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RESUMO 

 

Desenvolvimento de um modelo para estimativas da produção de gases de efeito estufa em 

diferentes sistemas de produção de bovinos de corte 

 

  

 Em função do tamanho do rebanho bovino e do sistema extensivo de produção, o Brasil 

produz uma significativa quantidade de gases de efeito estufa (GEE), principalmente de metano 

(CH4). O aumento das emissões desses gases pode elevar a temperatura do planeta, com 

conseqüências ambientais imprevisíveis e potencialmente negativas. Porém, a emissão de CH4 

varia em função do sistema de produção, da ingestão de matéria seca, da digestibilidade da dieta 

e das características animais. As emissões de CO2 a partir de combustíveis fósseis também 

variam em função das tecnologias de produção utilizadas. O objetivo deste trabalho foi 

desenvolver um modelo que permitisse estimar a emissão de CH4 e outros GEE pela pecuária de 

corte. Este modelo foi utilizado para avaliar o impacto de diferentes sistemas de produção. As 

fontes de GEE dos animais consideradas no modelo foram o CH4 proveniente da fermentação 

entérica e o óxido nitroso (N2O) originário do N da urina e das fezes. Foi considerado o CO2 

proveniente da fabricação, transporte e distribuição dos insumos necessários à produção dos 

alimentos utilizado no pasto e no confinamento, bem como o N2O resultante do uso de 

fertilizantes nitrogenados. As entradas do modelo incluíram área, curva de produtividade e de 

qualidade da forragem, eficiência de pastejo, produtividade do milho para silagem e grão e os 

índices zootécnicos do rebanho. Foram utilizadas equações para estimativa da produção de 

metano em função da qualidade do alimento e do consumo de cada categoria do rebanho. O 

consumo, ganho de peso e índices zootécnicos são calculados em função da quantidade e 

qualidade dos pastos e suplementos. Simularam-se 3 sistemas de produção de ciclo completo 

sempre em uma unidade de produção de 1000 ha totais e 800ha úteis: sistema representando os 

índices da média brasileira (MB); sistema denominado intensivo a pasto (IP); e  sistema intensivo 

a pasto incorporando à terminação em confinamento (IPC).  No sistema MB as produções anuais 

de CH4 e CO2 equivalente total (CO2-eq) foram respectivamente de 30.740 e 783.283 kg, no 

sistema IP de 53.085 e 1.353.426 kg e no sistema IPC de 54.274 e 1.382.774 kg. A maior 

produção de metano e GEE totais nos sistemas mais intensivos são função da maior 

produtividade vegetal, maior capacidade de suporte e maior uso de insumos. As produções anuais 

estimadas de carne nos sistemas MB, IP e IPC foram respectivamente de 39.401, 95.942 e 

115.294 kg de carcaça. Consequentemente, as produções de CO2-eq totais por unidade de carcaça 

produzida foram de 19,9, 14,1 e 12,3 kg de carcaça por kg de CO2-eq respectivamente para os 

sistemas MB, IP e IPC. O modelo demonstra que a produção de CH4 e CO2 equivalente totais por 

unidade de área aumentam, porém há redução de 29 e 12% nas emissões de GEE por unidade de 

carne produzida nos sistemas intensificados, IP e IPC respectivamente. A produção de grãos 

resulta em maiores emissões de GEE provenientes de combustíveis fósseis. Entretanto, o uso 

estratégico dos grãos na fase final de terminação aumenta a produtividade do sistema de forma a 

reduzir a produção de metano por unidade de carne e reduzir o impacto desta atividade sobre o 

clima.   

 

Palavras-chave: Confinamento; Entérico; Ruminantes; Bovinos; Metano; Óxido nitroso 
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ABSTRACT 

 

Development of a model to estimate the production of greenhouse gases in different 

beef cattle production systems 

 

 Due to the size of the cattle herd Brazil produces a significant amount of greenhouse gases 

(GHG), mainly methane (CH4). Increasing emissions of greenhouse gases can raise the 

temperature of the earth, with potentially negative yet unpredictable environmental 

consequences. The emission of CH4 varies depending on dry matter intake, diet digestibility and 

animal characteristics. The aim of this work was to develop a model to estimate the emissions of 

CH4 and other greenhouse gases for different beef cattle production systems.  Sources of GHG 

considered in the model were CO2, CH4 from enteric fermentation and nitrous oxide (N2O). The 

CO2 from manufacturing, transport and distribution of inputs were considered in the model, as 

was the N2O resulting from nitrogen fertilizers use. The inputs include area, forage productivity 

and quality curves, grazing efficiency, productivity of corn silage and corn grain and herd 

reproductive and productive parameters. Equations were used to estimate the methane production 

according to food quality and intake of each herd category.  Three production systems from 

calving to slaughter were simulated in a total farm area of 1000 ha with 800 ha of effective 

production: a) a system representing the average Brazilian productivity averages (MB); b) a 

system representing an intensive grazing (IP); c) the same intensive grazing system using a short-

term feedlot finishing period (IPC).The annual production of CH4 and CO2 were 30.740 and 

783.283 kg for the MB system; 53.085 and 1.353.426 kg for the IP system and 54.274 and 

1.382.774 kg for the IPC system. The higher total production of CH4 and GHG in intensive 

systems is expected due to higher crop productions and use of inputs. Production of MB, IP and 

IPC systems were 39.401, 95.942 and 115.294 kg of carcass, respectively. The total CO2-eq 

productivity by unit of carcass were 19,9, 14,1, 12,3 kg of carcass per kg of CO2-eq. The model 

demonstrates that CH4 and CO2-eq production per unit of area increase, however there is a 

reduction of 29 and 12% in GHG emissions per unit of meat produced in the intensified systems, 

IP and IPC respectively. Grain production results higher GHG emissions, due to the use of fossil 

fuels. However, the strategic use of grains for finishing results in large increases in productivity, 

reducing methane production per unit of meat. This may allow for a reduction in the impact of 

this activity on the climate.  

 

Keywords: Enteric; Feedlot; Livestock; Methane; Nitrous oxide; Ruminants 
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1 INTRODUÇÃO  

Nos últimos anos tem-se observado acúmulo de gases do efeito estufa na atmosfera, fato 

que tem contribuído para mudanças climáticas em nível global. De acordo com o novo 

documento do Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC, 2006), as 

concentrações de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O) na atmosfera 

têm aumentado notadamente no mundo como resultado de atividades humanas desde 1750. Nos 

últimos 200 anos, a média de temperatura terrestre subiu cerca de 6ºC (STEINFELD et al., 2006). 

Dentre os vários gases de efeito estufa (GEE), a agricultura e a pecuária contribuem de forma 

significativa com a emissão de três deles: CO2, CH4 e N2O.  

A emissão de CO2 é, em grande parte, produto da utilização e queima de combustíveis 

fósseis e renováveis (SAUERBECK, 2001). O CH4 é proveniente da fermentação anaeróbica da 

matéria orgânica em ambientes alagados, campos de arroz cultivados por irrigação de inundação, 

fermentação entérica e do tratamento anaeróbico de resíduos animais (CRUTZEN 1995). O N2O 

é produzido a partir do uso de fertilizantes nitrogenados, da fixação biológica de nitrogênio, da 

mineralização da matéria orgânica adicionada, da adição ou depósito de dejetos animais nos 

solos, da lixiviação de solos e da queima de resíduos agrícolas.  

O setor pecuário é responsável por 18% das emissões dos GEE, 9% do gás emitido por 

fontes antrópicas (desmatamento para áreas de pastejo ou produção de grãos), 37% do CH4 

mundial (maior parte proveniente da fermentação ruminal) e 65% de todo o gás nitroso emitido 

(FAO, 2006). Neste cenário, o Brasil tem sido apontado como importante produtor de CH4 por ter 

o maior rebanho comercial e produzir carne bovina sob sistema extensivo.  

Como a população mundial deve aumentar dos atuais seis bilhões de habitantes para os 

8,2 a 9,3 bilhões até 2030 (NAKIĆENOVIĆ et al., 2000), o setor de produção de carne bovina 

terá que estar preparado para atender a crescente demanda dos consumidores levando em 

consideração a disponibilidade de terra e tecnologias para este fim, assim como as conseqüências 

ambientais do aumento do número de animais no rebanho e da ampliação ou intensificação das 

áreas de produção.  

De acordo com Brouwer (2006), a preocupação com as conseqüências ambientais de tais 

aumentos é devida a uma série de razões, como a potencial necessidade de desmatamento de 

florestas e a transformação de outras terras em áreas agricultáveis para a expansão das pastagens 

e terras aráveis para a produção de culturas destinadas a alimentação de animais; outra 
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preocupação é que a agricultura estaria contribuindo com 65% das emissões desse gás para a 

atmosfera (FAO, 2006), já que a maior parte das emissões antropogênicas de NH3 e N2O são 

provenientes da produção de alimentos, que deverá aumentar para alimentar maior número de 

animais. Por último, os sistemas de produção pecuária e a cultura do arroz são as principais 

fontes mundiais de emissão de CH4, sendo o cultivo de arroz responsável por 6% do CH4 mundial 

e os ruminantes por 22% da fonte global desse gás (BROUWER, 2006).  

A intensidade da emissão de metano proveniente da fermentação ruminal de bovinos de 

corte depende principalmente do tipo de animal, consumo de alimentos, digestibilidade da dieta e 

de medidas que proporcionem aumento na eficiência produtiva e resulte em ciclos de produção 

mais curtos. Segundo Pedreira e Primavesi (2006), estas são indicações para a redução das 

emissões de metano pela pecuária de corte. Atualmente, as pressões ambientais vêm apontando 

que a melhor forma de reduzir a emissão de CH4 é através da pecuária de corte 

(MACHMÜLLER, 2006).  

Para redução da emissão de gases entrou em vigor o tratado de Kyoto em 2005, onde 

vários setores de produção brasileiros, como a pecuária de corte, passaram a ter a oportunidade de 

obter lucro com a venda de créditos de carbono, através dos chamados projetos de Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL). Este mercado é responsável pela arrecadação de 

aproximadamente 34 bilhões de euros por ano. Além de proporcionarem aumento da 

lucratividade do setor, estes projetos contribuem indiretamente para melhorias na qualidade de 

vida do planeta e para a construção de um ambiente sustentável, promovendo a redução do efeito 

estufa e da poluição atmosférica.  

Segundo o tratado de Kyoto, países industrializados terão que reduzir 5,2% a emissão de 

gases de efeito estufa em relação aos níveis estimados para 1999. Segundo os projetos MDL, 

cada tonelada de equivalente em gás carbônico que deixar de ser emitida ou for removida da 

atmosfera por um país em desenvolvimento, como o Brasil, poderá ser negociada no mercado 

mundial, por meio da venda do Certificado de Emissões Reduzidas. Este documento é validado 

por entidades creditadas pela ONU e organismos internos de cada país.  

Neste contexto, o desenvolvimento de pesquisas que visem à obtenção de informações 

sobre o potencial de produção e emissão de metano pela pecuária de corte brasileira de acordo 

com os principais sistemas de produção animal com potencial de adoção torna-se interessantes 
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para que seja possível manter e/ou melhorar os índices de produtividade, a eficiência de produção 

e a geração de créditos de carbono.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1  A pecuária brasileira e sua importância econômica 

A pecuária de corte brasileira é extensivista, tem como objetivo a exploração da extensa 

área de pastagem e da habilidade dos ruminantes de transformar alimentos fibrosos em carne e 

leite. No ano de 2007, R$ 37,8 bilhões de reais foram gerados pela pecuária bovina, sendo 

criados 400 mil e 1,2 milhões de empregos diretos dentro da porteira e na indústria (FAO, 2006).  

 O PIB do agronegócio gerou 642,63 bilhões e foi responsável por 25,11% do PIB 

brasileiro. O agronegócio pecuário contribuiu com 7,26% do PIB, sendo a pecuária primária 

responsável por 36,84% de sua formação. A pecuária de corte promove a interiorização da 

economia e abastece 70% do mercado interno (com 6,88 milhões de toneladas de carne) e 30% 

do mercado externo de carnes. Um terço de toda a carne bovina no mundo é brasileiro. Estas 

exportações geraram 4,5 bilhões de dólares em 2007, representando um crescimento de 426% 

desde o ano 2000.  

O crescimento do agronegócio brasileiro nos últimos sete anos tornou o Brasil m dos 

maiores exportadores de carne bovina do mundo. Neste mesmo período, o consumo mundial de 

carne bovina aumentou em 20%, saltando de 50 para 60 milhões de toneladas. É ainda esperado 

aumento nas projeções de consumo de carne bovina para o ano 2015, com crescimento do 

consumo de carne de 40% em relação aos ano 2000, atingindo aproximadamente 70 milhões de 

toneladas anuais (FAO, 2006).  

