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C
Apresentacão

ada vez mais, temos conhecimento de que a agricultura pode contribuir muito para o combate às mudanças climáticas em todo o mundo. 

Enquanto em países desenvolvidos já existe uma série de incentivos para produtores adotarem boas práticas, de forma a promover a 

agricultura de baixo carbono, no Brasil, o tema de mudanças climáticas e agricultura ainda precisa avançar consideravelmente. O poder 

público, nos seus diversos níveis, ainda precisa articular as políticas de mitigação das emissões de GEE e adaptação às mudanças climáticas 

por meio de políticas agrícolas. O setor privado, por sua vez, deve se envolver nessas conexões e já começa a se aproximar do tema. 

Foi pensando neste engajamento do setor que o ICONE, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e 

com a Fundação das Nações Unidas, organizou o Seminário “Agricultura, Mudanças Climáticas e Comércio”. O Seminário, realizado 

no auditório da FIESP, no dia 16 de outubro de 2009, em São Paulo, contou com a participação de 20 especialistas no assunto e mais 

de 140 convidados presentes. 

O primeiro painel trouxe apresentações relacionadas às ‘Negociações e Políticas Internacionais sobre Mudanças Climáticas’, de maneira 

a traçar um panorama das negociações multilaterais no âmbito da Convenção Quadro da ONU de Mudanças Climáticas. A Convenção 

é o fórum mundial sobre o tema e suas decisões vêem guiando compromissos e legislações por todo o mundo, assim como criou o 

mercado global de carbono, através do Protocolo de Quioto. As diversas legislações domésticas com vistas a mitigar as mudanças cli-

máticas apresentam importantes relações com o comércio internacional. Então, é pertinente refletir sobre tais relações, de modo a 

garantir que as ações tomadas para resolver um problema ambiental não venham a trazer outros problemas de ordem econômica e 

social. Especial atenção deve ser dada a possíveis barreiras comerciais (e também sanitárias e fitossanitárias) impostas às exportações 

dos países em desenvolvimento, alinhadas à sustentabilidade, mas que podem ser apenas manobras políticas – fato que pode agravar 

ainda mais as desigualdades globais. 

Quais são as práticas agrícolas que efetivamente captam ou deixam de emitir GEE, atualmente em uso ou que podem ser implantadas?  

No painel ‘Agricultura de Baixo Carbono no Brasil’, especialistas em manejo de solos, práticas conservacionistas e uso da terra pela 

agropecuária apresentaram os mais recentes dados para responder a essa questão. Sabe-se que a quantidade de carbono estocado nos 

solos é muitas vezes superior à quantidade na atmosfera, e assim, seu potencial de captação de carbono é enorme. O uso de diferentes 

combinações de ração animal pode diminuir consideravelmente as emissões de metano provenientes da fermentação entérica de bovinos. 

Além disso, o aumento da produtividade das diversas culturas, incluindo pastagens, pode proporcionar aumento de produção de alimen-

tos e bioenergia e, simultaneamente, diminuir a pressão sobre vegetações naturais. Que incentivos são necessários para que tais ações 

sejam colocadas em prática? 

Pelas atuais regras vigentes no Protocolo de Quioto, apenas reflorestamentos são contemplados como práticas passíveis de receberem 

créditos na temática de uso e mudança do solo – LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry). Mas vale destacar que o mercado 

voluntário de créditos de carbono, apesar de ser mais focado em reflorestamento, já começa a contemplar créditos advindos de práticas 

agrícolas. O serviço ambiental de captação de carbono e regulação climática também pode ser reconhecido através de sistemas de certifi-

cação, e com isso, o produtor agrícola recebe um prêmio na comercialização. Os mecanismos de financiamento para o desmatamento 

evitado (REDD, na sigla em inglês) é outro ponto central para o Brasil e especialmente para a agricultura brasileira. A experiência do Fundo 

Amazonas Sustentável, assim como outras experiências já em curso com financiamento privado, nos permite refletir sobre os incentivos 

necessários para uma agricultura brasileira de baixo carbono. O painel ‘Riscos e Oportunidades para Agricultura’ discutiu essas questões, 

concluindo que o setor privado agrícola deve ser pró-ativo para aproveitar as possibilidades de aliar proteção ao clima e negócios. 

Por fim, o debate final do Seminário se propôs a abordar as políticas públicas e privadas de combate às mudanças climáticas. A partir 

da análise de diferentes cenários nas negociações climáticas, representantes do governo, do setor privado e da sociedade civil, discor-

reram sobre o futuro das inter-relações entre agricultura, comércio e mudanças climáticas. Independentemente de um resultado ambi-

cioso no âmbito da Convenção do Clima, é plausível esperar uma cobrança cada vez mais forte dos consumidores e dos mercados 

quanto a produtos menos intensos em carbono? 

