADO

Metodologia: Voluntary Carbon Standard  busca de alinhamento com 

GHG Protocol

Praticas Elegíveis:

1. Integração de culturas (ILP, ILPF ou SAF)

2. Restauro ou reforma de pastagens degradadas

3. Plantio direto

4. Culturas de cobertura



MERCADO VOLUNTARIO DE CARBONO

Fonte: https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2018/08/Q12018VoluntaryCarbon.pdf

• Desde 2005, os 

projetos ajudaram 

a reduzir mais de 

437,1 MtCO2e

• Preços variam

muito! 

(U$0,1 a U$70/tCO2e)

https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2018/08/Q12018VoluntaryCarbon.pdf


QUEM ESTA COMPRANDO?

Fonte: IETA 

https://www.ieta.org/resources/Aviation/IETA%20IATA%20Workshop%2024%20July%202

018/NewClimate-Session%202%20Item%20B.pdf

“We are supporting 

nature-based 

solutions and plan to 

invest up to $300 

million over the next 

three years, between 

2019 and 2021.”

https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2018/08/Q12018VoluntaryCarbon.pdf
https://www.ieta.org/resources/Aviation/IETA%20IATA%20Workshop%2024%20July%202018/NewClimate-Session%202%20Item%20B.pdf


MERCADO MANDATÓRIO – CASO CANADÁ

CSG em Números

Quadro 
Regulamentar

Proposta de 
Valor

MRV

• Protocolo
Plantio Direito

• Produtores recebem
U$11/tCO2e

• CSG vende por        
U$17/tCO2e

• Sistema de MRV 
para monitorar, 
reportar e verificar 
as créditos 



COMO FUNCIONA?



• Intensificar, integrar e reduzir C andam juntos e são 

fundamentais para gestão de riscos e oportunidades!

• Carbono é ótimo indicador de boas práticas: necessidade de MRV

• Grandes avanços em pesquisa desde o início do projeto – aumento 

de precisão nos cálculos de C no solo

• Carbono Araguaia como laboratório e tendência no setor

• Análise da fazenda como um todo é fundamental para tomada de 

decisão, comunicação externa, certificação do produto e busca de 

créditos de C

LIÇÕES APRENDIDAS



Coordenação:

Roberto Strumpf

Equipe:

Natalia Kurimori

Reinhard Knoch

Lucas Resende

Contato:
roberto.strumpf@pangeacapital.com.br

55 11 2307.0018 / 98101.2525
www.pangeacapital.com.br

OBRIGADO!

http://www.pangeacapital.com.br/

