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No decorrer do processo foram realizados levantamentos de termos e

conceitos mais relevantes sobre o tema, elaborado um arcabouço de

ferramentas, listado metodologias e consultorias de emissões de GEE (Gases 

de Efeito Estufa), além de entrevistas, apresentações e webinars com 

especialistas, concluindo com a construção de diretrizes e práticas para uma 

produção de baixa emissão de carbono dentro da porteira. O entendimento 

comum dos particpantes sobre os termos e metodologias relacionados a 

agenda do Clima também foi definido. Foram elaboradas diretrizes e práticas 

que apoiam as categorias indústrias e insumos nos caminhos para a redução 

de emissões de gases de efeito estufa. Essa foi uma importante entrega para 

orientar os associados do GTPS nas opções disponíveis para reduzir a pegada 

de carbono nas atividades.

Para melhor eficiência produtiva e desempenho ambiental, as estratégias no 

segmento de produção devem ser subsidiadas efortalecidas pelos membros 

do GTPS, como forma de aliviar a tensão existente entre os distintos elos da 

cadeia de valor e propiciar uma agenda proativa. Por fim, importância do uso 

de fatores de emissão nacionais, principalmente nas medições do setor

produtivo e o acompanhamento das discussões sobre a geração de créditos 

de carbono no agro devem guiar os próximos passos de discussão do GTPS 

sobre esta temática, pois, independente das finalidades de uso, faz-se 

necessário qualificar os reais impactos dos avanços para poder apoiar os 

associados e a sociedade a se posicionarem dentro desta nova oportunidade 

que está surgindo.  O grupo tem como missão promover o desenvolvimento da 

pecuária sustentável por meio da articulação da cadeia, melhoria contínua e 

disseminação de informação por meio do equilíbrio entre os pilares

econômico, social e ambiental.

Alcançar uma produção pecuária de corte e leiteira

de baixa emissão de carbono estimulada na cadeia, inserido no

contexto de promoção de uma pecuária sustentável, é essencial para 

fortalecer a cadeia de valor da pecuária. Soma-se a isso o fato de uma 

agenda comum permitir que estratégias sejam estabelecidas e

orientem a ação coletiva dos membros associados ao GTPS, a Mesa

Brasileira da Pecuária Sustentável.

Para viabilizar mais um passo nesse sentido, o Grupo de Trabalho (GT) 

de Clima foi instituído no GTPS em março de 2022. A partir de um 

propósito aprovado em Conselho Diretor, se deu o processo de 

construção do plano de trabalho do grupo. O GT de Clima contou com a 

participação das seis categorias existentes. O trabalho do GT foi

conduzido em três etapas: a organização do conhecimento, o

entendimento comum e harmonização de metodologias de cálculo de 

emissões, e, por último, a construção de uma proposta de ação,

representada pelos termos de compromisso assinados pelas  categori-

as Setor Produtivo, Insumos, Indústrias,  no âmbito de engajar as

organizações associadas ao GTPS a implementar ações e estratégias 

que visam a redução das emissões de gases de efeito estufa e assim 

contribuir para a redução dos impactos no clima.

Resumo Executivo
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Além de desenvolver ferramentas práticas para a evolução do tema e 

aplicáveis ao cenário brasileiro, o GTPS atua na condução de grupos de

trabalho permeados pela discussão multissetorial e cujo objetivo é chegar a

acordos e entendimentos sobre temas divergentes e de interesse do setor, 

com base no diálogo entre todos os atores da cadeia produtiva em um 

sistema colaborativo e de participação igualitária.

Com o propósito de “ter uma produção pecuária de corte e leiteira de baixa 

emissão de carbono estimulada na cadeia”, em março de 2022 foi dado início 

ao Grupo de Trabalho de Clima, sob coordenação da Gracie Verde Selva, 

Gerente Executiva de Sustentabilidade da Minerva Foods. Com a participação 

de mais de 50 representantes, sendo cinco da categoria Produtores Rurais, 20 

de Insumos e Serviços, oito de Indústrias, quatro de Instituições 

Financeiras, quatro de Varejos e Restaurantes e nove da Sociedade Civil, os 

quais juntos somam 32 instituições, além da participação de 19 
especialistas. As instituições e os especialistas estão listados ao final deste 

relatório como forma de agradecimento pela colaboração e dedicação na 

execução das atividades propostas. O resultado desse trabalho será 

apresentado a seguir. 

O Grupo de Trabalho Pecuária Sustentável (GTPS), também conhecido 
como Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável, é uma entidade sem fins
lucrativos, criada em 2007, pela reunião de representantes dos elos 
Setor Produtivo, Insumos e Serviços, Indústrias, Varejos e Restaurantes,

Instituições Financeiras e Sociedade Civil. O Grupo tem como missão
promover o desenvolvimento da pecuária sustentável por meio da
articulação da cadeia, melhoria contínua e disseminação de informação 
por meio do equilíbrio entre os pilares econômico, social e ambiental.

Introdução
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A partir da aprovação em Conselho Diretor do propósito e das 
responsabilidades do GT foi elaborado um plano de trabalho composto 
por atividades divididas em quatro etapas:

Para a execução das atividades propostas foram utilizadas ferramentas

colaborativas de ação simultânea e os participantes, quando necessário, 

foram divididos em subgrupos para discussão setorizada. Ao todo foram, 

ao menos, 18 horas de trabalho, durante 11 reuniões entre o período de 

março a agosto de 2022.

Entendimento comum sobre os termos gerais de clima e emissões de 
gases de efeito estufa 

levantamento bibliográfico dos termos listados, pesquisa de

artigos etc.;

discussão dos conceitos, priorização dos termos e aprovação do 

conteúdo;

nivelamento do grupo sobre o entendimento do que estamos tratando;

reunião de apresentação dos termos.