Assim, nós do ICONE, organizamos a presente publicação com o intuito de reunir os pontos centrais do debate, argumentos, dados e 

informações atualizadas que foram compartilhadas no Seminário. Queremos registrá-lo, para que outros colegas tenham oportunidade 

de acessá-lo também e se tornar um vetor de mudanças. Esperamos que o Seminário e a divulgação do seu conteúdo através dessa 

publicação colaborem para enriquecer o debate sobre Agricultura, Mudanças Climáticas e Comércio no Brasil e no mundo. 

Boa leitura!

Termo de responsabilidade 

O ICONE e as organizações que apóiam essa publicação não se responsabilizam pelas opiniões contidas nos artigos que seguem. O conteúdo destes tra-

balhos é de inteira responsabilidade de seus autores.
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O
Presentation

ur understanding of how agriculture can contribute significantly to fight the global climate change is constantly growing. While various 

incentives for producers to adopt good practices in order to promote low carbon agriculture already exist in developed countries, in 

Brazil, the issue of climate change and agriculture still needs to be advanced considerably.

Public agencies, on many levels, still needs to articulate the policies of greenhouse gases (GEE) emissions mitigation and adaptation to 

climate change through agricultural policies. The private sector in turn, should involve itself in these linkages and has also begun to 

approach the issue.

In thinking about the commitment of this sector, ICONE, in partnership with the Federation of Industries of the State of São Paulo (FIESP) 

and the United Nations Foundation organized the seminar “Agriculture, Climate Change and Trade”. The seminar, which took place 

on October 16, 2009 in the FIESP’s auditorium in São Paulo, included the participation of 20 specialists on the issue and more than 140 

guests in attendance.

The first panel gave presentations on ‘International Climate Change Negotiations and Policies’ to create an overview of the multilateral 

negotiations within the scope of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). This Convention is the world 

forum on the issue and its decisions guide the commitments and legislations that are being created all over the world, as has created 

the global carbon market through the Kyoto Protocol.

The many domestic bills that have in their sights the climate change mitigation represent an important relationship with international 

trade.  It is pertinent to reflect on this relationship in order to guarantee that actions taken to resolve an environmental problem do not 

bring other economic or social problems. Special attention should be given to possible commercial barriers (also sanitary and fitosanitary) 

imposed on exports from developing countries that although aligned with sustainability, may just be political maneuvers that further 

aggravate global inequalities.

What are the agricultural practices that effectively capture or stop GHG emissions that are currently in use or can be implemented? In 

the panel ‘Brazilian Low Carbon Agriculture’ specialists of soil sciences, conservationist practices and agricultural land use presented the 

most recent data to respond to this question. It is known that the quantity of carbon stored in soil is many times more than the quan-

tity in the atmosphere, thus the capturing potential of carbon is huge.

The use of different combinations of animal feed can considerably decrease methane emissions resulting from bovine enteric fermentation. 

Moreover, the improvement of agricultural productivity, including pastures, may provide an increase in the production of food and bioenergy 

and simultaneously, reduce pressure on natural vegetation. What incentives are necessary so that these actions are put into practice?

According to the current effective rules of the Kyoto Protocol, only aforestation is considered an acceptable practice to receive credits 

under the theme of soil change and use – LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry). It is worth pointing out that the voluntary 

carbon credit market in addition to being more focused on aforestation has already begun to consider credits coming from agricul-

tural practices. Agricultural services for carbon capture and climate regulation can also be recognized through certification systems and 

with this, farmers receive a premium price for commercialization. Financing mechanisms for avoided deforestation (REDD) is another 

central point for Brazil and especially Brazilian agriculture.

The experience of the Sustainable Amazon Fund, similar to other current experiences with private finance, allows us to reflect on the necessary 

incentives for low carbon Brazilian agriculture. The panel ‘Risks and Opportunities for Agriculture,’ discussed these issues, concluding that the 

private agricultural sector should be proactive in taking advantage of the possibilities of uniting climate protection and business.

Lastly, the final debate of the seminar proposed to discuss public and private policy on the fight against climate change. Based on the analy-

sis of different scenarios of climate negotiations, government representatives, representatives of the private sector as well as those of civil 

society, debated the future of inter-relations among agriculture, trade and climate change. Independent of an ambitious outcome in the 

context of the Climate Convention, is it plausible to expect a growing consumer and market demand for less carbon intensive products? 

Thus, we at ICONE, organized this publication with the intention of bringing together the central points of debate, arguments, data and 

updated information that were shared at the seminar. We would like to document it so that other colleagues can have the opportunity to 

also access this information and turn themselves into a catalyst for change. We hope that the Seminar and the publishing of its content 

through this document will enrich the debate on Agriculture, Climate Change and Trade in Brazil and in the rest of the world.