Segundo dados do IBGE (2007), o Brasil possui hoje uma população de 185 milhões de 

bovinos (11% maior que em 1996), onde aproximadamente 80% são representados por gado de 

corte e 20% por gado de leite. Com estes números, o Brasil passa a ter uma importante 

responsabilidade ambiental, uma vez que o ecossistema das pastagens, se bem manejados, passa a 

apresentar grande potencial de seqüestrar carbono. Por outro lado, a pastagem degradada ou de 

baixa produtividade favorece o baixo desempenho dos animais, e a maior produção de GEE por 

produto. Portanto em condições de baixa produtividade, que é uma característica do sistema de 

produção, o Brasil passa a ser uma enorme fonte produtora de GEE, principalmente de CH4 

entérico. 
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2.2  Emissões de gases de efeito estufa pelo setor agropecuário  

Dentre os vários GEE, a agricultura e a pecuária contribuem de forma significativa com a 

emissão de três deles: gás carbônico (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O). A emissão de 

CO2 é, em grande parte, resultado do uso e da queima de combustíveis fósseis e renováveis. Logo 

a contribuição deste gás pela agropecuária é relativamente pequena, mesmo em países onde estes 

setores são altamente mecanizados, geralmente não excedendo a 5% do CO2 (SAUERBECK, 

2001).  

Entretanto, a quantidade de CO2 liberado por queimadas de resíduos agrícolas, pastagens, 

cerrados e florestas associadas ao desmatamento são extremamente elevadas no Brasil. O fogo 

libera carbono da biomassa durante a combustão e acentua diretamente a liberação de carbono do 

solo, do qual a vegetação foi queimada. Efeitos indiretos do fogo podem levar à emissão de N2O 

e CH4. Além disso, o solo exposto tende a acelerar a erosão e possivelmente leva a um aumento 

da taxa de mineralização do reservatório de carbono orgânico (SHIYOMI; KOIZUMI, 2001). 

O CH4 é resultado da fermentação anaeróbica da matéria orgânica em ambientes alagados, 

campos de arroz cultivado por irrigação de inundação, fermentação entérica, tratamento 

anaeróbico de resíduos animais e queima de biomassa (florestas, resíduos agrícolas, etc). 

Segundo com Crutzen (1995), grandes quantidades de CH4 são provenientes de aterros sanitários, 

produção de combustíveis fósseis e vazamentos de gás natural.  

O N2O é produto da utilização de fertilizantes nitrogenados, da fixação biológica de 

nitrogênio, da mineralização da matéria orgânica adicionada, da adição ou depósito de dejetos 

animais nos solos, da lixiviação de solos e da queima de resíduos agrícolas. Nos solos, as 

emissões de N2O ocorrem como conseqüência do processo microbiológico de denitrificação e 

nitrificação. A denitrificação é o processo pelo qual o nitrato (NO3
-
) e o nitrito (NO2

-
) são 

reduzidos para formarem compostos como o óxido nítrico (NO), óxido nitroso (N2O) e nitrogênio 

(N2). Na nitrificação os microorganismos oxidantes do amônio utilizam o nitrito (NO2
-
) como 

aceptor final de elétrons, minimizando assim a acumulação intracelular de níveis tóxicos de 

nitrito (RITCHIE; NICHOLAS, 1972). 

Estudos recentes demonstram que a concentração atmosférica desse gás tem aumentado 

consideravelmente nas últimas décadas (Tabela 1) e continua a aumentar anualmente a uma taxa 

de 0,8% (TAMMINGA, 1996). Atribui-se ao N2O uma contribuição de 5% do potencial de 

aquecimento global (HOUGHTON et al., 1990).   
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Tabela 1 - Emissão de gases do efeito estufa, suas variações, tempo de vida na atmosfera, 

contribuição pela agricultura e contribuição relativa ao efeito estufa 

Fonte: Adaptado de Brasil (2000); FAO (2006); IPCC (2006) e Tamminga (1996); 

Nota: ppm = partes por milhão; PPB = partes por bilhão; ppt = partes por trilhão; *Potencial de aquecimento global 

(PAG) relativo ao CO2 por um horizonte de 100 anos (IPCC, 2007) 

   

Aproximadamente 1,25% do total de N aplicado no solo são emitido como N2O 

(VERMOESEN et al., 1996). Portanto, a adição de nitrogênio via fertilizantes minerais, esterco 

animal e resíduos culturais, aumentam a emissão de N2O. A emissão de N2O também é 

influenciada pelo uso e manejo dos fertilizantes e dos solos (VERMOESEN et al., 1996). Em 

1994 foi estimada no Brasil produção total de 475,99 Gg de N2O, dos quais 125,72 Gg (26%) 

corresponderam a emissões diretas de solos agrícolas, 218,50 Gg (46%) a emissões a partir de 

animais em pastagem e 131,77 Gg (28%) a emissões indiretas (LIMA et al., 2001) 

De acordo com o novo documento do Painel Intergovernamental sobre Mudança 

Climática, as concentrações de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso na atmosfera têm 

aumentado notadamente no mundo como resultado de atividades humanas desde 1750 (IPCC, 

2006). Este documento relatou ainda que os incrementos nas concentrações de gás carbônico são 

devidos principalmente ao uso de combustíveis fósseis e às mudanças no uso do solo, enquanto 

os aumentos das concentrações de metano e de óxido nitroso são principalmente devido à 

produção agropecuária.   

Para comparar a capacidade de cada gás de efeito estufa em reter o calor na atmosfera em 

relação aos outros gases, foi criado o conceito chamado potencial de aquecimento global (PAG). 

A definição de PAG para um determinado gás de efeito estufa é a capacidade de reter calor por 

Fase pré-industrial (1750) 

CO2 CH4 N2O 

(ppm) (ppb) (ppb) 

280 600 270-290 

Ano de 2005 365 1745 314 

Tempo de vida na atmosfera (anos) 50-200 9,2-15,2 120 

Taxa anual de aumento  1,5% 7,0% 0,8% 

Potencial de aquecimento global*  1 25 298 

Contribuição pela agricultura 5% 20% >50% 

Contribuição relativa ao efeito estufa 60% 15% 5% 
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unidade de massa deste gás, em comparação com uma unidade de massa de CO2 ao longo de um 

específico período de tempo. 

De acordo com a FAO (2006), entre os gases de efeito estufa, grande parte das atenções 

está voltada ao CO2 devido ao seu impacto ambiental, concentração e quantidades emitidas na 

atmosfera, sendo extremamente altas quando comparadas com os outros gases. O metano é o 

segundo gás de efeito estufa mais importante. Uma vez emitido, o CH4 permanece na atmosfera 

por 9-15 anos. Além disso, o seu PAG é 25 vezes maior que o do CO2, considerando um período 

de atividade de 100 anos. 

 Desde a era pré-industrial, a concentração de CH4 na atmosfera aumentou em 150%, 

contudo a razão de emissão decresceu recentemente. Do total das emissões globais de CH4 de 

origem antrópica (370 milhões de toneladas), cerca de 80 Tg (22%) são emitidos a partir dos 

processos entéricos (IPCC, 2007). 

 O óxido nitroso é o terceiro gás de efeito estufa, de grande importância e com alto poder 

em reter calor. Apesar de sua concentração ser consideravelmente pequena, o N2O é 298 vezes 

mais eficiente do que o CO2 em reter calor, possuindo uma vida atmosférica muito longa, 114 

anos (FAO, 2006).  De acordo com IPCC (1995), as emissões globais de N2O são estimadas entre 

3,7 a 7,7 Tg N/ano, com uma média provável de 5,7 Tg. As emissões diretas deste gás, a partir de 

solos agrícolas somam 2,5 Tg N/ano, os animais em pastagem emitem 1,6 Tg N/ano e as 

emissões indiretas (e.g lixiviação e volatilização) 1,9 Tg N/ano. 

Nos últimos 200 anos, a média de temperatura na superfície terrestre subiu cerca de 6ºC. 

Um aquecimento de cerca de 0,2ºC por década é projetado para as próximas duas décadas 

(STEINFELD et al., 2006). A maior parte do aumento das médias de temperatura, observadas no 

mundo desde a segunda metade do século 20, é provavelmente devido ao incremento nas 

concentrações de GEE (IPCC, 2007).  

A agropecuária emite quantidades consideráveis destes gases. Assim sendo, as mais 

diversas criações animais estão contribuindo de forma significativa para a maioria dos problemas 

ambientais do planeta, tais como o aquecimento global, a poluição do ar e da água, a degradação 

dos solos e a perda de biodiversidade. 
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 2.2.1 Emissão de metano  

No ano de 1994 o Brasil emitiu 13,17 milhões de toneladas (Tg) de CH4. Somente a 

pecuária emitiu 9,7 Tg de CH4 (73,6% do total), sendo que desse total, 9.38 Tg (96%) são 

provenientes dos processos entéricos (incluindo bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, muares, 

asininos, eqüinos e suínos) e 0,39 Tg (4%) por dejetos animais. De todo o CH4 proveniente da 

fermentação entérica, 82,0% é atribuído ao gado de corte, 13,52% ao gado de leite e 4,4% às 

outras categorias animais. Já as emissões de metano provenientes dos dejetos de animais, 53% 

são atribuídas ao de gado de corte, 16% ao gado de leite, 16% as aves e 8% aos suínos (BRASIL, 

2006; IPCC, 1996).  

Das emissões de metano pelo setor agropecuário no Brasil, a pecuária, é responsável por 

96% do total de CH4 de origem agrícola. Como o CH4 entérico global é estimado em 86 Tg/ano e 

os provenientes dos dejetos animais na faixa em 18 Tg/ano (MOSIER et al., 2004; FAO 2006), é 

possível inferir que a pecuária brasileira é responsável por 11,3% da produção de CH4 entérico 

mundial e em média por 2,6% da produção de CH4 mundial com origem nos dejetos.  

Por possuir o maior rebanho de bovinos do mundo e utilizar forrageiras tropicais como 

base alimentar destes animais, o Brasil tem sido indicado como potencial produtor de metano em 

função de uma série de razões: os bovinos de corte são ruminantes de grande porte; assim a 

proporção de metano produzida é bem maior quando comparado aos pequenos ruminantes; a 

dieta alimentar é constituída de forragem de valor nutricional baixo (COSTA, 2006).  

Resultados iniciais de pesquisas (não considerando variações na oferta e na qualidade da 

forragem) desenvolvidas por Primavesi et al. (2004) indicaram uma variação da emissão de CH4 

por vacas em lactação de 121 a 147 kg/cabeça/ano (8,3 a 10,6% da EB) e por novilhas de 66 a 83 

kg/cabeça/ano (7,2 a 9,6% da EB). Estes resultados são superiores aos valores apresentados por 

Brasil (2000) para vacas em lactação e animais jovens (57 e 42 kg/cabeça/ano, respectivamente).  

Johnson et al. (1994) relataram que diversos trabalhos desenvolvidos com o inventário 

dos gases de efeito estufa assumiram um fator de emissão de CH4 de 55 kg/ano para bovinos 

mantidos em países desenvolvidos e 35 kg/ano para animais criados em países em 

desenvolvimento, mas, destacam que este é um fator médio de emissão extrapolado para um 

grupo variado de animais.  

De acordo com Pedreira (2004) estas diferenças podem estar relacionadas com o tipo de 

animal utilizado para estimar a emissão do gás ou à utilização dos dados originados de animais 
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criados em ambiente temperado, com diferentes sistemas de arraçoamento, principalmente com 

altos teores de grãos na dieta. Um adequado manejo das pastagens e a suplementação alimentar 

têm sido identificados como os melhores meios de aumentar a eficiência de produção dos 

sistemas de gado de corte e de reduzir as emissões de GEE, haja vista a melhoria na nutrição 

animal e os ganhos na eficiência reprodutiva (EPA, 2005). 

 

2.2.1.1 Produção de metano via fermentação entérica 

A fermentação ruminal, decorrente do metabolismo dos carboidratos vegetais, é um 

processo anaeróbio efetuado pela população microbiana ruminal. Nesse processo fermentativo é 

dissipado calor e são produzidos CH4 e CO2. As emissões globais de metano, a partir do processo 

entérico dos ruminantes, representam 22% das emissões globais de metano sendo estimados em 

86 Tg/ano (EPA, 2005a).  

Assim, é de grande importância o conhecimento dos mecanismos de síntese de metano 

(metanogênese), assim como os fatores que afetam sua produção. O grande desafio no sistema 

produtivo de ruminantes é desenvolver dietas e sistemas de manejo que minimizem a produção 

de metano, possibilitando assim menores perdas energéticas e, conseqüentemente, melhorias da 

eficiência alimentar e produtividade animal. 

A fermentação ruminal, decorrente do metabolismo dos carboidratos vegetais ingerido 

pelos bovinos, é um processo que converte os carboidratos estruturais (celulose e hemicelulose) e 

não estruturais (amido) em ácidos graxos de cadeia curta, principalmente ácido acético, 

propiônico e butírico. Nesse processo são produzidos calor, CH4 e CO2. A metanogênese é parte 

do processo digestivo normal dos herbívoros ruminantes e ocorre no rúmen (VAN SOEST, 

1994). 

Durante o processo de fermentação a produção de ácido acético e butírico, há a liberação 

de grandes quantidades de hidrogênio (H2) que favorece a metanogênese. As bactérias 

metanogênicas gram-positivas da microbiota ruminal, dos gêneros Methanobrevibacterium, 

Methanosarcina Methanobacterium, e Methanomicrobium utilizam H2 e CO2 para sintetizarem 

metano (WOLIN et al., 1997).  