Entendimento comum das metodologias de cálculo de emissões e 
dos caminhos para estimativa de GEE na cadeia da pecuária brasileira
levantamento bibliográfico das metodologias listadas, pesquisa de 

artigos etc.;

lista com um estudo de caso por elo da cadeia de aplicação de

metodologia de cálculo de emissões no Mapa de Iniciativas da 

Pecuária Sustentável (MIPS);

definição de roteiro de entrevista, entrevistas coletivas com

stakeholders;

lista de ferramentas/metodologias e de consultorias que apoiam os 

elos da cadeia a estimar suas emissões de GEE.

Harmonização de metodologias para estimativa de emissões na Indústria
e Insumos
levantamento das metas de emissões atuais dos associados; 

eleição de premissas e escopo comuns;

convite para Abiec, Abrafrigo e alguns frigoríficos específicos/de

interesse do GTPS;

advocacy após a assinatura do acordo.

Apoio ao setor produtivo nos caminhos para uma produção de baixa
emissão de carbono
consolidação e priorização das diretrizes para uma produção de baixa

emissão de carbono dentro da fazenda;

fomento do cálculo do balanço de emissões nas fazendas por meio da 

divulgação da lista de metodologias, ferramentas e estudos de caso.

Plano de Trabalho
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Entregas

Página no site do GTPS com resumo dos 
termos e conceitos

Na etapa de entendimento comum sobre os termos gerais de clima e 

emissões de gases de efeito estufa, o objetivo foi trazer clareza, 

harmonizar e descrever sobre o entendimento do GTPS em relação aos 

termos e conceitos de clima, emissões e mudanças climáticas. Esse foi um 

importante passo na consolidação da estratégia do GTPS de ser

reconhecido como um centro de referência em pecuária sustentável.

Os participantes do grupo de trabalho indicaram estudos e artigos que 

trouxeram clareza científica sobre a definição de termos e conceitos

relacionados a clima e emissão de GEE para compor o conteúdo que foi

publicado no site do GTPS.
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Termo Definição Referência

Baixa emissão de carbono/baixo carbono

Mitigação

Termo utilizado para identificar tecnologias/processos/práticas
que promovem a mitigação das emissões de carbono
equivalente em relação a sistemas tradicionais.

Balanço das emissões de GEE
Resultado líquido entre a emissão e a remoção de
CO2 equivalente em determinado empreendimento.

Deixar de emitir ou reduzir as emissões, bem
como aumentar o sequestro de carbono em
determinada atividade.

Introduction to mitigation - UNFCCC 

Net zero (emissões líquidas zero)

Net zero ou emissões líquidas zero, é o compromisso de
alcançar o equilíbrio das emissões, ou seja, quando as
emissões antrópicas de GEE para a atmosfera são zeradas
por remoções antrópicas durante um período específico.
A expressão completa é net zero carbon emissions.

Neutralidade das emissões/climática

Carbono neutro

Carne baixo carbono

Carne carbono neutro

Intensidade das emissões

Neutralidade de emissões ou “Neutralidade climática” são
termos usados para se referir a um estado em que as emissões
líquidas de GEE derivadas de atividades antrópicas são iguais
a zero. Isto ocorre quando as emissões de GEE na atmosfera
são iguais à quantidade de GEE removida da atmosfera durante
um período especificado.

Termo para explicar que os volumes de CO2 liberados na
atmosfera em decorrência das atividades da empresa são
compensados por uma quantidade igual que é removida da
atmosfera.

Marca-conceito desenvolvida pela Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), com apoio da Marfrig Global
Foods, que tem por finalidade a produção sustentável de
bovinos a partir de sistemas de integração do tipo agropastoril
(lavoura-pecuária, ILP) a fim de mitigar a emissão de metano
pelos animais durante o processo de produção a pasto.
Todo o processo produtivo da CBC é reconhecido,
certificável e auditável. O sistema contabiliza apenas o
carbono armazenado no solo.

Marca-conceito desenvolvida pela Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) que consiste na produção
de bovinos utilizando sistemas de integração do tipo
silvipastoril (pecuária-floresta, IPF) ou agrossilvipastoril
(lavoura-pecuária-floresta, ILPF), com o objetivo de neutralizar
a emissão de gases de efeito estufa (GEE) pelos bovinos.
Sistema com componente florestal, onde apenas este carbono 
é contabilizado. Não contempla o carbono estocado no solo.
 

Coeficiente que quantifica as emissões ou remoções de
um gás por unidade de uma certa atividade, como por exemplo
CO2eq/kg de carne. É um termo normalmente utilizado pela
indústria, associado a determinada atividade, diferente do
 fator de emissão, que seria o termo técnico.

CEBDS - Neutralidade Climática
 
Glossário - O que é Net Zero 

 Guidelines - UNFCCC
  
CEBDS - Neutralidade Climática 

Glossário ILPF - Embrapa

Glossário ILPF - Embrapa 

10

https://unfccc.int/topics/mitigation/the-big-picture/introduction-to-mitigation
https://cebds.org/wp-content/uploads/2021/11/CEBDS_Neutralidade_Climatica_novembro2021_PT-1.pdf
https://netzero.projetodraft.com/glossario-o-que-e-net-zero-compromisso-zerar-emissoes/
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/CNN%20Guidelines.pdf
https://cebds.org/wp-content/uploads/2021/11/CEBDS_Neutralidade_Climatica_novembro2021_PT-1.pdf
https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1131603/1/Livro-Doc-350-1928-final-4.pdf
https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1131603/1/Livro-Doc-350-1928-final-4.pdf
https://gtps.org.br/grupos-de-trabalho/clima


Os debates guiaram o GT para a segunda etapa do plano de trabalho:

elaborar um arcabouço de metodologias, plataformas e consultorias de

cálculo de emissões e estabelecer os caminhos para estimativa de GEE na 

cadeia da pecuária brasileira. No primeiro momento foi dedicado um

exercício para os grupos identificarem as metodologias, seguindo para 

conclusão de uma lista qualificada das metodologias e consultorias de

cálculo de emissões, com o objetivo de servir de orientação ao setor, 

descrita a seguir:

Entendimento comum das metodologias
de cálculo de emissões e dos caminhos
para estimativa de GEE na cadeia da
pecuária brasileira  

Metodologias e plataformas 

Tier 1, 2 e 3

Fator de emissão

Escopo 1, 2 e 3

GWP (Global Warming Potential)

Nome O que é Finalidade Tem
custo

Classificação
de uso

ReferênciaElo da
cadeia

GHG Protocol
Pecuária

Cool farm tool

AgroTag
carbono

Aplicativo

Aplicativo

Aplicativo

Setor
produtivo

Setor
produtivo

Setor
produtivo

Não Médio

Não Médio

Não Médio Agrotag - Embrapa 

Mensurar emissões de Carbono da atividade de
uma propriedade.

Plataforma/website que trabalha com fatores de
emissões internacionais que possui protocolos de
carbono, água e biodiversidade. Pensado para
países europeus.

Geração de evidências em campo para
complementar o balanço de carbono.
O aplicativo em campo consegue fazer fotos
georreferenciadas enquanto no WebGIS é
possível a interação com os fatores de emissão.

GWP (Global Warming Potential)*

Um coeficiente que quantifica as emissões ou remoções de
um gás por unidade de atividade.

Escopo 1: São emissões diretas advindas de fontes da 
organização inventariante ou controladas por ela.

Escopo 2: Emissões indiretas provenientes da aquisição de 
energia elétrica e térmica que é consumida pela organização
inventariante. Nesta categoria são incluídas as emissões de
GEE relativas à geração de energia elétrica e térmica comprada
pela organização.

Escopo 3: Todas as outras emissões indiretas, não relatadas no
Escopo 2. As emissões do Escopo 3 são uma consequência das
atividades da empresa, mas ocorrem em fontes que não
pertencem ou não são controladas pela organização 
inventariante, geralmente relacionadas à cadeia de valor desta.
O Escopo 3 é uma categoria de relato opcional no Protocolo GHG.

.
Cada gás de efeito estufa é capaz de reter calor em
determinada intensidade, sendo que tal capacidade pode ser
comparada à capacidade do dióxido de carbono de realizar a
mesma função. Essa relação pode ser expressa através do
potencial de aquecimento global (PAG) de cada gás, ou GWP
(Global Warming Potential, em inglês), sendo estes valores de
referência apresentados nos relatórios do IPCC.  Portanto, o
GWP é uma medida relativa que compara o gás em questão
com a mesma quantidade de dióxido de carbono
(cujo potencial é definido como 1).

GWP* (potencial de aquecimento global estrela) complementa
as métricas climáticas convencionais, como GWP100, porque
GWP* descreve melhor o aquecimento real causado por
emissões de metano (CH4). Por exemplo usando GWP100,
uma taxa anual constante de CH4 emissões pode ser mal
interpretada como tendo um impacto 3-4 vezes maior no
aquecimento do que o observado. O uso de GWP* pode corrigir
essa má estimativa.

CO2e (dióxido de carbono equivalente)

Um equivalente de dióxido de carbono ou equivalente de CO2,
abreviado como CO2e, é uma métrica usada para comparar as
emissões de vários gases de efeito estufa com base em seu
potencial de aquecimento global (GWP), convertendo
quantidades de outros gases para a quantidade equivalente de
dióxido de carbono com o mesmo potencial de aumento de
temperatura na atmosfera.

Um Tier representa o nível de complexidade metodológica 
que é adotada em um inventário de um país. Usualmente, 
três tiers são fornecidos.

Tier 1:  método básico. Recomendado para situações em 
que não há disponibilidade de fatores de emissão 
específicos para o país, ou limitações quanto aos dados de 
atividade como por exemplo, informações sobre o uso da 
terra ou sobre as populações dos rebanhos. Nestes casos, 
os guias do IPCC disponibilizam os dados defaults, os quais 
permitem a realização das estimativas.

Tier 2:  método intermediário. Recomendado para situações 
em que existe a disponibilidade de fatores de emissão 
específicos para as principais condições do país ou região 
e/ou maior detalhamento para os dados das atividades.

Tier 3:  mais demandante em termos de complexidade e 
necessidade de dados. No caso da convenção quadro das 
Nações Unidas, se refere ao uso de procedimentos 
metodológicos desenvolvidos especificamente pelo país, o 
qual pode incluir modelagem e maior detalhamento das 
medidas dos inventários.

GHG Protocol - Revised edition (WRI)

Glossary - IPCC 

Estimating and reporting the comparative
emissions impacts of products 
GHG Protocol (WRI) 

GWP - Programa Brasileiro GHG Protocol 

Glossary - IPCC

GHG Protocol - Pecuária

Cool Farm Tool  

GWP* - CGIAR 

https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/06/19R_V0_02_Glossary_advance.pdf
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/18_WP_Comparative-Emissions_final.pdf
http://mediadrawer.gvces.com.br/ghg/original/ghg-protocol_nota-tecnica_valores-de-gwp_v1.pdf
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/114632/2021_Info%20Note%20GWP_FINAL.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/glossary/#:~:text=CO2%20equivalent%20(CO2,or%20a%20mixture%20of%20GHGs
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.embrapa.ghgprotocol&hl=pt&gl=US
https://coolfarmtool.org/
https://www.agrotag.cnptia.embrapa.br/#!/


Nome O que é Finalidade Tem
custo

Classificação
de uso

ReferênciaElo da
cadeia

Nome O que é Finalidade Referência/siteElo da
cadeia

GHG Protocol
AGRO

GHG Protocol
Corporativo

Metodologia

Metodologia

Setor
produtivo

Corporativo

Não Médio

Não Médio

São padrões, denominados genericamente de GHG
Protocol que definem as melhores práticas
internacionalmente aceitas para o desenvolvimento
de inventários de GEE corporativos, de projetos ou
de produtos.