We hope you enjoy your reading!

Responsability term

ICONE and the organizations which support this publication are not responsible for the opinions expressed forward. These works content is on behalf of 

theirs authors.
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A
O contexto multilateral das negociações  

internacionais do clima

Rodrigo C. A. Lima e Laura B. Antoniazzi
ICONE – Instituto de Estudos do Comércio  

e Negociações internacionais

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) foi assinada em 1992, no Rio 

de Janeiro e é composta por 192 partes (países). O objetivo central da Convenção é estabilizar as concen-

trações de gases de efeito estufa (GEEs) na atmosfera em níveis que permitam evitar mudanças no sistema 

climático e possibilitem a adaptação das pessoas e dos ecossistemas. A Convenção tem como princípio 

base as responsabilidades comuns, porém diferenciadas, uma vez que todos os países devem participar do 

esforço de combater as mudanças climáticas, porém considerando suas diferenças – em termos de respon-

sabilidades históricas pelo problema e de suas capacidades de lidar com ele. Assim, os países desenvolvidos 

devem assumir a liderança, enquanto que os países em desenvolvimento, e especialmente aqueles mais 

vulneráveis, devem receber financiamento, capacitação e tecnologia para poderem praticar ações de miti-

gação e adaptação. 

A Convenção é o guarda-chuva do Protocolo de Quioto e das Reuniões das Partes (COPs) que ocorrem 

anualmente com o objetivo de tomar decisões sobre mitigação de GEEs, adaptação, capacitação e transfe-

rência de tecnologia. O Protocolo, adotado em 1997, entrou em vigor em 2005 e representa o primeiro 

passo concreto de redução de emissões ao prever a meta obrigatória para os países do Anexo I de 5% entre 

2008-2012, tendo como base o ano de 1990. 

Além de o Protocolo ter imposto metas de redução, criou mecanismos de flexibilização a fim de ajudar os 

países a efetivamente reduzirem suas emissões de uma forma custo-eficiente. Isso fez com que o carbono 

se tornasse uma nova commodity, gerando um mercado global de créditos de carbono. 

Os mecanismos criados pelo Protocolo são três: a Implementação Conjunta; o Comércio de Emissões; e o 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Enquanto os dois primeiros são mecanismos exclusivos para 

os países Anexo I, o MDL permite que países não Anexo I desenvolvam projetos de redução de emissões de 

GEE. Estes projetos geram créditos de carbono que são vendidos aos países Anexo I, que o utilizam para 

cumprir com seus compromissos de redução. Assim, o MDL é a única forma pela qual os países não Anexo 

I participam dessa primeira fase do Protocolo de Quioto. 

Em 2007, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), órgão de assessoramento cientifico 

da Convenção, publicou o seu quarto relatório, causando enorme repercussão mundial.  Os principais resul-

tados do Relatório são: o aumento da temperatura é inequívoco; os 

esforços atuais de redução de emissões não são suficientes; e países 

industrializados deveriam reduzir entre 25 a 40% suas emissões até 

2020, considerando o ano base 1990.  

Frente a esse quadro, as Partes da Convenção definiram na COP 13, 

em Bali, um mandato de negociação a ser cumprido até a COP15, 

em Copenhague em 2009, conhecido como Plano de Ação de Bali. 

As negociações são dividas em quatro blocos: adaptação, mitigação, 

transferência de tecnologia e financiamento. Também foi estabele-

cido que as negociações devem visar ações de curto, médio e longo 

prazo e o estabelecimento de uma visão comum de longo prazo.  

Para tal, foi criado o grupo de trabalho Ad Hoc de Cooperação de 

Longo Prazo (Ad hoc Working Group on Long-term Cooperative 

Action under the Convention – AWG-LCA), que junto com o Grupo 



icone  |  insituto de estudos do comércio e negociações internacionais / institute for international trade negotiations |  7

de Trabalho Ad Hoc sobre Novos Compromissos para os Membros do Anexo I do Protocolo de Quioto (Ad 

Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol – AWG-KP), 

criado em 2006, passaram a cuidar do mandato do Plano de Bali, realizando várias reuniões desde o início 

de 2008.

Considerando a ambição das negociações multilaterais, grandes expectativas para Copenhague foram nu-

tridas por toda a comunidade internacional. Os pontos centrais são: (i) limitar o aumento de temperatura 

em no máximo 2°C;  (ii) definir o 2º período compromisso, com metas ambiciosas para os países desenvol-

vidos; (iii) conseguir o compromisso dos países em desenvolvimento com práticas de mitigação que efetiva-

mente reduzam emissões; (iv) obter financiamentos vultosos de países desenvolvidos para atacar os quatro 

pilares: mitigação, adaptação, transferência de tecnologia e capacitação. Outros pontos fundamentais são 

as Ações de Mitigação Nacionalmente Apropriadas (NAMAs) dos países em desenvolvimento e os mecanis-

mos de Reduções de Emissões por Desmatamento e Degradação (REDD). 