A quantidade de hidrogênio utilizada é 4 mols de H2 por mol de metano produzido, sendo 

utilizada energia durante esta reação, equivalente a -134 KJ por mol de CH4. Assumindo que são 

necessários 37 KJ de energia para produzir um mol de adenosina trifosfato (ATP) (THAUER; 
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JUNGERMAN; DECKER, 1977), um mínimo de 3 mols de ATP são utilizados para a redução 

do CO2 e H2 em CH4 (MOSS, 1995).  

Por outro lado, há “captura” de H2 do meio durante o processo fermentativo onde o 

produto resultante é o ácido propiônico. O aumento da produção de ácido propiônico diminui a 

produção de metano, resultando em melhor eficiência energética. Intensas produções de ácido 

propiônico resultam em uma relação inversa altamente significativa entre propionato e metano 

(WHITELAW et. al., 1984). Essa remoção de H2 leva a um sistema de equilíbrio, pois à medida 

que ocorre a fermentação dos carboidratos no rúmen, aumentam os teores de hidrogênio que, se 

não forem removidos, inibem os sistemas enzimáticos (MILLER, 1995).  

No rúmen, as bactérias metanogênicas são encontradas aderidas à superfície do alimento. 

Considerando que os protozoários ciliados têm grande potencial de produção de hidrogênio no 

rúmen (USHIDA; JOUANY,1996), a associação somática das bactérias metanogênicas com os 

protozoários ciliados indica uma relação simbiótica, em que as bactérias, por utilizarem o 

hidrogênio produzido pelos ciliados, favorecem a manutenção de um ambiente ruminal adequado 

ao desenvolvimento destes microrganismos (VAN SOEST, 1994). 

A proporção dos ácidos graxos voláteis (AGV) no rúmen depende da dieta, sendo que 

rações ricas em grãos favorecem a formação do ácido propiônico, enquanto que rações com alta 

proporção de alimentos volumosos favorecem a produção de ácido acético. Ao contrário de dietas 

com maior proporção de volumoso, dietas com maiores quantidades de carboidratos solúveis 

reduzem pH ruminal e aumenta taxas de fermentação, fato que inibi bactérias metanogênicas e 

aumentam a produção de propionato (VAN KESSEL; RUSSEL, 1995). Além da relação 

volumoso:concentrado, o consumo de matéria seca, a proporção de forragem, o tamanho de 

partícula e o peso vivo também afetam a produção de CH4 (OWENS, 1988).  

Os estudos realizados por Miller (1995), Johnson e Johnson (1995) e Mcallister et al. 

(1996) revelaram que a emissão de CH4 proveniente da fermentação ruminal depende 

principalmente do tipo de animal, nível de consumo de alimentos, quantidade de grãos na dieta, 

tipo de carboidratos presentes na dieta, estágio de crescimento da planta forrageira, 

processamento da forragem, tamanho de partícula, suprimento de minerais, manipulação da 

microflora ruminal, da digestibilidade dos alimentos e da adição de lipídeos e ionóforos. Estes 

são importantes componentes que afetam e estão envolvidos na produção de CH4 ruminal. Por 
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essas razões, as indicações para a redução das emissões de CH4 pela pecuária estão ligadas a 

medidas que refletem na melhor eficiência produtiva.  

A produção e emissão de gás metano em ruminantes acarretam significativas perdas que 

variam entre 4 e 12% do total de energia bruta ingerida (GIBBS et al., 1989; IPCC, 1996). 

Segundo o IPCC (1996) no caso de bovinos de leite, os valores médios de fatores de emissão de 

metano podem variar de 81 a 118 kg de metano/animal/ano, respectivamente, para a América do 

Norte e países do leste europeu, enquanto, estima-se que em países africanos e asiáticos, as 

emissões variem de 36 a 56 kg de metano/animal/ano.  

Trabalhos com o uso de forragens temperadas e bovinos do gênero Bos taurus, de corte e 

leite, alimentados com forragem e concentrados de alta ou baixa inclusão na dieta, apresentam 

uma perda de 3,0 a 6,5% da energia bruta (EB) na forma de CH4, quando alimentados com dietas 

contendo 85% e 65% de energia digestível (ED) respectivamente (EPA, 2005; TAMMINGA, 

1996).  

A produção de metano nos bovinos criados em ambiente tropical, quando mantidos em 

sistemas de pastejo, é afetada pela constituição morfológica e composição química das plantas 

forrageiras deste ambiente. Além disso, a temperatura ambiental também pode afetar a produção 

de gás, tanto indiretamente pela interferência na composição química das plantas, como de forma 

direta, alterando o comportamento ingestivo do animal e as características da digestão (AAFC, 

2003; MOSS, 2001).  

Os poucos trabalhos utilizando forrageiras tropicais e bovinos do gênero Bos indicus 

mostram uma perda da EB via metano que chega a ser duas vezes maior que as encontradas nas 

condições predominantes no hemisfério norte, como demonstrado por Kurihara et al. (1999), 

Primavesi et al. (2004) e Demarchi et al. (2003). Estes autores encontraram perdas por CH4 que 

variam de 6,7 a 12,0% da EB, valores médios superiores aos utilizados pelo IPCC para as suas 

projeções de produção de CH4 por bovinos em países tropicais, consumindo pastagens tropicais.  

Segundo Pedreira (2004), a relação parede celular:conteúdo celular e a constituição da 

parede celular das plantas forrageiras são os principais fatores envolvidos na produção de 

metano. Nesse sentido, existe um comportamento diferente entre plantas forrageiras de clima 

tropical (C4) e de clima temperado (C3). As características das gramíneas C4 podem conduzir a 

diferentes interpretações quanto ao potencial de fornecimento de substrato para fermentações que 

geram metano no rúmen.  
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Estas plantas forrageiras, por possuírem maiores proporções de fibra que as plantas de 

metabolismo C3 (NELSON; MOSER, 1994) devem favorecer a fermentação acética, com maior 

produção de metano (g/dia). Por outro lado, esta fibra apresenta baixa digestibilidade e menor 

velocidade de fermentação, quando comparadas às plantas de clima temperado, fornecendo 

menor quantidade de substrato para os microrganismos metanogênicos. 

Existem diferenças notáveis entre as emissões de metano nos diferentes sistemas de 

produção. Em experimentos em que bovinos de corte foram mantidos em pastejo houve a 

emissão de 0,23kg de CH4/animal/dia e conversão de 7,7 a 8,4% da energia bruta em CH4. 

Porem, quando o mesmo gado foi alimentado com rações de alta digestibilidade e dietas com alta 

participação de grãos, eles produziram 0,07 kg de CH4/animal/dia correspondendo a 1,9 a 2,2% 

da energia bruta do alimento em CH4 (HARPER et al., 1999). 

Primavesi et al. (2005) salientam que a emissão de metano por unidade de matéria seca 

ingerida é maior com alimentos de pior qualidade e menor densidade energética. Os animais 

jovens ingerem mais matéria seca em porcentagem do peso vivo do que animais adultos, podendo 

resultar em maior emissão de metano por peso vivo. A melhoria na qualidade do volumoso 

favoreceu o aumento da ingestão de matéria seca e aumentou a emissão de metano por unidade 

de matéria seca ingerida.  

Apesar disso, a melhoria da eficiência de utilização da energia bruta ingerida resulta em 

menor perda relativa de EB na forma de CH4 e diminui a quantidade de CH4 produzido por ganho 

de peso. O mesmo ocorreu em gado de leite em lactação, onde o maior consumo de MS e a maior 

produtividade de leite aumentaram a emissão absoluta de CH4 por vaca, porém quando 

considerada a relação CH4/kg de leite produzido, este foi menor à medida que a produtividade de 

leite aumentava (KIRCHGESSNER, 1991).  

Shioya et al. (2001) observaram que com o aumento da ingestão de matéria seca (IMS), 

houve um aumento linear na produção de metano/cabeça/dia (y=-46, 508 + 41, 179x; r
2
= 0,93) 

para animais consumindo forragens tropicais ensiladas, feno, ou palha de arroz. Entretanto, no 

mesmo trabalho foi observada uma relação inversa (y= 91,5888 - 1,01x ; r
2
 = 0,93) entre a 

produção de metano por quilo de MS ingerida e NDT de diferentes para um mesmo consumo de 

MS.  

Uma vez que a produção de gases varia de acordo com a quantidade e qualidade do 

alimento ingerido, as várias modalidades e condições de sistemas de criação dos ruminantes 
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implicam em fatores diferentes de emissão de GEE. O incremento na utilização de energia é 

citado na literatura como a estratégia mais eficaz para a redução na emissão de CH4 por unidade 

de produto (carne ou leite) pelos ruminantes (O´HARA et al., 2003; LOVETT et al., 2005). O 

fornecimento de dietas que possuem maior quantidade carboidratos rapidamente digestíveis, a 

manutenção de altos níveis de ingestão, a utilização de forragens de melhor qualidade e o 

melhoramento genético dos animais, priorizando maior desempenho produtivo, constitui os 

principais recursos conhecidos e disponíveis. (O´HARA et al., 2003).  

Moss e Givens (2002) citaram que o desempenho mais elevado dos animais pode reduzir 

a emissão de CH4 em função da redução no número de animais no sistema de produção, 

considerando ainda que, em criações que visam produção de carne, o acréscimo no desempenho 

dos animais resulta em menor permanência do animal no sistema, reduzindo a produção do gás 

durante o ciclo de vida. 

Outro fator que influencia na produção de metano é a inclusão de ionóforo nas dietas. 

Alguns ionóforos como a monensina, lasolacida e salinomicina, proporcionam um aumento na 

produção de propionato (MOOS, 1993) e possuem efeito inibitório na produção de CH4 de 

origem ruminal (DOMESCIK; MARTIN, 1999; LANA; RUSSELL, 2001). O ionóforo seleciona 

as bactérias gram-negativas que, por sua vez, são produtoras de propionato, em detrimento das 

gram-positivas, que são as principais produtoras de acetato e butirato que geram os precursores 

para síntese de metano (H2 e CO2) e diminuem a população de bactérias metanogênicas (SAUER 

et al., 1998).  

De acordo com Tedeschi et al. (2003), os ionóforos podem reduzir a produção de CH4 em 

25% e a ingestão de alimentos em 4% sem afetar o desempenho animal. Com o aumento da 

produção de propionato, o ionóforo promove redução do acetato e o butirato, inibe a 

metanogênese sem acumular hidrogênio, diminui a produção de ácido lático e reduz a perda de 

aminoácidos potencialmente degradados no rúmen (RUSSELL, 1989; MOOS, 1993).  

O fornecimento de lipídeos insaturados também contribui para a redução na produção de 

CH4 no rúmen por exercem efeito semelhante ao dos ionóforos. Os lipídios possuem ação 

deletéria sobre as metanogênicas e protozoários e consomem H2 pelo processo de 

biohidrogenação (MACHMÜLLER et al., 1998). A intensidade com que ocorre a inibição da 

produção de CH4 é determinada pelo grau de saturação da gordura utilizada e a quantidade 

suplementada (FIEVEZ et al., 2003).  
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Ao avaliar o efeito do fornecimento de ácido graxos de cadeia média, Machmüller (2006) 

encontrou que mesmo em concentrações inferiores a 3% da dieta, a suplementação com os ácidos 

graxos C12:0 e C14:0 foi responsável pela redução de 50% na produção de CH4 em ruminantes. 

Kirchgessner (1991) reportou que o extrato etéreo (EE) deprimiu a metanogênese em 195 g/kg de 

EE consumido. A gordura e outros componentes que compõem o EE não são fermentáveis pelos 

microorganismos ruminais e agem de forma negativa na degradação dos carboidratos da parede 

celular, cujos produtos são utilizados como substratos para a metanogênese (CZERKAWSKI et 

al., 1966; DEMEYER; VAN NEVEL, 1975).  

Apesar do efeito da relação volumoso:concentrado, a redução do CH4 de bovinos deve ser 

analisada considerando todos os aspectos que envolvem a atividade até a obtenção do produto 

final e não de forma isolada, principalmente quando se incluem alimentos concentrados à dieta 

dos animais (PEDREIRA, 2005).  

Para isso, torna-se necessário adotar sistemas que possibilitem a redução da emissão de 

gases poluidores da atmosfera e causadores do efeito estufa. Nesta situação, os gastos energéticos 

envolvidos na produção de grãos devem ser considerados, pois a redução da emissão de CH4 de 

origem ruminal, causada pela inclusão desses alimentos à dieta, pode ser compensada por um 

incremento muito maior da emissão de CO2 proveniente da queima de energia fóssil pelas 

máquinas envolvidas nos processos de produção e transporte de grãos. Por conseguinte, pode 

haver grande geração de óxido nitroso (gás de efeito estufa 296 vezes mais potente em reter calor 

que o CO2 e 13 vezes mais potente que o CH4), pelos fertilizantes nitrogenados aplicados nas 

lavouras de grãos e nas pastagens. 