São padrões, denominados genericamente de
GHG Protocol que definem as melhores práticas
internacionalmente aceitas para o desenvolvimento
de inventários de GEE corporativos, de projetos ou
de produtos.

Verified Carbon
Standard -
VCS (Verra)

Padrões de
certificação e
registro para

crédito de
carbono

Setor
produtivo e
corporativo

Sim DifícilStandard que agrega metodologias e possui uma
plataforma para registro dos créditos.

Gold Standard

Padrões de
certificação e
registro para

crédito de
carbono

Setor
produtivo e
corporativo

Sim Difícil
Standard que agrega metodologias e possui
uma plataforma para registro dos créditos.

SIA Brasil Consultoria Corporativo Assessoria técnica e estratégica para empresas e instituições com projetos
e negócios sustentáveis.

Radicle Consultoria Setor
produtivo

Atuam por meio do Programa Fazendas Vivas, que apoia produtores rurais e
organizações da cadeia ao longo da jornada para o baixo carbono e impactos
ambientais positivos.

MyCarbon Consultoria
Setor

produtivo e
Corporativo

Desenvolver projetos de carbono em parceria com produtores rurais.
Comercializa créditos de carbono. 

BRCarbon Consultoria
Setor

produtivo e
Corporativo

Startup da área de créditos de carbono, principalmente florestais. 

IBRA Laboratório
Setor

produtivo e
Corporativo

Análises laboratoriais de carbono no solo. 

DataFarm Laboratório
Setor

produtivo
É uma plataforma de última geração que utiliza inteligência artificial para
coletar e relacionar os dados da lavoura.

WayCarbon Consultoria
Setor

produtivo e
corporativo

Realiza inventário de emissões e consultoria sobre plano de descarbonização. 

Imaflora Consultoria
Setor

produtivo

Trabalha para promover a conservação e o uso sustentável dos recursos
naturais, gerar benefícios sociais e reduzir as emissões de gases causadores
do efeito estufa no setor agropecuário e florestal. A área de Clima e Emissões
é responsável pelo Carbon on Track, um programa do Imaflora concebido para
valorizar a agropecuária brasileira de baixo carbono e a restauração florestal
na agenda climática.

Santos Lab Plataforma Setor
produtivo

Sim FácilEmpresa de tecnologia. Soluções tecnológicas em
GHG (Industrial, Corporativo e Agrícola).

EX-Ante 
Carbon-balance

Tool | EX-ACT
Aplicativo

Setor
produtivo Sim Fácil

Quantificar os gases de efeito estufa liberados ou
sequestrados da produção agrícola, analisar os
resultados das atividades dos investimentos
agroalimentares ao longo de cadeias de valor
agrícola selecionadas e avalia o impacto das
atividades agrícolas na biodiversidade local.

 

CDP - Carbon
Disclosure
Program

Questionário Corporativo Sim MédioReunir informações sobre como a empresa lida
com questões climáticas e ambientais no geral.

Consultorias

Carbon on track Plataforma Corporativo
Sim Difícil

O Carbon On Track é um Programa e Plataforma
Digital do Imaflora que demonstra o progresso
que os setores da carne bovina, café, grãos e
restauração estão alcançando em direção à
descarbonização. Por meio do programa,
empreendimentos agropecuários podem contratar
o cálculo do balanço de carbono que mostra a
estimativa de emissão e remoção de gases do
efeito estufa de suas atividades, baseado em
metodologias reconhecidas internacionalmente.
Os empreendimentos também obtêm um relatório
dos resultados com recomendações para mitigação
e melhoria contínua. Na Plataforma digital que
integra o programa, é possível monitorar ano a ano
o desempenho das propriedades e plantas 
industriais incluídas no balanço e gerar relatórios e
informações.

SBTI
Science Based

Target Initiative

Metodologia Corporativo Depende Difícil

A Science Based Targets initiative (SBTi)
impulsiona uma ação climática ambiciosa no
setor privado, apoiando as organizações a
estabelecerem metas de redução de emissões
baseadas na ciência.

Agrorobótica Consultoria
Setor

produtivo
Inventários, MRV, análises de solo, projetos de carbono.

GHG Protocol - Revised edition (WRI)  

GHG Protocol - Corporate 

Verra - Verified Carbon Standard 

CDP - Carbon Disclosure Project

Sia Brasil

Radicle

MyCarbon 

brCarbon 

Gold Standard

SBTi - Science Based Targets

Carbon on Track - Imaflora

EX-Ante Carbon Balance
Tool (EX-ACT) 

Santos Lab

IBRA

DataFarm

WayCarbon

Imaflora

Agrorobótica

https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf
https://ghgprotocol.org/corporate-standard
https://verra.org/project/vcs-program/
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Regrow Consultoria
Setor

produtivo
Modelagem de carbono principalmente.

Atlântica
simbios

Consultoria
Setor

produtivo

Consultoria especializada em Inventários de Emissões de GEE para o setor
Pecuário, Agrícola e Florestal. Levantamentos de estoques de carbono do solo
e florestal. Desenvolvimento de métricas para o capital natural dos
agroecossistemas.

Biofílica Consultoria
Setor

produtivo
Metodologia e consultoria em cálculo.