NAMAs são ações voluntárias adotadas por países em desenvolvimento no sentido de contribuir para os esfor-

ços globais de mitigação. Tais ações devem ser mensuráveis, reportáveis e verificáveis (MRV) e algum organis-

mo dentro da Convenção deverá ser responsável por registrá-las e monitorá-las. Financiamento e possibilidade 

de usar os NAMAs para compensar metas dos países desenvolvidos 

são pontos sensíveis no contexto atual das negociações. 

REDD é o mecanismo pelo qual os esforços de controle de des-

matamento e degradação em florestas tropicais são compensados 

financeiramente. Ainda está em aberto como será esse mecanis-

mo e como será financiado. Assim, REDD é um tema central, pois 

países em desenvolvimento com florestas esperam receber recur-

sos e países desenvolvidos esperam poder comprar créditos REDD 

para cumprir seus compromissos de redução.  

Também é importante mencionar que, a despeito das negociações 

multilaterais, diversas políticas domésticas, de caráter unilateral, 

vem sendo implantadas em todo o mundo. A proposta de legis-

lação americana (Waxman-Markey Bill) estabelece reduções de 

GEE de 17% em 2020, com base em 2005. A Lei cria um sistema 

de comércio de emissões com a possibilidade de o setor agrícola 

e florestal gerarem créditos de redução de emissões, além de incluir créditos internacionais via REDD. A União 

Européia também tem o seu Sistema de Comércio de Emissões (Emission Trading System – EU ETS), e dis-

cussões avançadas para legislações domésticas com metas e comércio de reduções estão em curso na Austrália 

e na Nova Zelândia. No nível local, 23 estados americanos já possuem leis que estabelecem metas de redu-

ção de GEE. O Estado de São Paulo, por meio da Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC) estabe-

leceu uma meta de redução de GEEs de 20% até 2020, com base em 2005, envolvendo todos os setores 

da economia. Outros Estados brasileiros podem seguir o mesmo caminho.

E, além de políticas unilaterais adotadas por países, Estados e municípios, é essencial enxergar o mercado 

como um driver de mudanças em termos de produção e emissão de GEEs. A pressão exercida por cadeias 

atacadistas, grupos de consumidores e ONGs sobre diferentes setores deverá exigir práticas menos emissoras 

e mudanças de comportamento e gestão relacionadas ao conceito de economias de baixo carbono.   

Para concluir, as negociações multilaterais apresentam cada vez mais posições contrárias bastante claras 

entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Na Convenção, as responsabilidades são comuns 

e cada vez menos diferenciadas, especialmente considerando o papel dos emergentes Brasil, Índia e China. 

Com certeza, os países em desenvolvimento não abrirão mão de financiamento mínimo para ações de mi-

tigação (NAMAs, REDD), adaptação, tecnologia e capacitação, e isto é fundamental, sobretudo para países 

de menor desenvolvimento relativo. 

Por fim, o perigo de acordos frágeis na Convenção deverá fomentar políticas unilaterais que estabeleçam 

metas de redução de emissões para toda a economia ou setoriais. O papel dos consumidores de cobrar práti-

cas menos emissoras será fundamental para que o mercado encaminhe-se a um novo patamar de emissão de 

carbono – mais baixo e sustentável. n

““A despeito das 

negociações 

multilaterais, diversas 

políticas domésticas,  

de caráter unilateral, 

vêm sendo implantadas 

em todo o mundo
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A
O papel da agricultura nas discussões sobre o clima

Melinda Kimble e Dulce Benke
UN Foundation – Iniciativa Internacional  

de Bioenergia e Sustentabilidade (IBSI) 

A Situação

tualmente, 2.5 bilhões de pessoas são totalmente dependentes da agricultura, não somente como forma de 

sustento, mas também para a sobrevivência. Um bilhão de pessoas ainda vive em situação de fome crônica. 

A cada seis segundos, uma criança morre de fome. Uma combinação de crescimento populacional, que 

deve atingir 9.2 bilhões em 2050, representando um aumento de 34% nos próximos 41 anos, com mudan-

ças alimentares, especialmente na Ásia, proporcionará crescentes demandas na agricultura.

A Organização para a Agricultura e a Alimentação da ONU (FAO) prevê que será necessário um aumento de 

70% na produção de grãos para acomodar a demanda estimada. Atualmente, o Quarto Relatório de Avaliação 

do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) prevê um declínio na produção agrícola 

mundial caso seja confirmada a tendência de mudança climática em 3 das 5 situações previstas no decorrer 

dos próximos 50 anos. A discrepância de direção dessas duas tendências isoladas já causa preocupação.  O 

relatório Stern também ressalta o que aconteceria mundialmente com sucessivas elevações de temperatura, 

representando um declínio entre 15 e 35 por cento na produção agrícola africana e fazendo com que regiões 

inteiras sofram com a falta de chuva. 