Neste contexto, o objetivo do trabalho foi desenvolver um modelo para a estimativa da 

emissão de CH4 e outros GEE pela pecuária de corte sob diferentes sistemas de produção. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este trabalho foi realizado em duas etapas, sendo a primeira referente ao desenvolvimento 

de um modelo de simulação do processo produtivo de carne bovina sob diferentes sistemas, 

exclusivos a pasto ou com confinamento, contabilizando as principais contribuições de gases de 

efeito estufa por esta atividade. 

A segunda etapa utilizou o modelo obtido para simular diferentes cenários, calculando a 

produção de GEE em diferentes sistemas de produção de bovinos de corte.  

O modelo foi incorporado a uma planilha utilizando o programa computacional Microsoft 

Excel
®
 2007. 

 

3.1 Simulação dos sistemas produtivos 

Utilizou-se, para este modelo, uma fazenda hipotética de ciclo de produção completo, cuja 

área total foi fixada em 1.000 ha, destes, 20% foram destinados à área de reserva legal. A área de 

pastagem foi variável, em função do sistema produtivo. O capim Brachiaria brizantha cv. 

Marandu, sem adubação ou irrigação, foi adotado como padrão, visto que ocupa cerca de 80% 

das áreas de pastagens cultivadas do Brasil. 

 Para o cálculo da área útil de pastagem da propriedade, foram subtraídas as áreas 

destinadas à reserva e à agricultura e as benfeitorias do confinamento, quando houveram foram 

adotados 30 m
2
/animal (e.g. currais, silos e fábrica de ração).  

Quando necessárias, as áreas referentes à agricultura foram calculadas em função do 

número de animais confinados e da inclusão de volumoso e milho grão na dieta do confinamento, 

bem como da produtividade do milho para silagem (40.000 kg/ha) e para grão (7.500 kg/ha). 

As categorias utilizadas no rebanho foram: touros para a monta, vacas de cria com e sem 

bezerros ao pé, bezerros (as) desmamados, garrotes, bois magros, novilhas, novilhas para 

reposição, novilhas para descarte e vacas e bois para abate. A mudança de categoria ocorreu 

sempre no final do mês de agosto para todos os animais que permaneciam no rebanho, e no mês 

de junho para os descartados e ou apartados para engorda. 

Quanto ao manejo reprodutivo, as vacas tiveram um período de estação de monta de 

quatro meses (dezembro a março), com 1 touro para 40 vacas. O diagnóstico de gestação 
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realizado 60 dias após o término da estação de monta, 20% das vacas descartadas e substituídas 

por novilhas do próprio rebanho. A desmama realizada aos sete meses de idade. 

Durante sete meses do ano, no período das águas, os animais receberam suplemento 

mineral com aproximadamente 8,0% de fósforo. No período de seca e transição, correspondente a 

cinco meses do ano, foi fornecido suplemento mineral com 4,0% de fósforo e 30% de uréia. O 

consumo diário considerado para os suplementos foi de 80g/animal no período das chuvas e 

100g/animal no período seco. 

  

3.2 Entradas do modelo 

 

3.2.1 Oferta de forragem 

A quantidade mensal de pasto disponível para consumo foi determinada a partir da curva 

de produção relativa de matéria seca por hectare da Brachiaria brizantha cv. Marandu, ao longo 

do ano (Figura 1) proposta por Barioni
1
 (dados não publicados) e da eficiência de pastejo. 

Foram utilizadas duas produções anuais da forragem e duas eficiências de pastejo, 

respectivamente, 9.400 kg/ha e 30%, representando a produtividade e a eficiência de pastejo 

média das fazendas brasileiras e 12.220 kg/ha e 40%, representando a produtividade e a 

eficiência de pastejo de fazendas que possuem melhor manejo das pastagens. 
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Figura 1 - Sazonalidade da oferta do capim Brachiaria brizantha cv. Marandu ao longo dos 

meses. Barioni
1
 (dados não publicados) 

 

3.2.2 Capacidade de suporte 

 

A capacidade de suporte foi determinada para os diferentes meses a partir da área útil de 

pastagem e da disponibilidade de foragem (produção kg/MS/ha x oferta relativa x eficiência de 

pastejo). A diferença anual entre forragem disponível e consumo do rebanho foi considerada 

igual a zero, sendo que a forragem não consumida em um mês foi acumulada para ser consumida 

no seguinte com taxa de perda e senescência de 8%. 

 

3.3 Equações de uso de energia pelo animal 

3.3.1 Exigência de energia para mantença 

 

Para a estimativa da exigência líquida de mantença (EELm) dos animais utilizou-se a 

equação proposta por Hoffmann (2007). eq. (1). 

EELm = 0,06853 * PVj
0,75

                                                 (1) 

A exigência líquida de mantença foi ajustada em função da raça, estrutura corporal e 

atividade de pastejo segundo NRC (1996) e do ganho compensatório segundo Hoffmann (2007), 
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reduzindo 20% quando ganho compensatório esperado for intenso (e.g. restrição em animal com 

mais de dois anos) e 10% quando for moderado (e.g. restrição de baixa severidade ou por pouco 

tempo), não se considerou ganho compensatório para os animais mantidos a pasto, porém foi 

considerado moderado para a terminação confinada. 

Para as vacas a exigência líquida de mantença foi estimada segundo equação do NRC 

(1996), com produção média de 3,53 kg de leite/vaca/dia e a produção de 5 kg de leite/vaca/dia 

no pico de lactação. O teor de gordura do leite foi de 4,0%, os sólidos não gordurosos de 8,3%, 

correspondendo a 0,72 Mcal/kg de leite. 

 

3.3.2 Exigência líquida para ganho e ganho de peso 

 

Para a estimativa das exigências líquidas para ganho (ELg) em Mcal/dia utilizou-se a 

equação do NRC (1996), em função do ganho de peso em jejum, GPDj (kg/dia) e peso vivo 

metabólico. eq. (2).   

ELg = 0,0557*PV
0,75

*GPDj
1,097 

                                                (2) 

 

Utilizando a mesma equação foi possível calcular o ganho diário, em kg/dia a partir da 

ELg disponível ao animal. A equação adotada no presente modelo para estimativa do ganho de 

peso diário em jejum (GPDj, em kg/dia) utiliza o peso vivo equivalente ao invés do peso vivo 

segundo NRC (1996). eq. (3).   

 

GPDj = 13,91*ELgdisponível 
0,9116

*PVeq
-0,6837                                         

(3) 

  

3.4 Consumo de matéria seca 

 

Para estimativa do consumo para mantença dividiu-se a EELm pela energia líquida de 

mantença fornecida pela alimentação (ELm). O consumo de matéria seca total (CMS) foi 

estimado segundo a equação de Almeida (2005), com as correções propostas por Hoffmann 

(2007) para sexo, uso de iónoforo e ganho compensatório. eq. (4). 
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CMS = (PVj
0,75

 * (0,2039 * ELm – 0,03844 * ELm
2
 – 0,07376) * Fator CMSsexo * Fator 

CMSionóforo * Ajuste GC) / ELm                                                                                   (4) 

 

O fator CMSsexo corrige o consumo das fêmeas em relação aos machos (desconto de 

2%). Não se recomenda corrigir para animais castrados, da mesma maneira que outros programas 

de formulação de dietas para bovinos, como o RLM 2.0 (LANNA et al., 1999), CNCPS (FOX et 

al., 2003) e RLM 3.0 (HOFFMANN, 2007). 

O fator CMSionóforo refere-se à correção do consumo em função do uso do ionóforo 

monensina, o qual assume-se reduzir 2% a ingestão total de matéria seca. Hoffmann (2007), não 

sugere fatores de correções para os demais tipos de ionóforos. 

O ajuste de GC refere-se à ocorrência ou não de ganho compensatório, sendo o CMS 

aumentado em 10% quando o ganho compensatório esperado for moderado e em 20% quando 

intenso. Para determinar quanto do consumo foi disponível para determinado ganho de peso, 

subtraiu-se o consumo para mantença (kg MS/dia) do CMS (kg MS/dia). 

 

3.5 Energia dos alimentos 

Os valores utilizados de nutrientes digestíveis totais, fibra insolúvel em detergente neutro, 

fibra insolúvel em detergente ácido, proteína bruta e lignina ao longo dos meses da Brachiaria 

brizantha cv. Marandu, foram obtidos por Euclides (2003) na Embrapa Gado de Corte (Tabela 2). 

Para o milho silagem e o milho grão os dados utilizados foram de acordo com as tabelas de 

composição de alimentos do RLM 3.2 (Lanna et al, 2008).  

  



27 

 

Tabela 2 - Composição da Brachiaria brizantha cv. Marandu ao longo do ano  

Mês 
NDT PB FDN  FDA  Lig  EB ED  EM  Elm  Elg  

(%) (Mcal) 

Janeiro 64% 10,5% 74,50 30,50 6,90 4,40 2,798 2,29 1,42 0,84 

Fevereiro 61% 8,6% 74,15 30,50 6,60 4,40 2,697 2,21 1,35 0,77 

Março 62% 9,7% 73,80 30,50 6,30 4,40 2,719 2,23 1,37 0,79 

Abril 62% 9,6% 71,90 33,03 5,85 4,40 2,710 2,22 1,36 0,78 

Maio 58% 8,5% 70,00 34,29 5,40 4,40 2,565 2,10 1,25 0,68 

Junho 57% 8,1% 69,30 34,92 5,20 4,40 2,495 2,05 1,20 0,63 

Julho 55% 6,2% 68,60 35,55 5,00 4,40 2,398 1,97 1,12 0,56 

Agosto 53% 5,9% 69,00 35,55 5,25 4,40 2,314 1,90 1,05 0,50 

Setembro 54% 7,1% 69,40 35,55 5,50 4,40 2,354 1,93 1,09 0,53 

Outubro 61% 12,6% 64,10 33,97 5,10 4,40 2,693 2,21 1,35 0,77 

Novembro 64% 11,0% 68,10 30,50 4,70 4,40 2,834 2,32 1,45 0,86 

Dezembro 62% 10,7% 72,00 42,00 4,90 4,40 2,741 2,25 1,38 0,80 

NDT: nutrientes digestíveis totais, PB: proteína bruta, FDN: fibra em detergente neutro, FDA: fibra em detergente 

ácido, Lig.: lignina, EB: energia bruta, ED: energia digestível, EM: energia metabolizável, ELm: energia líquida de 

mantença e ELg: energia líquida de ganho. Fonte: EUCLIDES (2003). 

 

Os valores para energia bruta (EB), energia digestível (ED), energia metabolizável (EM), 

energia líquida de mantença (ELm) e energia líquida de ganho (ELg) dos alimentos, foram 

calculados a partir de sua composição utilizando as equações do NRC (1984). Para a ELm dos 

alimentos foram utilizados os ajustes quanto ao uso ou não de ionóforo, propostos por Hoffmann 

(2007). eq. (5).  

 

ELm = (1,37EM -0,138EM
2
 + 0,0105EM

3
 – 1,12) * fator ionóforo                         (5) 

 

Ao se utilizar o fator ionóforo de ajuste assume-se que a ELm dos alimentos aumenta em 

12% quando se utiliza monensina ou salinomicina na dieta. No presente modelo de GEE, a 

modificação proposta é incorporada somente para os animais confinados, ou seja, o uso de 

ionóforo a pasto não modifica a ELm da forrageira. 
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3.6 Energia líquida disponível para ganho  

 

A energia líquida disponível para ganho (ELgdisp), em Mcal/dia, foi obtida a partir do 

consumo para ganho (eq. (4), kg MS/dia), e do teor de energia líquida de ganho contida no 

alimento (ELg, Mcal/kg MS), valor este obtido através da eq. (6). 

   

ELg (Mca/kg MS) = 1,42 * EM – 0,174 * EM
2
 + 0,0122 * EM

3
 – 1,65                (6) 

 

Esta equação foi desenvolvida para animais anabolizados (utilizando implantes 

estrogênicos), em virtude disso Hoffmann (2007) fez um ajuste para os animais não anabolizados. 

Assim há um desconto de 5% na ELgdisp quando não houver a utilização de implantes. 

A fórmula para o cálculo da ELgdisp (Mcal/dia) além de multiplicar o consumo para 

ganho, kg MS/dia, pela ELg, Mcal/kg MS, leva em consideração o fator 0,95. eq. (7) 

 

ELgdisp (Mcal/dia) = Consumo p/ ganho * ELg * 0,95                                            (7) 

 

3.7 Índices zootécnicos necessários para a utilização do modelo  

 

 Taxa de parição: número de parições anuais em relação ao total de vacas; 

 Taxa de desmama: percentagem de bezerros ao pé da vaca desmamados por ano, 

em relação ao total de bezerros nascidos; 

 Taxa de mortalidade adulta: morte de animais acima de dois anos de idade, em 

percentagem do total de animais desta categoria no ano; 

 Descarte: percentagem de vacas adultas eliminadas anualmente do rebanho; 

 Peso superior de desmama dos machos em relação às fêmeas desmamadas: 

multiplicador em relação ao peso de desmama das fêmeas que determina quantos quilos 

mais pesados os machos estão sendo desmamados em relação às fêmeas; 

 Relação touro/fêmea: número de touro em relação a fêmeas em reprodução; 

 Peso de vacas: peso das vacas em reprodução, o qual é constante durante o ano; 

 Peso de touros: peso dos touros, o qual é constante durante o ano. 
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3.8 Cenários das fazendas hipotéticas 

 

Foram simuladas três fazendas hipotéticas de ciclo completo (cria, recria e engorda) com 

rebanho estável. Em todas as simulações, o pasto foi o alimento exclusivo para a cria e a recria.  