Harmonização de metodologias para estimativa de
emissões na Indústria e Insumos

Diretrizes e práticas para Indústrias e Insumos

1

2

3

4

Visando ter uma produção pecuária de baixa emissão de carbono estimulada na 

cadeia, o GT de Clima optou pela construção de diretrizes e práticas que

mensurem as emissões de carbono. Inicialmente foram desenvolvidos quatro 

níveis de comprometimento para os elos da Indústria e InsumosInsumos do 

GTPS, descritos abaixo. Os membros associados ao GTPS deverão apontar

anualmente em qual nível de desempenho se encontram:

Plano de trabalho para adotar inventário

Prazo: 1º ano de adesão

Inventário com escopo 1 e 2 e plano redução com metas

Prazo: 2º ano de adesão

Inventário com escopo 1, 2 e 3, pelo menos bianual com plano de redução

de metas

Prazo: 4º ano de adesão

Compromisso público internacional e auditoria do inventário 

Prazo: 5º ano de adesão

Ambição: “Que todos os membros das categorias Indústria e Insumos possuam 

inventários de emissão de gases do efeito estufa no escopo 1, 2 e 3 com plano 

de redução de emissões e metas utilizando metodologias reconhecidas

internacionalmente* e apresentados publicamente e que sua progressão seja

reportada anualmente no Relatório de Resultados do GTPS”.

*Metodologias sugeridas pelo GTPS: inventário realizado com o GHG Protocol e plano de redução
e metas endossados pelo SBTi.

Em seguida foram elaboradas as diretrizes e práticas para a Indústrias

(frigoríficos e processadoras de carne e leite) e Insumos da cadeia de pecuária 

bovina para além dos membros do Grupo:
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ERA Consultoria
Setor

produtivo Projetos de carbono.

Re.Green Consultoria Especializada em reflorestamento.Setor
produtivo

Agro Carbono Consultoria Projetos de carbono, estratégias e posicionamento, inventários de emissão
pegada de carbono e Produtos carbono neutro.

Setor
produtivo e
Corporativo

ERA Brazil

regrow

Atlântica Simbios

Biofílica

re.green

Future Carbon 
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Diretrizes

Práticas

Apoio ao setor produtivo nos caminhos para uma
produção de baixa emissão de carbono

1

2

3

4

E foram elaboradas práticas para redução de emissão de carbono para cada uma

das diretrizes acima listadas:

Para apoiar o setor produtivo rumo a uma produção pecuária de baixa emissão de

carbono estimulada na cadeia, o GT de Clima elaborou diretrizes e práticas para 

redução de emissão de carbono “dentro da porteira”. Inicialmente foram

desenvolvidos níveis de comprometimento para o elo de Produtores Rurais do GTPS 

para dar início a mensuração das emissões nas propriedades rurais, descritos em 

quatro níveis:

Sistema de gestão da propriedade rural que inclua controle sobre insumos, 

gastos, entradas e saídas, uso de energia e combustível, sanidade e outros  

Prazo: 1º ano de adesão

 

Sistema avançado de gestão da propriedade com ferramentas/softwares 

de monitoramento de dados com geração de indicadores

Prazo: 3º ano de adesão

 

Ferramenta adotada para realizar inventário de emissões

Prazo: 6º ano de adesão

Ferramenta adotada para realizar inventário de emissões com plano de 

redução e metas em andamento

Prazo: 10º ano de adesão

1

2

3

4

5
Plano de ações

sustentáveis na indústria, entendimento
dos dado necessários para fazer

inventário.

Projeto de redução do escopo 2:
mudança da matriz energética. 

Projeto de redução do
escopo 1 da indústria.

Projeto de redução do escopo 3
da indústria: logística e fornecedores.

Investimento em pesquisa, ciência,
desenvolvimento e inovação para

trazer soluções mais
sustentáveis para a indústria.

Redução do uso do plástico, reciclagem, manejo de efluentes, consumo de água, gestão de resíduos,
água de reuso – redução dos impactos ambientais. | Levantamento de dados.

Redução tanto de GEE quanto poluentes – troca de combustíveis fósseis para fontes renováveis,
equipamentos mais modernos que reduzem as emissões, purificadores de ar e instalação de filtros.

Uso de energia solar, eólica, hidrelétrica, biomassa.

Parcerias públicas e privadas, acordos de cooperação com universidades e centros de pesquisa,
intercâmbio de conhecimento.

Otimizar e melhorar a eficiência da logística, transportes que emitem menos e conjunto de práticas que visem
a melhoria do balanço de emissões nas fazendas fornecedoras: a indústria pode fornecer desde bonificações
para os fornecedores com melhores práticas até apoiar a conexão desses fornecedores com finanças verdes,
e consultorias técnicas.
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Diretrizes

Práticas

Diretrizes e Práticas para o setor produtivo

1

2

3

4

5

Em seguida foram elaboradas as diretrizes e práticas para o setor produtivo 

para além dos membros do Grupo:

Ambição: “Que todos os membros da categoria Setor Produtivo possuam 

inventário de emissões de gases do efeito estufa das propriedades rurais,

apresentem um plano de redução de emissões em andamento e que sua

progressão seja reportada anualmente no Relatório de Resultados do GTPS”.

Cumprir as leis ambientais.

Reverter o processo de
degradação e acelerar

a recuperação das pastagens.

Promover uso racional dos
insumos e práticas regenerativas,

a reciclagem de nutrientes
e a fixação de carbono

no solo e no
estrato arbóreo.

Continuar melhorando
a relação de kg de carne/leite
produzido por quilo de carbono
emitido através do aumento do

desfrute do rebanho.

Aumentar o uso de energia
renovável e controlar o uso

de combustível fóssil na fazenda.

Respeitar o código florestal, cuidar das APPs e da reserva legal, evitar o desmatamento e a supressão
de árvores. | Recuperação de áreas desmatadas ilegalmente, programa de controle e recuperação de área erodida.

Realizar o ajuste de lotação e da relação oferta vs. demanda, seja em sistema contínuo ou rotacionado, que
proporcione a oferta necessária de MS para os animais, evitando compactação e a degradação por mau manejo.
| Evitar ao máximo o revolvimento do solo sob pastagem. | Plano de reforma e recuperação de pastagens
degradadas.