A magnitude das alterações térmicas projetadas atualmente, mesmo em situações relativamente otimistas, 

não tem precedentes. Agricultores provavelmente enfrentarão problemas que nunca vivenciaram antes: 

temperaturas médias mais elevadas, novas pragas e produtividade reduzida. A perspectiva de convergência 

dos impactos negativos criará vários desafios para o setor agrícola mundial.

O papel da Agricultura

A agricultura é, isoladamente, responsável por 14% das emissões de gases do efeito estufa. Se incluirmos 

florestas, o número fica um pouco acima de 30% das emissões globais. Porém, a agricultura também pode 

fazer parte da solução. 

Práticas de agricultura sustentável e melhorias no manejo do solo podem impulsionar a produtividade e as 

rendas rurais, aprimorar a saúde do solo, conservar água, economizar energia, reduzir a poluição e estimu-

lar o desenvolvimento econômico através da criação de empregos, da redução da pobreza e da segurança 

alimentar. A utilização mais eficiente de fertilizantes e o manejo 

da pecuária também são opções promissoras para aumentar a 

redução de emissões. Tais práticas também podem reduzir expres-

sivamente o desmatamento e a degradação, proporcionando ga-

nhos em produtividade e eficiência.

A implantação de medidas de adaptação, como o aumento da 

agrodiversidade, a utilização de novas variedades e a identificação 

de culturas locais e regionais mais eficientes, aumenta a resiliência 

dos sistemas agrícolas aos impactos da alteração climática. Além 

disso, a utilização eficiente de culturas como a cana-de-açúcar (no 

caso do Brasil) pode aprimorar a eficiência e a produtividade no 

setor como um todo, assim como a utilização dos resí duos agríco-

las provenientes da colheita ou do processamento. 

De acordo com a FAO, 70% desse potencial de mitigação estão 

em países em desenvolvimento. Agricultura e florestas são os úni-



icone  |  insituto de estudos do comércio e negociações internacionais / institute for international trade negotiations |  9

cos setores que podem realmente remover o dióxido de carbono da atmosfera. O sequestro de carbono no 

solo representa aproximadamente 90% do potencial técnico de mitigação da agricultura, e está entre as 

opções promissoras que visam reduções significativas de emissões até 2020, contribuindo com o objetivo 

de longo prazo de caminhar para uma economia de baixo carbono. 

Como progredir

Os investimentos em agricultura não responderam às necessidades para tornar as culturas mais eficientes e/

ou melhorar o manejo do solo. O investimento atual também não é suficiente para atender aos novos de-

safios apresentados pela mudança climática. Para alcançar todo o potencial de redução das emissões terres-

tres e ampliar as medidas de adaptação para atender as mudanças climáticas, serão necessários investimen-

tos e novos mecanismos de financiamento. 

A magnitude do investimento necessário para compensar os impactos negativos, visando alcançar maior 

produtividade, é expressiva. O International Food Policy Research Institute (IFPRI) estima que o mundo pre-

cise de 7 bilhões de dólares adicionais em investimento anual, para 

suprir a necessidade atual. A FAO estimou recentemente que o setor 

agrícola nos países em desenvolvimento precisará de um investimen-

to bruto anual de aproximadamente US$ 210 bilhões para alimentar 

o mundo até 2050. 

O McKinsey Global Institute estimou que 50% das 17,4 gigatoneladas 

de reduções de emissões até 2020 devem ser provenientes de agri-

cultura e florestas. Se alcançado, tal objetivo proporciona enormes 

oportunidades para os setores agrícola e florestal. Um preço para o 

carbono também pode proporcionar incentivos expressivos para ala-

vancar investimentos agrícolas. 

As negociações pré-Copenhague sobre REDD são os primeiros passos 

rumo ao desenvolvimento de um mecanismo de financiamento vol-

tado para a diminuição do desmatamento. Através de várias decisões 

em COPs, o setor florestal foi o foco inicial – partindo de conservação florestal até reflorestamento e mane-

jo sustentável de florestas. Legislações ainda em negociação nos Estados Unidos podem guiar o mercado de 

carbono florestal internacionalmente, considerando a parcela fixa para créditos de carbono oriundos de 

florestas tropicais, previsto pela legislação local americana de comércio de emissões. Se o sistema de comér-

cio de emissões nos Estados Unidos for efetivado, oferecerá uma grande oportunidade para países em de-

senvolvimento com grandes áreas de matas nativas, já que eles podem fornecer até 50% desses créditos de 

carbono. Contudo, duas coisas são necessárias: 1) preço do carbono com crescimento constante ao longo 

do tempo, e 2) um mecanismo para mobilizar a atuação do setor privado nos mercados de carbono, através 

de compra de compensações ou investimentos diretos.