O primeiro cenário representou uma fazenda com índices de produtividade do rebanho e 

de produção da pastagem similares à média brasileira (MB), de acordo com Embrapa (2006) e 

Zimmer e Euclides filho et al. (1997). Na fase de engorda os bois foram terminados a pasto.  

O segundo cenário simulou índices obtidos em fazendas com bom manejo da pastagem e 

do rebanho. Neste sistema os bois também foram terminados a pasto.  

No terceiro cenário, os índices de produção e produtividade da pastagem e do rebanho, 

foram idênticos ao segundo cenário simulado. Entretanto, na terminação dos bois e das vacas 

descarte foi utilizado o confinamento. 

 

3.8.1 O primeiro cenário – Sistema Média Brasileira 

 

A produção anual da forragem adotada foi de 9.400 kg de MS por hectare, com eficiência 

de pastejo de 30% o que permitiu uma taxa de lotação média ao longo do ano de 0,75 unidades 

animal (UA) por hectare. 

A taxa de parição foi de 60% (EMBRAPA, 2006), a taxa de desmame de 55%, com 8% 

de mortalidade antes da desmama e o descarte das vacas de cria adotado foi de 20%. Foram 

descartadas preferencialmente as vacas que não emprenharam sendo, então, vendidas magras ou 

abatidas com peso vivo médio de 419 kg e 129 meses de idade. A idade à primeira cria das 

novilhas foi aos 49 meses. 

Os animais foram considerados adultos a partir dos 24 meses de idade e sobre estes se 

empregou uma taxa de mortalidade adulta de 4%.  

 Os nascimentos foram distribuídos entre os meses de setembro e dezembro, considerando 

50% de machos. A desmama ocorreu aos 7 meses de idade, sendo os machos 15% mais pesados 

em relação às fêmeas 172,5 kg vs. 150 kg. As novilhas para reposição de vacas foram 

selecionadas ao atingiram os 22 meses de idade e 259 kg aproximados. 
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Devido ao baixo ganho de peso no pastejo extensivo os bois atingiram o peso de abate de 

489 kg aos 41 meses de idade. O rendimento médio de carcaça considerado foi de 50% para as 

novilhas e vacas e de 54% para os bois.  

 

3.8.2 O segundo cenário – Sistema Intensivo a Pasto 

 

A produção anual da forragem adotada foi de 12.200 kg de MS por hectare, com 

eficiência de pastejo de 40% o que permitiu uma taxa de lotação média ao longo do ano de 1,3 

UA/ ha. 

A taxa de parição foi de 75% (EMBRAPA, 2006), a taxa de desmame de 71%, com 5% 

de mortalidade antes da desmama e o descarte das vacas de cria adotado foi de 20%. Foram 

descartadas preferencialmente as vacas que não emprenharam sendo, então, vendidas magras ou 

abatidas com peso vivo médio de 421 kg e 97 meses de idade. A idade à primeira cria das 

novilhas foi aos 37 meses. Os animais foram considerados adultos a partir dos 24 meses de idade 

e sobre estes se empregou uma taxa de mortalidade adulta de 2%.  

Os nascimentos foram distribuídos entre os meses de setembro e dezembro, considerando 

50% de machos. A desmama ocorreu aos 7 meses de idade, sendo os machos 15% mais pesados 

em relação às fêmeas 190 kg vs. 162 kg. As novilhas para reposição de vacas foram selecionadas 

ao atingiram os 22 meses de idade e 295 kg aproximados. 

O ganho de peso vivo médio, proporcionado pelo sistema único de pastejo intensivo (sem 

suplementação protéica e ou energética) permitiu aos bois de engorda, atingir o peso vivo de 

abate de 495 kg aos 32 meses de idade. Foi considerado um rendimento médio de carcaça de 50% 

para as novilhas e vacas e de 54% para os bois. As deficiências minerais e protéicas, durante a 

seca, foram atendidas pelo fornecimento de sal mineral adicionado de uréia. 

 

3.8.3 O terceiro cenário – Sistema Intensivo a pasto com terminação em confinamento 

 

Os índices para o terceiro cenário foram idênticos ao segundo cenário simulado (Tabela 

3). A cria e a recria foram realizadas a pasto, contudo, as vacas descartadas e os bois para 

engorda foram terminados em regime de confinamento. O confinamento foi utilizado como 

estratégia de terminação e de liberação de pastagem durante o período de escassez de forragem. 
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A área de pastagem foi de 766,3 ha, com produção anual média de forragem de 12.220 kg 

de MS por hectare. A eficiência de pastejo foi de 40% e a terminação em confinamento permitiu 

uma taxa de lotação, ao longo do ano, de 2,1 UA/ha. Para as benfeitorias do confinamento foram 

destinados 0,74 hectares. 

As vacas tiveram uma taxa de parição de 75% (EMBRAPA, 2006) e taxa de desmame de 

71%, com mortes de 5% antes da desmama. As novilhas tiveram a primeira cria aos 37 meses. 

No mês de junho 20% das vacas de cria foram descartadas. Foram descartadas preferencialmente 

as vacas que não emprenharam sendo, então, vendidas magras ou abatidas com peso vivo médio 

de 465 kg e 97 meses de idade.  O ganho de peso das vacas durante o confinamento foi de 1,19 

kg/dia (estimada pelo modelo descrito a seguir). 

Os animais foram considerados adultos a partir dos 24 meses e sobre estes se empregou 

uma taxa de mortalidade adulta de 2%.  Os nascimentos foram distribuídos entre os meses de 

setembro e dezembro, considerando 50% de machos. A desmama ocorreu aos 7 meses de idade, 

sendo os machos 15% mais pesados em relação às fêmeas 190 kg vs. 162 kg. As novilhas para 

reposição de vacas foram selecionadas ao atingiram os 22 meses de idade e 295 kg aproximados. 

Os machos destinados para abate permaneceram nas pastagens até os 22 meses de idade, 

de onde seguiram para o confinamento pesando 374 kg. O desenvolvimento ponderal durante o 

confinamento, pelo ganho de peso diário de 1,58 kg, permitiu que os bois fossem abatidos após 

91 dias com 26 meses de idade e pesando 517 kg. Foi considerado um rendimento médio de 

carcaça de 50% para as novilhas e vacas e de 55% para os bois. 

As deficiências minerais e protéicas, durante a seca, foram atendidas pelo fornecimento de 

sal mineral adicionado de uréia.  

No sistema com terminação em confinamento foi utilizada a silagem de milho como fonte 

de volumoso e o milho grão como fonte de alimento energético. Estes foram produzidos na 

própria fazenda, sendo destinados 7,4 ha para a silagem, a qual apresentou produtividade de 40 

toneladas de matéria verde por hectare e perdas totais de 10%. Para o milho grão a área utilizada 

foi de 25,2 ha, considerando uma produtividade de 7.500 kg por hectare, apresentando perdas de 

colheita e armazenamento de 5%. 

O peso de entrada dos animais no confinamento foi função do ganho destes nas pastagens. 

O ganho foi calculado em função do valor nutricional da pastagem. Porém as vacas descarte e os 

bois entraram com peso inicial, respectivamente, de 415 kg e 374 kg. 
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Foi utilizada uma dieta única durante o confinamento composta por 34,5% de silagem de 

milho, 61,5% de milho grão e 4% de minerais com uréia. A composição da dieta foi 76% de 

NDT, 26,6% de FDN, 13,3% de FDA e 2,4% de lignina. 

 

Tabela 3 - Resumo das entradas em função dos sistemas simulados 

Variável 
Média 

Brasileira 

Intensivo a 

Pasto 

Intensivo a Pasto + 

Confinamento 

Área útil de pastagem (ha) 800 800 766,3 

Produtividade forragem (kg MS/ha/ano) 9400 12.220 12.200 

Eficiência de pastejo 30% 40% 40% 

Incremento de EELm por pastejo 30% 20% 20% 

Uso de ionóforos 
Não utilizado Não utilizado 

Utilizado no 

Confinamento 

Natalidade (%) 60% 75% 75% 

Mortalidade até a desmama (%) 8% 5% 5% 

Taxa de desmama (%) 55% 71% 71% 

Mortalidade adulta (%) 4% 2% 2% 

Taxa de descarte (%) 15% 20% 20% 

Idade à primeira cria (meses) 49 37 37 

Intervalo entre partos (meses) 21,5 18 18 

 EELm: exigência de energia líquida de mantença 

 

3.9 Emissão de gases de efeito estufa 

O modelo foi desenvolvido para estimar a produção dos principais gases de efeito estufa 

(GEE), incluindo o metano (CH4), óxido nitroso (N2O) e dióxido de carbono (CO2) por bovinos 

de corte em diferentes sistemas produtivos no Brasil central. As fontes de GEE consideradas 

foram o CH4 da fermentação entérica ruminal, o N2O originário da nitrificação e desnitrificação 

do N da urina e do N das fezes. Na agricultura, foi considerado o CO2 proveniente desde a 

fabricação, transporte e distribuição dos insumos. 

 

3.9.1 Predição da produção de metano entérico 

 

Existem várias equações de regressão para a estimativa da produção de CH4 (KRISS, 

1930; AXELSSON, 1949; BLAXTER; CLAPPERTON, 1965; MOE; TYRRELL, 1979; MILLS 

et al., 2003). algumas requerem a entrada de valores para variáveis que não são facilmente 
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disponíveis, enquanto outras foram desenvolvidas para diferentes classes animais (e.g. gado de 

leite vs. gado de corte) ou regimes de alimentação diferentes daqueles praticados no Brasil. 

A equação (8) de predição de CH4 proposta por Ellis (2007) foi utilizada no presente 

modelo de GEE por conter entradas de fácil mensuração e disponíveis na literatura. Além disso, 

foram validadas utilizando um banco de dados de gado de corte (apresentando boa acurácia e 

precisão (ELLIS, 2007). 

  

CH4 (MJ/d) = 2,94 + 0,0585 × EMI (MJ/d) + 1,44×FDA (kg/d) – 4,16×Lignina (kg/d)       (8) 

(R
2 
= 0,85) 

 

3.9.2 Produção de fezes, concentração e emissão de óxido nitroso nos dejetos 

3.9.2.1 Produção de fezes 

 

Foi utilizada a equação (9), onde foi necessário se conhecer o NDT e o EE do alimento 

ingerido, bem como o consumo do mesmo.  

 

 

   

3.9.2.2 Concentração de nitrogênio nas fezes e urina  

 

As concentrações de nitrogênio (N) nas fezes e na urina foram divididas de acordo com o 

período do ano e o sistema de manejo. Assim, adotaram-se concentrações para o sistema a pasto 

nas épocas de chuva e seca de acordo com Alves (2009), Braz (2002) e Rodrigues (2008). As 

concentrações para o confinamento foram de acordo com Denmead (2000) e Caetano, (2008) 

(Tabela 4). Nas fezes, a excreção total de N foi estimada através do consumo e digestibilidade da 

MS do alimento. A excreção total de N na urina foi determinada como proporcional ao PV do 

animal. 
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file:///F:\Cer�o\Urgentes\NO2\NO2%20Lidos\Concentra��es%20e%20quantidades%20de%20macronutrientes%20na%20excre��o%20de%20animais%20em%20pastagem%20de%20capim-momba�a%20fertilizada%20com%20fontes%20de%20f�sforo%202008%20Mbom.pdf
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Tabela 4 – Excreção de nitrogênio nas fezes e na urina durante o confinamento e as estações de 

chuva e seca 

Concentração de Nitrogênio 

  Valores 

Estação Chuvosa 
Estação Seca 

(jun, jul, ago, set) 
Confinamento 

Fezes (%) 1,18% 1,00% 2,00% 

Urina (g N/kg PV) 0,10795 0,10795 0,10795 

Fonte: Adaptado de Alves (2009), Braz (2002), Rodrigues (2008), Denmead (2000) e Caetano, (2008). 

 

3.9.2.3 Emissão de óxido nitroso pelas fezes e urina 

 

As emissões de nitrogênio na forma de N2O nas fezes e na urina também foram divididas 

de acordo com o período do ano e o sistema de manejo. As emissões adotadas para o sistema a 

pasto nas épocas de chuva e seca são, de acordo com Alves (2009) e para o confinamento, de 

acordo com Denmead, (2008). As emissões de N2O pelas fezes e urina foram dependentes da 

concentração de N excretadas pelas duas vias, fezes e urina (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Emissão de N2O das fezes e urina no confinamento e no pasto para as estações de 

chuva e seca 

Emissões de N2O 

Valores 

Estação Chuvosa 
Estação Seca 

(jun, jul, ago, set) 
Confinamento 

N2O Fezes - (% N2O / N total) 0,2% 0,07% 0,2% 

N2O Urina - (% N2O / N total) 0,4% 0,07% 0,4% 

Fonte: Adaptado de Alves (2009) e Denmead, (2000). 