Uso racional o uso de produtos químicos que reduzam a atividade biológica, promover o incremento da fixação
biológica, da biodiversidade e o enriquecimento do microbioma. | Utilizar corretamente os insumos que
promovam o incremento da produtividade das pastagens como: análises de solo, calagem, fertilizantes, escolha
das espécies forrageiras e irrigação, priorizando a relação benefício/custo na escolha dos locais e evitando o
desperdício do que for produzido.

Promoção do bem-estar e saúde animal, do melhoramento genético, do bom manejo nutricional e do uso de
tecnologia, melhorem o desempenho e reduzam o tempo do nascimento ao abate.
| Uso de sistemas de produção intensificados como ILP e ILPF.

Aumento do uso de energia renovável (principalmente as oriundas da fotossíntese). | Controle e maximização
de eficiência no uso de tratores e máquinas.| Uso de biodigestores para produção de energia renovável na
forma de biogás (tratamento de dejetos para mitigação de CH₄).
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Atualmente existem muitos termos relacionados à questão climática e que podem 

gerar dúvidas e/ou interpretações duvidosas. Pensando nisso, foi realizada uma 

ampladiscussão e entendimentos dos diversos termos mais utilizados na temática 

dasmudanças climáticas e agronegócio e buscamos, por meio de fontes e

referênciasreconhecidas, os conceitos de cada termo. 

Alguns termos trouxeram discussões relevantes, como o uso do termo

“baixo carbono” e “baixa emissão de carbono”. Para pessoas que compreendem os 

conceitos e processos das mudanças climáticas, esses dois termos são sinônimos. 

Por outro lado, para pessoas leigas no assunto, o uso do termo “baixo carbono” 

pode trazer dificuldade no entendimento. Isso porque podem entender que 

carbono é ruim e que temos que ter pouco, quando na realidade depende da

perspectiva. Isto é, queremos menos carbono na atmosfera e mais carbono

estocado nos solos e árvores. Um processo está relacionado ao outro, então 

dependendo do público é importante uma decisão assertiva sobre o uso de cada 

termo.

Outro termo que gerou discussão foi o “carbono zero”, em que alguns especialistas

afirmam ser tecnicamente incorreto utilizar esse termo para caracterizar um

produto, pois nenhuma atividade produtiva é totalmente livre de emissões em todo 

seu processo. Portanto, o mais correto seria a utilização do termo “carbono 

neutro”, sendo o termo mais adequado para explicar que os volumes de carbono 

liberados na atmosfera em decorrência das atividades produtivas são 

compensados por uma quantidade igual de carbono sequestrado da atmosfera, por 

meio de processos de remoção, como reflorestamento, conservação ou outros 

tipos de tecnologias e práticas que removem carbono da atmosfera

Nesse sentido, foi muito discutido, também, que apenas compensar as emissões 

de um sistema produtivo não é a chave para alcançar a “neutralidade climática”, 

mas que é necessário planejar e agir com o viés de reduzir as emissões dos

processos e, apenas as emissões residuais, difíceis de serem reduzidas, serem 

compensadas por meio de outros projetos de remoção.. 

 

Mitigação Fator de emissão
Es

co
po

 1,
 2

 e
 3GWP (Global Warming Potential)

CO2e (dióxido de carbono equivalente)

Tier 1, 2 e 3

Carne baixo carbono Carne carbono neutro

Neutralidade das emissões/climática

Carbono neutro

In
te

ns
id
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e 

da
s e

m
is

sõ
es

Net zero (emissões líquidas zero)

Baixa emissão de carbono/baixo carbono

Discussão
As entregas do GT Clima são resultado de inúmeras discussões levantadas pelo 

grupo e compreendendo os pontos de vista de especialistas do Setor Produtivo, da 

Indústria, de Insumos, de Instituições Financeiras, do Varejo e da Sociedade Civil. 

Essa ampla discussãomultissetorial, proporciona um olhar sistêmico sobre as

complexidades, desafios, e oportunidades do agronegócio em relação às mudanças 

climáticas. 

Nivelamento de termos e conceitos
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Entendimento comum das metodologias de cálculo
de emissões e dos caminhos para estimativa de
GEE na cadeia da pecuária brasileira

Pensando em certificação de carne, foi discutido também o uso dos termos “carne

carbono neutro” e “carne baixo carbono”, que se tratam de duas marca-conceito 

criada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) com apoio da 

Marfrig Global Foods. Então, apesar do termo “carne carbono neutro” tratar-se de 

uma marca decertificação registrada, refere-se também a carnes que tiveram as 

emissões do seuprocesso produtivo neutralizadas. Portanto, existe a certificação 

registrada “carnecarbono neutro”, mas também é possível a utilização do termo 

para a ação de neutralizar o processo produtivo da carne.

Um termo muito citado, atualmente, é o dióxido de carbono equivalente (CO2e). O 

CO2 e foi criado para parametrizar o efeito de outros gases de efeito estufa

presentes na atmosfera em função do CO₂. Isto é, trata-se de uma métrica que

possibilita acomparação do potencial de impacto climático de outros gases, como o 

metano (CH₄) e o óxido nitroso (N₂O) em relação ao CO₂, convertendo o potencial de 

aquecimento desses gases em CO2e.

Isso se deve ao fato de que os diferentes gases de efeito estufa presentes na 

atmosfera possuem características e tempos de permanência diferentes, e

consequentemente seus impactos são diferentes. Por isso, o Painel

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas criou o Global Warming Potential 

(GWP), métrica que converte o potencial de um gás para absorver calor e aquecer o 

planeta em CO2e. No entanto, com o passar dos anos, estudos vêm sendo

realizados e busca-se cada vez mais melhorar essas métricas de conversão com 

base nas características intrínsecas dos gases. Por isso, foi realizada uma

apresentação sobre o GWP*, uma nova forma de parametrizar o metano e seu 

impacto nas mudanças climáticas. Seu conceito também está descrito no site do 

GTPS.