Uma reestruturação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) também pode ser importante para 

transferir inovação e capital. Quanto mais ambiciosas forem as metas de redução no mundo desenvolvido, 

maior o potencial de geração de créditos de carbono programáticos no MDL reformulado. Para ilustrar, 

somente em 2008, o MDL forneceu um capital de 8 bilhões de dólares americanos para países em desen-

volvimento através da venda da Redução Certificada de Emissões (CERs).

A FAO argumentou que a agricultura deve ser tratada separadamente e defendeu o estabelecimento de um 

programa de trabalho em agricultura, dentro do processo da Convenção do Clima, para resolver assuntos 

técnicos e metodológicos. Uma ampla discussão sobre como incluir, no longo prazo, agricultura, agro-flo-

resta e conservação florestal, assim como suas interações com mudanças no uso da terra, é esperado na 

COP 15. No entanto, é improvável que este processo seja concluído neste momento. Para o futuro, fica 

evidente que precisamos aprimorar as bases de informações globais a fim de promover melhores decisões 

e planejamentos estratégicos, e desenvolver políticas de incentivos que estimulem novos investimentos e 

iniciativas, visando preservar o planeta para gerações futuras. n

““De acordo com  

a FAO, 70% do  

potencial de mitigação 

da agricultura estão  

em países em 

desenvolvimento
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P
Práticas agropecuárias e  

mitigação das emissões de GEE

Magda Aparecida de Limas
Embrapa Meio Ambiente

ara se entender o papel da pecuária no esforço global de mitigação dos gases de efeito estufa (GEE), deve-

se considerar as formas pelas quais ela contribui com as emissões antrópicas de gases de efeito estufa, bem 

como as tecnologias disponíveis e sistemas de produção atualmente praticados. O uso intensivo dos solos, 

a queima de resíduos agrícolas, a criação de ruminantes em grandes rebanhos e o cultivo de arroz em cam-

pos inundados são algumas das atividades agrícolas que contribuem para as emissões antrópicas de gases 

de efeito estufa (GEE). Este artigo objetiva apontar o papel que boas práticas agrícolas, muitas delas já em 

aplicação no país, desempenham na mitigação de gases de efeito estufa no Brasil.

Os principais gases de efeito estufa associados à agropecuária são: metano (CH
4
) e óxido nitroso (N

2
O). O 

metano está ligado às atividades microbiológicas em ambientes anaeróbicos (áreas inundadas, cultivo de 

arroz irrigado por inundação, fermentação entérica, e processamento anaeróbico de dejetos), além da queima 

de biomassa e da indústria de carvão e gás natural. Sistemas de produção animal são importantes fontes 

de metano, já que este é produzido pela fermentação entérica de ruminantes e durante o processamento 

anaeróbico de dejetos animais, como lagoas anaeróbicas, e outras formas de manejo de dejetos na forma 

líquida. Em sistemas a pasto, considera-se que a produção de metano por dejetos animais seja insignificante, 

uma vez que os mesmos são expostos à aeração.   

No Brasil, a maior parte do efetivo da pecuária é representada por bovinos, com um total de 171.613.337 

cabeças (IBGE, 2009), o que os torna importantes contribuintes em emissões de metano por fermentação 

entérica.  As indicações de opções de mitigação de metano na atividade pecuária estão associadas ao au-

mento da produtividade animal, por meio de melhoria do pasto e/ou suplementação alimentar, controle de 

zoonoses e doenças, melhoramento genético, melhoramento das taxas de reprodução e de intervalos entre 

partos, etc. visando uma eficiência maior, expressa em maior produção (kg de leite ou carne) por unidade 

(kg) de metano emitido.

As emissões de CH
4
 podem ser reduzidas por meio da melhoria da digestão fermentativa no rúmen, acres-

centando, por exemplo, grãos à dieta. O melhoramento da eficiência dos processos microbianos no ambien-

te ruminal, visando à otimização da digestão de fibras no rúmen e síntese microbiana, apresenta-se como 

uma das estratégias para a redução das emissões de metano. Combinações, tratamentos e bioengenharia 

de alimentos são também oportunidades a serem exploradas, além do uso de probióticos, ionóforos (mo-

nensina, por exemplo) e vacinas. Destaca-se, pois, a necessidade de se de-

senvolver no país estudos visando aperfeiçoar as informações sobre o poten-

cial de emissão de metano pela pecuária sob vários sistemas de produção 

animal existentes, ao mesmo tempo em que se busca melhores índices de 

produtividade e maior eficiência. Estudos nesse sentido foram iniciados por 

pesquisadores da Rede Agrogases, da Embrapa, envolvendo bovinos de cor-

te e de leite.