 

3.9.3 Agricultura 

Todos os insumos referentes à agricultura e indiretamente à pecuária considerados (e.g. 

sais minerais, fertilizantes, inseticidas, herbicidas, tratores, cercas e óleo diesel), foram assumidos 

provenientes de fontes externas. Para quantificar a produção de gases dos insumos foram 

contabilizados os GEE, desde a sua fabricação, transporte, aplicação e emissão direta do seu uso 

na fazenda (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Emissão de CO2 pelos insumos utilizados na pecuária e agricultura, desde a produção 

do mesmo à entrega na fazenda 

Nutrientes / Insumos CO2 /Nutriente Unidade Fonte 

Nitrogênio 858 (kg/t) West, 2001 

Fósforo 165 (kg/t) West, 2001 

Potássio 120 (kg/t) West, 2001 

Calcário dolomítico 36 (kg/t) West, 2001 

Herbicida dessecante (Roudup) 4,7 (kg/L) West, 2001 

Herbicida pré-plantio (Aminol) 4,7 (kg/L) West, 2001 

Herbicida pré-emergente (Primestra Gold) 4,7 (kg/L) West, 2001 

Inseticida (LORSBAN 480) 4,9 (kg/L) West, 2001 

Inseticida (CERTERO) 4,9 (kg/L) West, 2001 

Formicida 4,9 (kg/kg) West, 2001 

Sementes (Pionner 30F90) 1,1 (kg/kg) West, 2001 

Tratamento de sementes (Cruiser+ Standak) 5,2 (kg/L) West, 2001 

Uréia  858 (kg/t) West, 2001 

Diesel 3,1 (kg/kg) Reijnders, 2008 

Lona plástica 0,35 (kg/m
2
) 

West, 2001 

Romanelli, 2002 

 

 

O consumo horário de óleo diesel pelos tratores foi expresso em litros por cavalo vapor 

por hora (L/CV/h), sendo igual a 0,147. Portanto, o tempo de trabalho e a potência do trator 

determinaram o consumo de óleo diesel para cada atividade, consequentemente determinando a 

emissão direta de CO2 (FURLANI, 2005; MAHL, 2004).  
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4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foram comparados os três cenários propostos:  

 Média brasileira exclusivo a pasto (MB): representa uma estimativa dos índices zootécnicos 

médios da pecuária brasileira com terminação a pasto; 

 Intensivo exclusivo a pasto (IP): representa uma estimativa de índices zootécnicos que tem 

sido obtido com bom manejo da pastagem e do rebanho, com os animais terminados 

exclusivamente a pasto; 

 Intensivo a pasto com confinamento (IPC): utiliza os mesmos índices do sistema IP, 

diferindo somente na terminação em regime de confinamento, utilizando índices de eficiência 

médios observados nos confinamentos brasileiros. 

 

4.1 Estrutura do rebanho e taxa de lotação 

 

 Quanto mais intensificado o sistema, maior o número total de animais e o numero de 

animais em cada categoria (Tabela 24). O sistema IP apresentou taxa de lotação (UA/ha), 74,0% 

maior que o MB. O rebanho em número de cabeças, em UA e a taxa de lotação do IPC foram 

respectivamente 5,5%, 52,5% e 59,2% superior ao IP. A maior oferta de forragem em IP e IPC, 

bem como a liberação de pastagem para outras categorias animais, através da terminação em 

confinamento, proporcionaram aumento no número de animais em uma mesma área. 
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Tabela 7 - Estrutura do rebanho e numero de animais por categoria em uma propriedade de 1000 

ha utilizando um dos três sistemas: MB (média brasileira exclusivamente a pasto), IP 

(intensivo a pasto) e IPC (intensivo a pasto com confinamento) 

Categoria MB IP IPC 

 Média animais 

Touros 8 14 16 

Vacas 330 563 623 

Bezerro ao pé  150 337 372 

Bezerro desmamado  59 138 152 

Bezerra desmamada  59 138 152 

Novilha  74 166 184 

Novilha 1
a
 cria 48 56 62 

Garrote  83 193 207 

Boi Magro 80 - - 

Boi engorda 61 176 244 

Novilha descarte 38 107 118 

Vaca Descarte 55 111 123 

Total Animais 861 1550 1635 

Número de UA 605 1053 1606 

Taxa de lotação (UA/ha) 0,76 1,3 2,1 

 

 

4.2 Ganho de peso vivo 

 

O ganho de peso vivo médio diário (GPD) dos animais foi crescente à medida que o 

sistema se intensificou (Tabela 8). O GPD foi 25,6% maior para o sistema IP em relação ao MB e 

o IPC foi 65,5% superior ao SIP. O maior GPG de IPC foi proporcionado pelo maior consumo de 

matéria seca e conseqüentemente maior ingestão de energia. 
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Tabela 8 - Média de ganho de peso vivo diário das categorias animais e dos sistemas: MB (média 

brasileira exclusivamente a pasto), IP (intensivo a pasto) e IPC (intensivo a pasto 

com confinamento) 

Categoria SMB SIP SIPC 

 kg/dia 

Touros Constante Constante Constante 

Vacas Constante Constante Constante 

Bezerro ao pé  0,403 0,547 0,539 

Bezerro desmamado  0,264 0,340 0,340 

Bezerra desmamada  0,184 0,238 0,238 

Novilha  0,269 0,325 0,320 

Novilha 1
a
 cria 0,269 0,276 0,276 

Garrote  0,380 0,458 0,518 

Boi Magro 0,310 0,456 - 

Boi engorda 0,320 - 1,579 

Novilha descarte - - - 

Vaca Descarte - - 1,194 

Média Ponderada 0,300 0,377 0,625 

 

4.3 Produtividade de carcaça  

 

A produção e a produtividade de carcaças são determinadas em grande parte pela taxa de 

lotação. Neste contexto, a intensificação da cria, recria e engorda através da melhora dos índices 

zootécnicos e do manejo da pastagem no sistema intensivo a pasto, em relação à média brasileira, 

incrementou em 74,0% a taxa de lotação e, por conseguinte a produção, em 143,5% (Tabela 9). O 

uso do confinamento como ferramenta para a engorda dos animais, aumentou a produção e a 

produtividade de carcaça em IPC comparativamente ao IP, respectivamente, em 20,2% e 25,5%. 

(Tabela 25 e Figura 2). 
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Tabela 9 - Produção anual de carcaça em uma área de 1000 ha explorada utilizado o sistema MB 

(média brasileira exclusivamente a pasto), IP (intensivo a pasto) e IPC (intensivo a 

pasto com confinamento) 

Categoria MB
a
 IP

a
 IPC

b
 

 kg Carcaça produzida/Ano 

Novilha descarte  4.872 15.750 17.284 

Boi engorda  22.991 56.746 69.372 

Vaca descarte 11.538 23.447 28.638 

Total  39.401 95.942 115.294 

a
 Área total de 1000ha, área útil 800 ha; 

b
 Área total de 766,3 ha 

 

 

Figura 2 - Produtividade de carcaça (kg/ha), em uma área de 1000 ha explorada pelos sistemas 

MB (média brasileira exclusivamente a pasto), IP (intensivo a pasto) e IPC 

(intensivo a pasto com confinamento) 

 

4.4 Emissão de óxido nitroso 

 

 A emissão de óxido nitroso (N2O) é influenciada pela concentração de nitrogênio, bem 

como pela quantidade de fezes e urina excretada. O ambiente no qual ocorre à excreção também 
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influencia as emissões de N2O. Portanto foram utilizados fatores distintos de emissão de N2O a 

partir do nitrogênio presente (N) nos dejetos para cada estação do ano (época de chuva ou seca) e 

manejo de terminação dos animais (terminado a pasto ou confinado). 

 

4.4.1 Emissão de óxido nitroso pela urina  

 

Os sistemas que possuíam o maior rebanho apresentaram a maior emissão de N2O via 

urina (Tabela 10). O sistema IP emitiu 78,4% mais N2O que MB (56,8 kg versus 31,9 kg), e o 

sistema IPC (58,6 kg) 3,1% a mais que o sistema intensivo a pasto (Figura 3). As maiores 

excreções de N foram influenciadas pelo maior número de UA dentro de cada área, 605 UA no 

MB, 1053 UA no IP e 1606 UA no IPC. 

 

4.4.2 Emissão de óxido nitroso pelas fezes 

  

Em contraste à excreção via urina, a quantidade de N excretado nas fezes é função não só 

do volume fecal produzido, como também da digestibilidade do alimento, e a sua concentração é 

distinta para as diferentes estações do ano e manejo de engorda adotado. 

A quantidade anual de N2O fecal, para o sistema IP, foi 76,9% maior que em MB (31,5 kg 

versus 17,8 kg). A maior emissão de N2O em IP foi ocasionada pelo maior número de animais, a 

emissão por indivíduos, da mesma categoria entre os dois sistemas, foi indiferente. Em contraste, 

o sistema IPC apresentou emissão anual de N2O fecal 9,8% menor que o IP.  Embora IPC tenha 

apresentado um rebanho 5,5% superior que IP, em número de animais, a terminação em regime 

confinado, reduziu a idade de abate dos bois em seis meses, reduzindo a emissão de N2O fecal 

pelo sistema. (Figura 3 e Tabela 10) 
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Figura 3 - Emissão anual de óxido nitroso total em uma propriedade de 1000 há, através da urina 

e das fezes, nos diferentes sistemas avaliados MB (média brasileira exclusivamente 

a pasto), IP (intensivo a pasto) e IPC (intensivo a pasto com confinamento) 

 

4.4.3 Emissão de óxido nitroso total  

 

O sistema IP emitiu 77,9% mais N2O que o MB e o sistema IPC 1,5% menos que o IP 

(Figura 3). A emissão de N2O por unidade animal apresentou acréscimo de 2%, quando o sistema 

IP foi comparado com o MB. Porém a intensificação do sistema IPC, através do confinamento, 

reduziu em 35% a emissão de N2O por UA, quando comparado com IP (Figura 4)  

A redução da permanência animal dentro do ciclo produtivo implicou em menor emissão 

de N2O por indivíduo e por carcaça produzida. Dentro do modelo proposto, esta redução ocorreu 

quando se diminuiu a idade à primeira cria e a idade de abate. (Tabela 10). 
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Tabela 10 - Emissão anual de óxido nitroso total (urina + fezes) por animal e comparação em 

percentagem para os diferentes sistemas avaliados MB (média brasileira 

exclusivamente a pasto), IP (intensivo a pasto) e IPC (intensivo a pasto com 

confinamento) 

Categoria MB IP 

MB 

x 

IP 

IPC 

IP 

x 

IPC 

 N2O/animal (g/ano) 

Touros 112,9 112,9 - 113,1 - 

Vacas 73,3 73,3 - 69,9 -5% 

Bezerro ao pé  19,3 20,1 4% 19,1 -5% 

Bezerro desmamado  18,6 20,3 9% 20,3 - 

Bezerra desmamada  15,9 17,2 9% 17,2 - 

Novilha  39,3 43,8 11% 41,6 -5% 

Novilha 1
a
 cria 55,5 13,4 -76% 13,3 -1% 

Garrote  48,3 54,1 12% 48,1 -11% 

Boi Magro 68,9 - - - - 

Boi engorda 39,0 60,8 56% 24,4 -60% 

Novilha descarte 1,1 1,3 12% 1,3 -1% 

Vaca Descarte 1,8 1,8 - 11,1 531% 
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Figura 4 – Emissão anual média de óxido nitroso por unidade animal, para os diferentes sistemas 

avaliados MB (média brasileira exclusivamente a pasto), IP (intensivo a pasto) e IPC 

(intensivo a pasto com confinamento) 

 

4.5 Produção de metano  

 

A emissão de metano (CH4) foi atribuída exclusivamente à fermentação entérica, e está 

agrupada por categoria, por animal, por cenário simulado, manejo de engorda e por unidade de 

carcaça produzida.  

 

4.5.1 Produção de metano entérico 

 

Comparando os diferentes sistemas, a produção anual de CH4  em 1000 ha (Tabela 11) foi 

de 53.085 kg para o sistema IP, 72,7% maior que em MB (30.740 kg). Nas simulações, a 

composição bromatológica da forragem e o consumo de MS influenciaram as estimativas da 

produção de metano entérico. Sendo a qualidade da forragem igual para os dois sistemas, pode-se 

inferir que a maior emissão de CH4 em IP foi ocasionada pelo maior tamanho do rebanho. 

No sistema intensivo a pasto com confinamento, apesar do maior rebanho e da maior taxa 

de lotação, a emissão total de CH4 foi apenas 2,2% maior que o intensivo a pasto. De todo o CH4 

produzido dentro de IPC, o confinamento contribuiu com apenas 6,5% do total. (Tabela 11). A 
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melhor qualidade do alimento fornecido reduziu as emissões diárias de metano por animal, 

contrabalançando o aumento do número de animais por unidade de área.  

