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http://www.ipcc.ch/index.htm 



(IPCC, 2013)  

Emissões Globais 



(IPCC, 2013)  

Emissões Setoriais 



A demanda por carne vai levar a maiores preços 
internacionais e estimular os produtores a adotar boas 
praticas e tecnologias, reduzindo as emissões de GEE. 



A intensificação da produção de carne pode levar a 
redução nas emissões de GEE por kg de produto (redução 
da intensidade de emissão da carne). 



(Opio, 2011) 



MCT I- 2o Inventario Nacional (2010): 





Expansão vs. Desmatamento 



Motivações para medir GEE: 

• INDC* apresentadas na COP21 em Paris – Objetivos 
Brasileiros para a redução de GEE 

*Contribuicoes pretendidas nacionalmente determinadas 



(Cederberg et al., 2009) 



Vacas lactação  Estrutura do rebanho Área 
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(de Faria, 2011) 



Seleção e escolha de tecnologias definem o conhecimento 

 Pouca informação 

gerada 

+  

acesso restrito 

Explosão na Geração 

de informação  

+ Acesso irrestrito 

+ Problemas complexos 

A transferência da pouca 

informação disponível 

não gera o conhecimento 

O conhecimento passa a 

ser também a escolha 

correta das informações 

a serem transferidas 

Conhecimentos cristalizados 

e não cristalizados 



Produção sustentável requer visão sistêmica na 
aplicação de tecnologia 

Alimentação 

• quantidade 

• qualidade 

 

Manejo 

• sombra 

• água 

• ordenha 

Sanidade 

• verminoses 

• esquema de 
vacinação 



Alimentação 

• qualidade 

• quantidade 

Administração 

• controle 

• planejamento 

Estrutura de 
rebanho 

Melhoramento 

- reprodução 

- persistência 

Manejo 

• sombra 

• água 

• ordenha 

• período seco 

Sanidade 

• verminoses 

• esquema de                                
vacinação 

Falta de visão sistêmica na aplicação de tecnologia 









Pastagens intensivas bem manejadas são a forma mais econômica de 
alimentação de vacas leiteiras (quantidade e qualidade) 

Boas pastagens não são garantia de lucratividade na 
produção de leite 



Tecnologias e processos integrados 

Estratégias de 
alimentação 



Processos 
administrativos 

Tecnologias e processos integrados 

Proprietário:      

Propriedade:      

Município:      

Área da Atividade Leiteira (ha):  0,0   

Período de Referência:  2013   

Técnico Responsável:     

ITEM UNIDADE VALOR 

Vacas em lactação nº #DIV/0! 

Vacas secas nº #DIV/0! 

Vacas em lactação % #DIV/0! 

Vacas no rebanho % #DIV/0! 

Vacas em lactação no rebanho % #DIV/0! 

Leite produzido litros/dia 0 

Leite vendido litros/dia 0 

Média das vacas em lactação l/vaca.dia #DIV/0! 

Média das vacas do rebanho l/vaca.dia #DIV/0! 

Vacas em lactação por ha nº #DIV/0! 

Produtividade (sem Equivalente-leite) litros/ha/ano #DIV/0! 

Contagem bacteriana total UFC/mL*1000 #REF! 

Contagem de células somáticas Cels/mL*1000 #REF! 

Leite por Homem por dia l/H.dia #DIV/0! 

Média geral de preços R$/l #DIV/0! 

Despesas do sistema/Receita total % #DIV/0! 

Custo do sistema (sem remuneração) R$/l #DIV/0! 

Margem bruta (sem remuneração) R$ 0,00 

Margem bruta por ha (sem 

remuneração) R$/ha #DIV/0! 

Fluxo de caixa mensal (SOBRA) R$/mês 0,00 



Práticas de 
manejo 
 
Saúde e bem 
estar animal 
 
Recomposição 
das áreas de 
reserva 

Tecnologias e processos integrados 
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Figura 1: Comparação dinâmica da produtividade da terra (planilha 
dinâmica) expressa em média móvel no Projeto Balde Cheio 



Um novo aprendizado: o estudo de caso 
da Fazenda Nata da Serra 

Ricardo Schiavinatto,  
Serra Negra, SP 

















Capim Elefante, Tifton 85 e Mombaça 

capim elefante - 35 x 
450 m2 (área total 
com corredores = 
1,6 ha) 

tifton 1 - 20 x 450 m2 
(área total com 

corredores = 1,0 ha) 
 

tifton 2 - 20 x 450 m2 
(área total com 

corredores = 1,0 ha) 







Setembro/2014 























Produção de leite/dia 

Área ocupada para o leite 
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Gado de leite 





Emissões em gado de leite: 

Breed Grazing system 

  HOL JH s.e.d P IHS ELS s.e.d P 

Methane 
emission (g/d) 

469.4 411.4 19.5 0.1187 476.7 404.1 19.5 0.0550 

Methane 
emission (L/d) 

654.7 573.8 27.2 0.1187 664.8 563.6 27.2 0.0550 

Cow weight 
(kg) 

570a 496b 12.9 0.0031 530 536 12.9 0.7979 

Milk 
production 
(kg/d) 

36.0 33.3 1.1 0.2264 35.5 33.9 1.1 0.4797 

Methane 
(L/kg milk) 

18.3 17.3 0.6 0.4180 18.8 16.9 0.6 0.1290 



Gado de leite: benchmark 

(FAO, 2013) 

0,0128 kgCH4/kg leite *21 GWP = 0,27*100/46,5 = 0,58  (35 L/d) 
 
0,0281 kgCH4/kg leite *21 GWP = 0,59*100/46,5 = 1,27  (16 L/d) 
 



Gado de leite: benchmark 

(FAO, 2013) 



peça perdão às vacas 



APOIA NOVA RURAL  
 
avaliação ponderada dos impactos ambientais 
 
62 indicadores de sustentabilidade, 5 dimensões, 2002, 2012 

(Rodrigues et al. 2008) 
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Índice de sustentabilidade do estabelecimento



Manejo de resíduos, pegada hídrica dos sistemas de produção, qualidade da 
água 
 
Uso equilibrado de nutrientes na dieta: Nutrição de Precisão 
 
Monitoramento da fertilidade do solo: Agricultura de Precisão 
 
Lucro e ganhos sociais (qualidade de vida) 
 
Elevação da matéria orgânica no solo e do estoque de nutrientes 
 
Etologia e conforto animal 

Alguns desafios da produção sustentável 



Existem muitos pontos em comum entre a produção convencional 
eficiente a pasto e a produção sustentável. 

O conhecimento técnico e gerencial que pode gerar riqueza, 
ganhos sociais e ambientais está para ser construído em 

conjunto. 

A proximidade entre a pesquisa, a extensão rural e o sistema 
produtivo é a saída para o desenvolvimento sustentável da 

pecuária leiteira 
 

Conclusões: 



• Calculo do balanço de 
carbono (CH4+N2O)-Csolo 

 

• Abordagem ACV: 
Diretrizes FAO LEAP 

 

• Explorar além:       
Projeto LANDMARK 

Próximos passos: 

Tela de conteúdo 
(texto e foto): 
opção 3 

 



Simpósio em Junho 2016: 

Subtítulo em uma linha 

• Tópicos ou texto corrido 

Tela de conteúdo 
(somente texto): 
opção 1 

 



Obrigado! 

alexandre.berndt@embrapa.br 
andre.novo@embrapa.br 