Dado que o sistema de produção a pasto é predominante no país, a produ-

ção de dejetos contribui pouco para as emissões de metano. Maiores emissões 

de metano proveniente de dejetos animais estão associadas a animais criados 

sob manejo intensivo, mas o número de animais em confinamento no país 

é pequeno.  

Entretanto, é na digestão anaeróbica de dejetos animais que as oportunida-
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des de mitigação são mais percebidas, com a possibilidade de geração de biogás, aliado a um conjunto de 

benefícios econômicos e ambientais. Acrescenta-se o aumento de exigências da legislação ambiental para 

a adoção de técnicas mais eficientes de tratamento de dejetos e manutenção da qualidade dos rios. Com 

base em dados do Censo Agropecuário do IBGE, referente a dezembro de 2006, estima-se que apenas 0,2% 

do rebanho bovino tem seus dejetos submetidos a tratamento por lagoas anaeróbicas e 0,2% a tratamento 

com biodigestores. 

Já o óxido nitroso está associado ao consumo crescente de fertilizantes nitrogenados na agricultura. O uso 

da fixação biológica de nitrogênio (FBN) contribui para um menor consumo de fertilizantes, e conseqüen-

temente de derivados de petróleo. O Brasil já emprega há décadas a inoculação com microorganismos 

fixadores de nitrogênio atmosférico na cultura de soja, cuja área atualmente no país ocupa 15,6 milhões 

de hectares. 

A contribuição dos solos cultivados para as emissões de N
2
O se dá, principalmente, nos processos microbio-

lógicos de denitrificação e de nitrificação que ocorrem nos mesmos.  Os principais fatores que controlam a 

produção de N
2
O no solo são os conteúdos de nitrogênio mineral (amônio e nitrato), conteúdo de matéria 

orgânica, umidade, espaço de poros preenchido com água e temperatura. Estudos mostram que a adição 

de nitrogênio por meio de fertilizantes minerais ou dejetos animais pode 

levar a um aumento das emissões de N
2
O. Em regiões tropicais, com períodos 

seco e úmido distintos, a chuva pode ter um efeito positivo na produção de 

N
2
O com o re-umidecimento do solo, estimulando a atividade microbiana.

Não obstante o fato de haver muitos estudos já realizados em diferentes 

ecossistemas, desconhece-se ainda a magnitude e o padrão espacial das 

emissões de N
2
O no planeta. Atribui-se aos solos tropicais taxas mais ele-

vadas de emissões de N
2
O em relação às regiões temperadas, sobretudo 

quando da conversão de florestas para pastagem ou terra cultivada. Não 

existem medidas de fluxos de N
2
O de longa data disponíveis para regiões 

tropicais e sub-tropicais. Há evidências, entretanto, de que as emissões de 

N
2
O são baixas em sistemas de pastagem extensiva, devido ao aporte de 

dejetos animais com grande quantidade de fibras e baixo teor de compos-

tos de nitrogênio, e relativamente menor uso de fertilizantes nitrogenados 

quando comparado a sistemas de manejo intensivos.

A Embrapa Agrobiologia aponta que as estimativas de emissão de N
2
O para 

os solos agrícolas tropicais são significativamente inferiores aos valores estimados pelo Painel Intergovernamental 

de Mudança do Clima (IPCC), e que dependem fortemente da forma com que o fertilizante é adicionado ao 

solo e do manejo das culturas. Acresce-se que, no Brasil, as quantidades de fertilizantes orgânicos e inorgâ-

nicos empregadas nas culturas agrícolas e pastagens são muito menores comparadas com as usadas em 

países da América do Norte e Europa, implicando em menores contribuições de N
2
O à atmosfera.

As tecnologias disponíveis para a melhoria do manejo de nitrogênio, e redução das emissões N
2
O, incluem 

uso de fixação biológica de nitrogênio, uma vez que reduzem o consumo de fertilizantes nitrogenados e de 

consumo de combustíveis fósseis, aplicação de fertilizantes em níveis adequados, monitoramento e ajuste 

de equipamento de aplicação de fertilizantes para assegurar a precisão e a quantidade de fertilizante apli-

cada e a forma de aplicação do fertilizante.

A queima de biomassa constitui também uma fonte de emissão de N
2
O. A redução da queima de resíduos 

agrícolas no campo, especialmente, de cana-de-açúcar no Estado de São Paulo, tem contribuído para a re-

dução das emissões deste gás, bem como de metano (CH4), monóxido de carbono (CO) e de óxidos de 

nitrogênio (NOx). 