 

Tabela 11 - Produção entérica de metano por ano em uma área de 1000 ha nos diferentes sistemas 

de produção avaliados MB (média brasileira exclusivamente a pasto), IP (intensivo a 

pasto) e IPC (intensivo a pasto com confinamento) 

 MB IP MB x IP IPC IP x IPC 

 Kg/ano 

CH4 Pasto  30.740 53.085 - 50.748 - 

CH4 Confinamento - - - 3.526 6,5% 

CH4 Total Sistema 30.740 53.085 72,7% 54.274 2,2% 
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Tabela 12 - Produção entérica de metano pelas distintas categorias animais em uma área de 1000 

ha nos diferentes sistemas de produção avaliados MB (média brasileira 

exclusivamente a pasto), IP (intensivo a pasto) e IPC (intensivo a pasto com 

confinamento) 

Categoria Média Brasileira Intensivo a Pasto 
Intensivo a Pasto + 

Confinamento 

 CH4/categoria (kg/ano) 

Touros 552,5 927 1.021 

Vacas 15.389,1 25.457 27.804 

Bezerro ao pé  1.873,0 4.331 4.770 

Bezerro desmamado  966,2 2.395 2.645 

Bezerra desmamada  832,7 2.057 2.272 

Novilha  1.983,3 4.856 5.330 

Novilha 1
a
 cria 1.725,3 505 555 

Garrote  2.729,3 6.942 6.023 

Boi Magro 3.272,2 - - 

Boi engorda 1.118,2 4.911 2.862 

Novilha descarte 96,5 298 327 

Vaca Descarte 201,2 406 664 

Total CH4 Sistema 30.740 53.085 54.274 

* Boi engorda terminado em confinamento;  

** Boi engorda terminado a pasto; 

Número de animais por categoria: ver Tabela 24 

  

 A produção individual de metano deste modelo pode ser utilizada para comparar os dados 

deste modelo com outros trabalhos e metodologias que estimaram ou quantificaram de forma 

direta ou indireta a emissão de CH4. 

 O IPCC (2006) utiliza para a América Latina um valor padrão (default) de emissão de 

metano por animal por ano, de 63 kg para o gado de leite e de 56 kg para o gado de corte. O 

modelo proposto estimou esta produção em 46,1 kg CH4/ano para vacas de corte com peso médio 

de 415 kg, 66,8 kg CH4/ano para touros com peso médio de 700 kg, 41,7 kg/CH4/ano para bois 

com peso médio de 425 kg e 31,9 kg/CH4/ano para animais jovens com peso vivo médio de 279 

kg. Estes animais consumiram, respectivamente, 9,4 kg, 13,0 kg, 8,2 kg e 6,6 kg de MS de 

** ** * 
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Brachiaria brizantha cv. Marandu. O valor “defaul” propostos pelo IPCC para as vacas é 21,5% 

superior à emissão média das vacas do sistema MB. Tal diferença pode ser explicada, pelo 

modelo proposto analisar particularidades zootécnicas e nutricionais para cada sistema simulado, 

as quais não são ponderadas pelo IPCC quando recomendado um valor padrão para a América 

Latina. A equação de estimativa utilizada neste modelo foi validada com dados independentes.  

 Demarchi (2003) estimou a produção de CH4 pela técnica do SF6, em bovinos nelore sob 

pastagem de Brachiaria brizantha durante todo o ano. A estimativa foi de uma produção anual de 

57,0 kg e 69,7 kg, respectivamente, para vacas e bois de corte (350-450 kg/PV) e touros (>500 

kg/PV). Vale aqui ressaltar que a técnica do SF6 é considerada acurada, apesar de muito menos 

precisa do que as medições em calorímetros.   

 Dentro dos sistemas de produção, é possível, através de alterações no manejo nutricional, 

minimizar a produção de metano entérico. O uso de ionóforos, óleos e suplementação com grãos 

pode alterar as produções individuais de metano. Animais de maior tamanho e maior consumo 

têm, obviamente, maior impacto na produção de CH4 (Tabela 13 e Figura 5). 
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Tabela 1 – Média individual da produção anual entérica de metano pelas distintas categorias 

animais em uma área de 1000 ha nos diferentes sistemas de produção avaliados MB 

(média brasileira exclusivamente a pasto), IP (intensivo a pasto) e IPC (intensivo a 

pasto com confinamento) 

Categoria MB IP MB x IP IPC IP x IPC 

 CH4/animal (kg/ano) 

Touros 66,8 65,9 -1,5% 65,6 -0,4% 

Vacas 46,1 44,8 -2,8% 44,2 -1,3% 

Bezerro ao pé  12,4 12,7 2,9% 12,7 -0,3% 

Bezerro desmamado  16,5 17,6 6,4% 17,5 -0,1% 

Bezerra desmamada  14,3 15,1 6,0% 15,1 -0,1% 

Novilha  25,6 27,6 7,8% 27,4 -0,6% 

Novilha 1
a
 cria 35,3 8,8 -75,0% 8,8 -0,6% 

Garrote  31,9 34,9 9,4% 28,2 -19,4% 

Boi Magro 40,6 - - - - 

Boi engorda 18,4 27,9 51,6% 11,7 -57,9% 

Novilha descarte 2,6 2,8 8,8% 2,8 -0,6% 

Vaca Descarte 3,7 3,6 -0,2% 5,4 47,8% 

Média em UA  50,8 50,4 -0,8% 33,8 -32,9% 

* Boi engorda terminado em confinamento;  

** Boi engorda terminado a pasto; 

 

** ** * 
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Figura 5 - Produção média de CH4 nos três sistemas simulados, dentro das categorias 

(kg/animal/dia)  

 

 Emissões médias de CH4 em kg/animal/dia nos respectivos meses, durante todo o ano 

para os animais dentro de cada sistema simulado são apresentadas nas Figuras 6, 7 e 8. 
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Figura 6 - Emissões médias de CH4 nos respectivos meses durante todo o ano para os animais do 

sistema média brasileira exclusivamente a pasto 

 

 

Figura 7 - Emissões médias de CH4 nos respectivos meses durante todo o ano para os animais do 

sistema intensivo a pasto 

  

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov

C
H

4
Produção de CH4 (kg/animal/dia) - média brasileira

Touros

Vacas

Vaca Descarte

Boi Engorda 

Boi Magro 

Bezerro ao pé

Bezerro Desm.

Bezerra Desm. 

Novilha 

Novilha 1 Cria

Garrote 

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov

C
H

4

Produção de CH4 (kg/animal/dia) - intensivo a pasto 

Touros

Vacas

Vaca Descarte

Boi Engorda 

Bezerro ao pé

Bezerro Desm.

Bezerra Desm. 

Novilha 

Novilha 1 Cria

Garrote 



50 

 

 

Figura 8 - Emissões médias de CH4 nos respectivos meses durante todo o ano para os animais do 

rebanho intensivo a pasto com confinamento 

 

 Os meses avaliados exerceram influência na produção de metano em função da 

composição química (e.g. EM, FDA e lignina) do capim Marandu e da ingestão de matéria seca 

pelos animais, a qual é função do peso vivo destes. Portanto, para todos os sistemas simulados, as 

maiores emissões de CH4 em decorrência da maior ingestão de matéria seca, ocorreu nos meses 

de junho, julho e agosto. Nestes meses, os animais atingiram o seu maior peso vivo dentro das 

categorias, as quais pertenciam. Conseqüentemente estes apresentaram os maiores consumos de 

forragem. Moss, Givens e Garnsworthy (1995) destacaram que a produção de metano ruminal 

está diretamente relacionada com o consumo de MS, mas essa medida deve ser feita quando a 

fonte de MS não varia, principalmente com relação ao conteúdo e a qualidade da fibra da ração. 

 As maiores emissões de CH4 em decorrência da composição química da forragem ocorreu 

nos meses de outubro, novembro e dezembro, em função dos maiores teores de NDT, EM e FDA 

na forragem (Figura 9). Corroborando com o modelo, alta emissão de CH4 no mês de novembro, 

foi encontrado por Canesin (2009). Este autor mensurou a produção de CH4, pela técnica do 

hexafluoreto de enxofre (SF6), em animais nelores castrados mantidos em pastagem de Marandu, 

submetidos a diferentes freqüências de suplementação. A maior produção de CH4 estava 

relacionada à melhor qualidade da forragem no mês de novembro, a qual apresentou maior 
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digestibilidade e velocidade de fermentação, propiciando maior produção total de ácidos graxos 

de cadeia curta (AGCC) e maior substrato para os microrganismos metanogênicos (CANESIN, 

2009).  

 Resultados apresentados por Moss (2001) evidenciaram que o maior consumo de matéria 

orgânica digestível no rúmen deve levar a maior produção de CH4 por animal, mas também 

resulta em maior eficiência produtiva e, conseqüentemente, menor emissão de metano por 

unidade de produto (leite ou carne) ou por ciclo produtivo. Portanto, nem sempre a maior 

produção de metano é indicativa de ineficiência dos processos metabólicos, podendo, esta ser 

oriunda da melhor qualidade de forragem consumida pelos animais. 

 

 

Figura 9 - Teores de nutrientes digestíveis totais (NDT), fibra indigestível em detergente ácido 

(FDA), energia metabolizável (EM) e lignina no capim Brachiaria brizanta cv. 

Marandu durante os meses do ano  
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 Ao estratificar a produção de metano em função das fases de cria, recria e engorda, a cria 

foi responsável por mais de 60% da emissão total de CH4 (Figura 10). Independentemente do 

sistema de manejo adotado, as vacas de cria foram responsáveis por cerca de 50% de toda a 

emissão de metano no sistema produtivo (Tabela 14). Em média 27% da emissão de CH4 foi 

atribuída à fase de recria (desmama até 24 meses) e apenas 10% à fase de terminação (acima de 

24 meses) (Figura 9). A intensificação da recria e da terminação e o uso de animais mais 

eficientes quanto à utilização do alimento, poderiam reduzir a emissões de GEE. 

 Nos EUA, a Environmental Protection Agency (EPA, 2005a) estimou que 58% do total de 

metano emitido são provenientes da atividade de cria, e 19% da recria e da terminação em 

confinamento. As estimativas de emissões pelos animais de cria estão corroboram com as 

encontradas neste trabalho. Contudo, o confinamento americano, tem maior expressão em relação 

às emissões totais do sistema completo (19%), uma vez que, diferentemente do que ocorre nos 

EUA, o período de confinamento brasileiro é relativamente mais curto (ao redor de 80 dias no 

Brasil comparado a cerca de 180 dias nos EUA).  
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Tabela 14 - Contribuição das diferentes categorias animais em relação à produção total de metano 

entérico nos diferentes sistemas de produção avaliados: MB (média brasileira 

exclusivamente a pasto), IP (intensivo a pasto) e IPC (intensivo a pasto com 

confinamento) 

Categoria CH4 (Contribuição da categoria sobre o total) 

 MB IP IPC 

Touros 2% 2% 2% 

Vacas 50% 48% 51% 

Bezerro ao pé  6% 8% 9% 

Bezerro desmamado  3% 5% 5% 

Bezerra desmamada  3% 4% 4% 

Novilha  6% 9% 10% 

Novilha 1
a
 cria 6% 1% 1% 

Garrote  9% 13% 11% 

Boi Magro 11% 0% 0% 

Boi engorda 4% 9% 5% 

Novilha descarte 0% 1% 1% 

Vaca Descarte 1% 1% 1% 

Total 100% 100% 100% 
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Figura 5 - Emissão de metano pelas fases de cria recria e engorda em relação ao total de metano 

entérico emitido pelos diferentes sistemas de produção avaliados: MB (média 

brasileira exclusivamente a pasto), IP (intensivo a pasto) e IPC (intensivo a pasto com 

confinamento) 

 

 

 A produção de metano por unidade de carcaça produzida é considerada por muitos como 

o melhor parâmetro para identificar as oportunidades de mitigação da produção deste gás. A 

maior taxa de lotação e a redução na idade de abate no sistema IP , reduziu a produção de metano 

de 0,780 kg/kg de carcaça para 0,553 kg/kg de carcaça, representando um decréscimo de 29%, 

em relação ao sistema MB. Também foi observada redução quando se introduziu o confinamento 

ao sistema IP, onde a maior taxa de lotação, a redução da idade de abate, a menor produção 

individual de metano por dia e a maior produção de carcaça por unidade de tempo contribuíram 

para o decréscimo da produção de CH4 de 0,553 kg/kg de carcaça para 0,471 kg/kg de carcaça. 

Isto representa uma redução de 12,3% para o sistema IPC quando comparado ao sistema IP e uma 

redução de 40% quando o sistema IPC é comparado com MB (Figura 11). 
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Figura 6 - Produção de metano por quilo de carcaça nos diferentes sistemas de produção avaliados: 

MB (média brasileira exclusivamente a pasto), IP (intensivo a pasto) e IPC (intensivo 

a pasto com confinamento) 

 

4.5.2 Produção de metano no confinamento 

 

Da produção total de metano (53.085 kg) no sistema IPC, o período de confinamento foi 

responsável por apenas 3.526 kg, ou cerca de 6,5% do total. A quantidade total de CH4 emitida 

neste sistema foi apenas 2,2% maior quando comparado ao IP. O confinamento proporcionou 

redução na emissão de CH4 da categoria boi na fase de terminação em 57,9%. O confinamento 

eliminou a emissão de GEE da categoria boi magro, visto que esta categoria deixou de existir 

pela redução na idade de abate em 6 meses. Confirmando que é possível mitigar a produção de 

metano, com o abate de animais mais jovens, reduzindo o tempo de permanência destes nas 

pastagens. 
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4.6 Produção de gás carbônico 

 

4.6.1 Produção de gás carbônico na produção agrícola  

 

 Apesar de aumentar o ganho de peso e acelerar a idade de abate, o confinamento é 

altamente dependente de insumos externos. Para a alimentação dos animais durante o 

confinamento foram utilizados silagem de milho e milho grão, produzidos na própria fazenda. 