Demais conceitos acerca das mudanças climáticas, que muito se ouve falar, mas 

poucos entendem seu significado, foram discutidos e explicados por especialistas 

no assunto e estão apresentados no site, como escopos 1, 2 e 3; tier 1, 2 e 3; fatores 

de emissão, balanço e intensidade de emissões e mitigação. O entendimento e

discussão de todos esses termos foi imprescindível para a continuidade do GT e 

para a ampla divulgação aos associados do GTPS e sociedade civil.

Além de um entendimento comum sobre os diferentes termos referente às 

questões climáticas, foi importante nesse GT um entendimento comum sobre as 

metodologias para cálculo de emissões de gases do efeito estufa para os

diferentes setores e os possíveis caminhos, ferramentas e empresas que podem 

atuar nesse contexto.

Existem diversas iniciativas hoje no mundo para lidar com os desafios das

mudanças climáticas. Para isso, foi importante destacar as diferenças entre elas, 

o objetivo de cada uma e citar as diferentes empresas que podem facilitar os 

caminhos de medições de emissões de um setor, monitoramento, análises,

geração de créditos de carbono, certificações etc.

Um dos primeiros passos para qualquer setor é entender suas emissões a partir 

de um inventário. Com isso é possível, posteriormente, pensar em estratégias de 

redução, práticas sustentáveis, compensação ou geração de créditos de carbono
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Harmonização de metodologias para estimativa
de emissões na categoria Indústrias e Insumos

Por isso, discutimos no GT de Clima uma das metodologias mais reconhecidas

mundialmente e que considera as diretrizes da Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre a Mudança do Clima, o GHG Protocol, desenvolvido pelo World

Resources Institute (WRI), em parceria com o World Business Council for

Sustainable Development – consórcio de empresas de representação e presença 

mundial. 

O GHG Protocol trata-se de uma metodologia de cálculo e de endereçamento das 

emissões e remoções de GEE provenientes de atividades econômicas em diversos 

setores, possibilitando o desenvolvimento de metas de redução das emissões e 

mudança do paradigma produtivo. Portanto, abrange padrões de contabilização de 

emissões e remoções para cidades, setor corporativo, cadeia de valor,

agropecuária, ciclo de vida do produto, entre outros. Os protocolos são, em sua 

maioria, desenvolvidos de forma abrangente e adaptados em diversos países para 

melhor atender a cada realidade.

Pensando em representar o contexto brasileiro no setor produtivo do

agronegócio, em 2012, a WRI Brasil, em parceria com Embrapa e Unicamp,

desenvolveu um projeto para criar e adaptar as diretrizes de cálculo das emissões 

agrícolas para a realidade tropical e, com isso, mensurar e gerir as emissões 

agrícolas de forma mais assertiva com a realidade do Brasil. O Projeto ficou

conhecido como GHG Protocol Agropecuário, que utiliza metodologias específicas 

para a realidade nacional do agronegócio. Essa metodologia vem sendo atualizada 

e melhorada com o passar dos anos, principalmente no que se refere aos fatores 

de emissão da pecuária. 

Apesar de ser uma metodologia gratuita, existem diversas empresas que realizam 

esses cálculos com ferramentas automatizadas e com geração de relatórios e 

propostas de reduções, pensadas e realizadas por especialistas na área. Dessa 

forma, facilita o processo de execução da atividade além de fornecer maior

transparência quanto aos resultados obtidos. 

Além do GHG Protocol, existem outras metodologias de contabilização de 

emissões, por meio da análise do ciclo de vida do produto. O GRSB (Global

Roundtable for Sustainable Beef), por exemplo, buscou desenvolver uma

abordagem comum baseada em padrões internacionais para o setor de carne 

bovina. Essa abordagem foi lançada no dia 22 de fevereiro de 2022 e fornece

diretrizes para alinhamento e consistência entre os diferentes estudos sobre as 

emissões da cadeia produtiva da pecuária de corte. A diretriz sugere premissas e 

aponta um caminho no desenho do escopo de projetos de quantificação das 

emissões de GEE por quilograma de carne produzido. Por outro lado, a diretriz não

permite a comparação entre diferentes estudos que estão usando fontes de 

dados distintas, além de não ser possível contabilizar a parte de sequestro de

carbono de um sistema, caso exista. 

Muitas soluções vêm sendo divulgadas no mercado e por este motivo foram

realizados estudos dentro do GT de Clima, trazendo luz as metodologias

existentes, plataformas, ferramentas e empresas prestadoras desses serviços 

para facilitar o entendimento comum do setor, além de trazer novas ideias e

oportunidades para desempenharmos ações sustentáveis em todos os elos da 

cadeia.

Durante as discussões do GT de Clima foram elaboradas as diretrizes e práticas 

que apoiam as categorias Indústrias e Insumos no caminho para a redução de 

emissões de gases de efeito estufa. Essa foi uma importante entrega para orientar 

os associados do GTPS nas opções disponíveis para reduzir a pegada de carbono 

nas atividades.
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Após discussões do grupo, foi determinado como ambição: “Que todos os
membros das categorias Indústrias e Insumos possuam inventários de emissão 
de gases do efeito estufa no escopo 1, 2 e 3 com plano de redução de emissões e 
metas utilizando metodologias reconhecidas internacionalmente* e
apresentados publicamente e que sua progressão seja reportada anualmente no 
Relatório de Resultados do GTPS”. Para isso, foi importante discutir sobre qual 

metodologia ideal para que a ambição seja alcançada para esse elo da cadeia. O 

uso de uma metodologia comum facilita a criação de linha de base da categoria,

mensuração das reduções de forma temporal e comparações.

