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Potencial de mitigação da emissão de metano em sistemas de ILP da 
Embrapa Gado de Corte, após ciclo de 16 anos  

Fonte: M. C. M. Macedo (dados não publicados). 



29/01/2019 – vista da pastagem bem manejada 

Cooperação Liga do Araguaia e Embrapa – 2017/2018  
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29/01/2019 – pastagem bem 
manejada 
 
Amostragem de solo, em 5 pontos 
por área, com coleta de solo até 40 
cm de profundidade. 
 
Camadas amostradas com anéis 
volumétricos: 
 
0-10 cm 
10-20 cm 
20-30 cm 
30-40 cm 
 
 



29/01/2019 – vista da área com vegetação nativa, Cerrado. 



29/01/2019 – amostragem de solo da área de 
vegetação nativa 



30/01/2019 – amostragem da pastagem recuperada 



Equipe de trabalho 



Local pHCaCl2  Ca
++

 Mg
++

 K
+

Al
3+

 T  V  m  PM1  K MO Arg.  C Estoque C

g/100ml % g/100g  Mg/ha.

VN 4,37 0,29 0,17 0,03 0,59 2,92 13,77 64,90 1,32 11,59 1,12 8,28 0,44 11,8

PR 4,42 0,23 0,22 0,14 0,58 2,98 18,91 52,57 2,29 55,09 1,16 7,67 0,43 12,0

PM 4,94 0,71 0,50 0,12 0,16 3,04 41,32 16,66 2,91 46,20 1,13 5,83 0,42 12,8

 ----------------   cmol c / dm
3  

--------------- --------- %  -------  --- mg/dm
3 

---

Tabela 1. Análise de solo*, da camada de 0 a 20 cm de profundidade, das áreas da 
Fazenda Água Viva: vegetação nativa (VN), pastagem recuperada (PR) e pastagem 
bem manejada (PM)  

* Laboratório de Solo da Embrapa Gado de Corte.  

Resultados 



Resultados 

Tabela 2. Estoques de carbono (C, t/ha), na camada de 0 a 40 cm de 
profundidade, e potencial de mitigação da emissão de metano 
(1 UA = 1,5 t CO2eq./ha/ano) das áreas da Fazenda Água Viva: 
vegetação nativa (VN), pastagem recuperada (PR) e pastagem bem 
manejada (PM)  

Local C (t/ha) % C CO2eq UA/ha. PME

VN 18,3 100 0 0 X X

PR (3 anos) 18,8 102 0,5 1,8 0,91 0,76

PM (5 anos) 19,9 108 1,6 5,8 1,12 0,97

± 85% 



Requisitos da marca-conceito CBC 

1) Atender à legislação 

- A propriedade deve estar com documentação de acordo com a 
legislação vigente; 

 
- Necessidade de CAR; 

 
- Parte do BPA estará incorporada ao protocolo CBC; 

 
- Uso de áreas consolidadas, proibido o uso de áreas recém 

desmatadas e/ou queimadas; 
 

- Área deverá ser georrefeneciada; 



Requisitos 

2) Pastagens sem a presença de árvores 

Integração lavoura-pecuária 
ILP 

Pastagens recuperadas e bem 
manejadas 



 
- Necessidade de os animais permanecerem no sistema durante 

todo o período da  fase de recria até a terminação 
(confinamento é permitido desde que mais de 50% do ganho 
de peso seja obtido em sistema de pastejo); 

 
- Animais devem ser identificados; 

 
- Animais devem ser abatidos com até 30 meses; suplementação 

e maturidade ao abate são indicadas no Doc. 210; 
 
- Amostragem de solo: na implantação e a cada dois anos; 

análises: física, fertilidade e MOS das camadas de 0-20 e 20-40 
cm; 

Requisitos 



- Animais deverão ser submetidos à vermifugação antes da 
entrada na área experimental e a um manejo sanitário de 
acordo com legislação vigente; 
 

-  Animais devem ser pesados pelo menos no início e fim do 
período de recria/terminação; 
 

- A pastagem deve ser manejada de acordo com a altura indicada 
para a espécie/cultivar utilizada. Ideal que a amostragem da 
pastagem seja feita uma vez por estação (primavera, verão, 
outono e inverno). 
 

Requisitos 



Espécie/cultivar 
forrageira 

https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1113229/1/Pasto
Certoversao2.0.pdf 



Manejo de 
forrageiras tropicais 

https://www.embrapa.br/en/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1077406/regua-
de-manejo-de-pastagens-edicao-revisada 



3) Avaliação da emissão de metano entérico 

Requisitos 



 
Equação empírica para estimativa da emissão entérica de metano 
(Medeiros et al., 2014): 

 

CH4 (kg/dia) = - 0,1011 + 0,02062 × IMS + 0,001648  × FDN 
 

Onde:  

CH4 = emissão de metano entérico (kg/dia),  

IMS = ingestão de matéria seca (kg/dia), e 

FDN = fibra em detergente neutro (%).  

 

Ver exemplo da tabela 1 em Documentos, 210 (Embrapa Gado de Corte).  

Requisitos 



4) Contabilidade de carbono 

Requisitos 

- App Calculadora disponível, em 2020. 
 



Validação em fazendas comerciais (out/2018) 

Fazenda Trijunção, Bahia 

maio/2019 



Convite 
 

https://www.embrapa.br/busca-de-eventos/-/evento/408600/viii-curso-de-
integracao-lavoura-pecuaria-floresta 



Obrigado! 
 

roberto.giolo@embrapa.br 