Assim foram considerados no modelo todos os processos nos quais se gera equivalentes carbono, 

como o uso de maquinários e insumos para plantio do milho e confecção da silagem.   

 O tamanho da área agricultável é definido pela produtividade e pelos teores de energia, 

proteína, proporções de volumoso e concentrado da dieta, além dos dias de confinamento (Tabela 

16). Para compor a dieta dos animais foram necessárias 295,44 toneladas de silagem e 189,25 

toneladas de milho em grão para a alimentação dos 244 bois e 123 vacas durante, 

respectivamente, 91 e 42 dias. Estipulando a produtividade de cada cultura, as perdas desde a 

colheita ao armazenamento, a matéria seca da silagem e do milho em grãos, determinou-se a área 

a ser cultivada (Tabela 17). 

  

Tabela 16 – Dieta utilizada para o confinamento dos bois e das vacas 

Variável  Concentração 

Volumoso (%) 34,5% 

NDT (%) 76,0% 

FDN (%) 26,6% 

FDA (%) 13,3% 

Lignina (%) 2,4% 

Minerais + Uréia 4,0% 

NDT: nutrientes digestíveis totais; FDN: fibra insolúvel em detergente neutro; FDA: fibra insolúvel em detergente 

ácido 
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Tabela 17 – Área plantada, produtividade e produção do milho para silagem, milho para grão e da 

área total de plantio 

Variável Milho Silagem Milho Grão Total 

Área plantada (ha) 7 25 33 

Produtividade (kg/MO/ha) 
40.000 7.500 47.500 

Produtividade (kg/MS/ha) 13.200 6.525 19.725 

Produção total MS (kg) 87.745 156.416 244.161 

Produção total MO (kg) 265.895 179.788 445.683 

Milho silagem com 33% de matéria seca; Milho grão com 87% de matéria seca; MS: matéria seca; MO: matéria 

orgânica 

  

 Da emissão total de CO2 por hectare, os insumos foram responsáveis por 749 kg, 

contribuindo com a maior parte das emissões referentes ao milho silagem, 53%, e do milho grão, 

76%. Em média o preparo do solo contribuiu com 151 kg (14%), o plantio e os tratos culturais 

com 143 kg (13%) e a colheita e ensilagem com 143 kg (13%). (Tabela 18). 

 Os fertilizantes, herbicidas e inseticidas foram as mais importantes fontes de CO2, dentro 

dos insumos. As emissões de CO2 durante o preparo do solo (calagem, gradagem e transporte 

interno), o plantio/tratos culturais (plantio, cobertura de N e aplicação de inseticida) e colheita e 

ou ensilagem, foram ocasionadas à queima do óleo diesel e volatilização de nitrogênio na forma 

de N2O. 

 Portanto, qualquer ação que minimize o uso, ou melhore a eficiência de uso dos insumos, 

minimizará a produção de CO2 por unidade área. As operações de colheita e ensilagem do milho 

silagem foram 1,4 vezes mais produtoras de CO2 do que as operações de colheita do milho grão. 

Estas operações diferiram drasticamente pelo tempo de horas máquina necessário para a colheita 

do milho grão e, por conseguinte, para a colheita, transporte e compactação do milho para 

silagem. 

 Considerando os 49,96 ha cultivados com milho, somente a agricultura liberou para a 

atmosfera 21.751 kg de CO2. Deste total, a área destinada para produção de milho para silagem 

(11,31 ha) liberou 6.305 kg de CO2 e área produtora de milho grão liberou 15.446 kg (Tabela 18). 

 



58 

 

Tabela 18 - Produção de CO2 pelo milho colhido como silagem e como grão. 

Variável Milho 

Silagem 

Contribuição 

Relativa 

Milho 

Grão  

Contribuição 

Relativa 
Média/ha 

Contribuição 

Relativa 

      CO2        

Insumos (kg/ha) 749 53% 749 76% 749 69% 

Preparo solo (kg/ha) 45 3% 45 5% 45 4% 

Plantio/ tratos 

culturais (kg/ha) 
151 11% 151 15% 151 14% 

Colheita e ou 

ensilagem (kg/ha) 
476 33% 45 5% 143 13% 

   100%  100%  100% 

CO2 por ha (kg) 
1.421  990  1.088  

Total CO2 na área de 

plantio (kg) 
10.495 30% 24.993 70% 35.488 100% 

Área de milho silagem plantada 11,31 hectares; Área de milho grão plantada 38,65 hectares; Total da área de plantio 

49,96 hectares 

 

4.6.2 Balanço da emissão de gás carbônico pelo cultivo de milho silagem e em grão  

 

 O balanço de CO2 é a forma de quantificar a emissão de GEE por produto gerado. Cada 

tonelada de MO de silagem de milho e milho grão produzida liberou, respectivamente, 39,5 kg e 

119,6 kg de CO2-eq. Cada tonelada de MS de milho silagem e milho grão liberaram, 

respectivamente, 139,0 kg e 159,8 kg de CO2-eq (Tabela 19).  

 

Tabela 2 - Balanço de CO2 equivalente por tonelada de matéria orgânica e matéria seca de 

silagem e milho em grão 

Variáveis Cultura 

 Silagem 

Milho  

(kg/t MO) 

Silagem 

Milho       

(kg/t MS) 

Milho 

Grão   

(kg/t MO) 

Milho 

Grão   

(kg/t MS) 

Média (Milho Silagem + 

Milho Grão)              

(kg/t MS) 

Balanço CO2-eq. 39,5 119,6 139,0 159,8 145,3 

Balanço de CO2-eq.: balanço de CO2 equivalente; kg/t MO: quilo por tonelada se matéria orgânica; kg/t MS: quilo 

por tonelada de matéria seca 
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4.7 Produção de gás carbônico equivalente pelos sistemas simulados 

  

 O CO2 equivalente (CO2-eq) é a forma de transformar todos os GEE, em uma única base, 

portanto, permitindo uma estimativa do efeito do total dos gases produzidos para o aquecimento 

global. Utilizando o fator referente ao potencial de aquecimento global de cada gás, podemos 

transformar o CH4 e o N2O em CO2-eq multiplicando-os, respectivamente, pelos valores 25 e 

298 (IPCC, 2006).  

 Em valores absolutos, o sistema extensivo a pasto média brasileira (MB) foi o que emitiu 

a menor quantidade de CO2-eq, 783.283 kg em 1000 ha. Isto é função do menor tamanho do 

rebanho.  

O sistema IP apresenta um rebanho 1,8 vezes maior do que MB, sendo as emissões de 

CO2-eq de 1.353.426 kg, representando um acréscimo em relação a MB de 72,8%.  

O sistema IPC foi responsável pela emissão de 1.382.774kg de CO2-eq ao ano, sendo 

2,2% maior que IP, embora o rebanho de IPC tenha sido 52,5% maior em UA. Portanto, a 

intensificação da cria, recria e terminação, e o uso do confinamento, aumentou muito pouco a 

emissão de GEE (Tabela 20). Conseqüentemente, as emissões por indivíduo dentro das diferentes 

categorias diminuíram à medida que o sistema se intensificou.  

 O período de confinamento, dentro do sistema IPC, contribuiu com 90.325 kg de CO2-eq, 

representando 6,5% do total emitido por este sistema. Na média dos sistemas simulados, as vacas 

representaram mais da metade (50,1%) de todos os GEE liberados para a atmosfera (Tabela 20). 
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Tabela 20 – Produção de CO2 equivalente pelos sistemas de produção aval: MB (média brasileira 

exclusivamente a pasto), IP (intensivo a pasto) e IPC (intensivo a pasto com 

confinamento) 

CATEGORIA MB IP MBxIP IPC IPxIPC 

 CO2-eq (Kg/ano) 

Touros 14.098 23.671  26.058  

Vacas 392.154 649.153  708.508 50% 

Bezerro ao pé  47.802 110.562  121.614  

Bezerro desmamado  24.406 60.500  66.836  

Bezerra desmamada  21.032 51.952  57.388  

Novilha  50.564 123.920  135.880  

Novilha 1
a
 cria 43.965 12.891  14.163  

Garrote  69.492 176.818  153.771  

Boi Magro 83.512 -  -  

Boi engorda 28.772 126.257  73.328  

Novilha descarte 2.425 7.490  8.230  

Vaca Descarte 5.059 10.212  16.997  

CO2- pasto 783.283 1.353.426  1.292.449  

CO2- Confinamento - -  90.325 6,5% 

CO2- Total Sistema 783.283 1.353.426 72,8% 1.382.774 2,2% 

 

4.8 Balanço de carbono equivalente por produto 

 

 Os resultados apresentados anteriormente, individualmente, não permitem avaliar o 

sistema em toda a sua complexidade. Utilizou-se o balanço de carbono equivalente por unidade 

de produto (carcaça), para a avaliação dos sistemas propostos em função da sua capacidade de 

atender a uma demanda da sociedade por carne bovina. Assim, o total de N2O, CH4 e CO2 gerou 

a quantidade total de CO2-eq produzidos pelos diferentes sistemas. Esta quantidade foi dividida 

pelo total de carcaça produzida, permitindo, inferir qual o sistema de produção de carne seria 

potencialmente menos poluente (Tabela 21). 
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  Os balanços de CO2-eq dos sistemas MB, IP e IPC, foram respectivamente, 19,88 

kg CO2-eq /kg carcaça, 14,11 kg CO2-eq /kg carcaça e 12,3 kg CO2-eq /kg carcaça. No sistema 

IP, a quantidade anual de CO2 emitido por carcaça produzida, foi 30% menor que em MB, e o 

sistema IPC foi 12,8 % menor, quando comparado a IP. 

  

Tabela 21 - Produção de óxido nitroso, metano, dióxido de carbono e carcaça; equivalente CO2 

por unidade de carcaça produzida, para os três sistemas simulados 

 

Variável Média Brasileira Intensivo a Pasto 
Intensivo a Pasto + 

Confinamento 

N2O/carcaça produzida, (g/kg) 0,81 0,59 0,75 

CH4/carcaça produzida, (kg/kg) 0,78 0,55 0,47 

CO2/carcaça produzida, (kg/kg) - - 0,31 

Total carcaça (t/ano) 39,40 95,94 115,29 

Carcaça (kg/ha útil/ano) 49,3 119,9 150,5 

CO2-eq/carcaça (kg/kg) 19,88 14,11 12,30 

N2O: óxido nitroso; CH4: metano; CO2: dióxido de carbono; CO2-eq: CO2 equivalente 

 

 O sistema MB foi o maior produtor de N2O por quilo de carcaça 0,81 g/kg carcaça, 

seguido por IPC 0,75 g/kg carcaça e IP 0,59 g/kg carcaça. Em relação a MB, o IP reduziu o N2O 

em 27%, porém, o IPC quando comparado ao IP, apresentou emissão de N2O 27% maior. Com 

estes resultados demonstra-se que a maior intensificação da pecuária a pasto reduz a emissão total 

de N2O, porém, quando esta intensificação é baseada no uso do confinamento como ferramenta 

de terminação dos animais a produção de N2O aumenta, apesar de este gás representar a menor 

parcela de GEE da pecuária. 

 A menor produção de GEE por unidade de produto para o sistema intensivo a pasto com 

terminação em confinamento é explicada pela redução da idade de abate, maior capacidade de 

suporte de fazenda, maior ganho de peso dos animais, menor produção de metano em dietas com 

grãos, maior produção absoluta de carne e maior produtividade por hectare. Isto ocorre apesar da 

maior utilização de combustíveis fósseis na produção dos alimentos para o confinamento, bem 

como na sua operação.  
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A intensificação da pecuária de corte a pasto e ou através da terminação em confinamento 

(por períodos inferiores aos 100 dias) está positivamente correlacionada com reduções da 

produção de gases de efeito estufa por unidade de produto, principalmente o CH4.  
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5 CONCLUSÕES 

  

O modelo desenvolvido identificou diferenças nas emissões dos gases de efeito estufa em 

diferentes sistemas de produção de bovinos de corte. A redução de GEE por produto ocorre 

principalmente quando há melhoria nos índices zootécnicos, produção de pastagem, taxas de 

lotação e redução da idade ao abate. 

  

 O fornecimento de alimentos de melhor qualidade e a adoção da terminação dos bovinos 

em confinamento, por períodos curtos (menores que 100 dias), reduziu a emissão de CH4 e GEE 

por produto.  

Com base nos resultados obtidos, recomenda-se que no inventário nacional de GEE, 

sejam utilizados fatores específicos de emissão dos GEE (e.g. CH4, N2O), para cada sistema de 

produção.  
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