Apoio ao Setor Produtivo nos caminhos para uma
produção de baixa emissão de carbono
Durante as discussões do Grupo de Clima foram levantadas as diretrizes e práticas 

que apoiam o setor produtivo no caminho para a redução de emissões de gases de 

efeito estufa. Essa entrega  serve para orientar os associados do GTPS do Setor 

Produtivo nas opções disponíveis para reduzir a pegada de carbono nas 

propriedades rurais, começando com atividades simples e avançando para 

atividades mais tecnificadas, que podem requerer capacitação e financiamento. 

Foi discutida a possibilidade do GTPS promover tais capacitações a partir de dias 

de campo e webinars. 

A ambição para o Setor Produtivo é: “Que todos os membros da categoria Setor 
Produtivo possuam inventário de emissões de gases do efeito estufa das 
propriedades rurais,apresentem um plano de redução de emissões em 
andamento e que sua progressão seja reportada anualmente no Relatório de 
Resultados do GTPS”. Na categoria produtiva, ainda não há consenso sobre a 

metodologia que deve ser aplicada para levantar o inventário de emissões de 

propriedade rurais. Existem preocupações sobre a aplicação do Protocolo GHG dado 

a sua complexidade, o custo envolvido de contratar especialistas no tema para 

apoiar no preenchimento e cálculos e o uso de fatores de emissão 

internacionais, que não reflitam o contexto da agricultura tropical. 

O Grupo de Clima deve avançar com a definição das ferramentas e metodologias

endossadas pelo GTPS para utilização dos associados nos próximos ciclos para

trazer mais clareza, permitir a comparação de resultados e comunicação

unificada. O Grupo de Clima deve examinar as ferramentas e metodologias

disponíveis, avaliando a facilidade de preenchimento, custo envolvido, nível de

aceitação internacional e os fatores de emissão utilizados nos modelos, sempre

priorizando o uso de fatores brasileiros quando possível para trazer dados reais do

contexto da agricultura tropical.

Durante as reuniões do grupo foram discutidas diferentes metodologias possíveis 

e o GHG Protocol Corporativo foi levantado como a metodologia utilizada com mais

frequência pelos associados destas categorias. A metodologia permite o

levantamento das principais fontes de emissão para os escopos 1, 2 e 3, e ainda 

fornece um protocolo específico para utilizar em propriedades rurais para

conseguir dados aprimorados sobre o setor produtivo. Como o escopo 3 da 

indústria é o escopo 1 da fazenda, existem grandes oportunidades para parcerias 

que estimulem a mensuração e redução de emissões entre as categorias.

Dentro dessa atividade de harmonização, para apoiar no alcance da ambição do 

Grupo de Clima, foram criados Termos de Compromisso para as categorias 

Indústrias e Insumos e outro para o Setor Produtivo que podem ser observados no 

anexo ao final do material. Esses acordos incentivam os associados por meio de 

diretrizes e práticas das respectivas categorias a avançar nos níveis apresentados 

na seção três, determinando prazos para o atingimento dos níveis e a publicação 

anual dos resultados. Esse compromisso não é punitivo, tampouco implica riscos 

para os membros associados do GTPS, mas cria um ambiente de responsabilização 

e compromisso no combate às mudanças climáticas dentro do Grupo.

*Metodologias sugeridas pelo GTPS: inventário realizado  com o GHG Protocol e plano de redução e metas
endossados pelo SBTi.
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Considerações Finais
As discussões e entregas dessa primeira edição do Grupo de Clima foram

importantes para colocar todos os associados no mesmo nível de conhecimento,

fornecer ferramentas para apoiar na redução da pegada de carbono do setor e 

alinhar um compromisso comum entre todos os associados, definindo

estratégias e estimulando ações que mitiguem as mudanças climáticas, ponto 

crítico para todos os setores da economia. 

A questão das metodologias a serem adotadas pelos associados é bastante

complexa. Para a categoria Indústrias e Insumos existe um consenso no uso do 

GHG Protocol corporativo, já adotado por muitos, e ficou definido como uma

metodologia endossada pela GTPS. Porém, para o Setor Produtivo não existe esse 

mesmo consenso e a próxima edição do Grupo de Clima deverá desenvolver este 

debate sobre as ferramentas.

Ao longo das discussões, o Grupo ressaltou a importância do uso de fatores de 

emissão nacionais, principalmente nas medições do setor produtivo, que reflitam 

a realidade da agricultura tropical, em vez de utilizar fatores de emissão

europeus. Infelizmente não existe uma aceitação internacional sobre os fatores 

gerados pela ciência nacional que dificulta a comunicação de resultados. Muitas 

vezes, organizações são obrigadas a utilizar fatores internacionais para terem 

seus inventários e medições verificados e aceitos. Este assunto deve ser

acompanhado no Grupo de Clima.

O Grupo de Clima tem uma missão muito importante para os próximos anos, de 

avançar no trabalho começado em 2022. Será importante também este Grupo 

acompanhar as discussões sobre a geração de créditos de carbono no agro, um 

assunto muito  importante, sobre o qual o GTPS deve ter ciência dos avanços para 

poder apoiar os associados a se posicionarem dentro desta nova

oportunidade que está surgindo.

A participação dos membros e representações das categorias no GT de Clima

apresentou elevada alternância de pessoas e empresas no decorrer de todo o

processo. Mesmo que os resultados estejam validados pelo GTPS, a inconstância 

demonstra o quanto é preciso evoluirmos enquanto grupo de trabalho que possui 

uma agenda comum celebrada por um compromisso para promover uma pecuária 

sustentável no Brasil.

Nota: Os demais elos da cadeia de valor da pecuária bovina devem apoiar a

realização do inventário de gases de efeito estufa dentro das propriedades rurais 

que fazem parte do GTPS, utilizando metodologias definidas pelo Grupo de Trabalho 

de Clima por meio do desenvolvimento de projetos e parcerias que apoiem

financeiramente a realização destes inventários, tendo em vista metodologias,

métodos e métricas adaptadas para a produção tropical e validadas por

instituições brasileiras e com reconhecimento internacional.
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