Práticas agrícolas que recompõem o reservatório de carbono orgânico e restauram a capacidade dos solos 

como um sumidouro de carbono compreendem: reflorestamento, plantio direto, período adequado de 

pousio e regeneração natural da vegetação; uso adequado de fertilizantes químicos e adubos orgânicos, 

pastagens bem manejadas e sistema agroflorestal.  

““As emissões de  

óxido nitroso  

nos solos agrícolas 

tropicais são 

significativamente 

inferiores  

aos valores estimados 

pelo IPCC



12  |  agricultura, mudanças climáticas e comércio / agriculture, climate change and trade  | 2010

Estudos conduzidos pela Rede de pesquisas Agrogases (“Dinâmica de Carbono e Gases de Efeito Estufa em 

Sistemas Brasileiros de Produção Agropecuária, Florestal e Agroflorestal”) sinalizam diferentes estoques de 

carbono em diferentes sistemas de uso da terra na Amazônia, com destaque para sistemas agroflorestais.  

Programas nacionais e regionais de incentivo à recuperação de áreas degradadas, por meio de florestamento 

e reflorestamento, difusão de boas práticas de preparo e manejo do solo, sistemas de produção mais susten-

táveis, utilização de resíduos vegetais e animais para geração de energia e outros fins, representam medidas 

importantes em nível de governo e sociedade, além de criar novas frentes de emprego e de propiciar maior 

valorização ambiental e de produtos. 

Os resíduos deixados sobre o solo no sistema plantio direto diminuem a erosão e as perdas de matéria orgânica 

diminuem com a eliminação do revolvimento do solo. Com uma adequada rotação de culturas, o plantio 

direto pode promover o aumento de carbono no solo. Além disso, a rotação de culturas com leguminosas 

para adubação verde apresenta um balanço positivo de nitrogênio (N) no solo, com a entrada deste elemento 

pela FBN, conseqüentemente, reduzindo a aplicação de fertilizantes nitrogenados. 

A integração lavoura-pecuária é um excelente sistema para recuperar a produtividade de solos desgasta-

dos, situação comum em muitas pastagens do Brasil. O fertilizante aplicado na cultura principal deixa um 

residual para a forrageira, que se desenvolve vigorosamente, com alto potencial de acúmulo de C no solo, 

resultando em pastagens mais produtivas.  

Solos sob pastagens de brachiaria bastante produtivas podem estocar tanto carbono quanto áreas de ve-

getação nativa (cerrado, cerradão e campo limpo).

A geração de eletricidade por meio de óleos vegetais in natura (biocombustíveis) é uma oportunidade que 

está sendo desenvolvida no país. A região amazônica e os cerrados possuem um grande potencial de pro-

dução de plantas oleaginosas e condições de solo e clima favoráveis a serem explorados.

Na tabela abaixo, apresenta-se um resumo de medidas potenciais e já em uso no país para mitigação de 

gases de efeito estufa no setor agropecuário:

Atividades mitigadoras de potencial uso e/ou em aplicação CO2 CH4 N2O CO NOx

Agricultura

• Redução do uso de fertilizantes nitrogenados em culturas de soja, feijão e 
ervilha, pela fixação biológica de nitrogênio 

x x

• Redução da queima de cana-de-açúcar x x x x x

• Uso de resíduos vegetais como biocombustíveis x

• Plantio direto – estocagem de carbono no solo x

• Rotação de culturas x

• Não-queima de florestas na conversão de áreas florestais x

• Recuperação de áreas com florestamento/reflorestamento x

Pastagens 

• Recuperação de áreas com florestamento/reflorestamento x

• Integração lavoura pecuária  x x

Continua na página seguinte
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Atividades mitigadoras de potencial uso e/ou em aplicação CO2 CH4 N2O CO NOx

• Pastagens rotacionadas e melhoradas x x

• Não-queima de florestas na conversão de áreas florestais x

Cultivo de arroz irrigado por inundação 

• Plantio direto e cultivo mínimo x

• Regime intermitente de água x

• Uso de sulfato de amônio x

Pecuária 

• Redução no número de animais pela maior eficiência  
de produção e melhor relação metano/produto

x

• Melhoria da nutrição animal e formas do alimento x

• Manipulação de microrganismos ruminais x

• Utilização de biodigestores, com potencial uso de energia x x

Como conclusão, salienta-se que existe ainda necessidade de maior pesquisa científica para um mais amplo 

conhecimento sobre a dinâmica de C e GEE em sistemas agropecuários e florestais no país, bem como de 

melhoria de bases de dados estaduais e regionais que permitam a elaboração de inventários de GEEs mais 

precisos no país. 

A difusão de boas práticas a produtores rurais continua sendo um fator crítico, uma vez que existe ainda uma 

boa parcela deles que não dispõe de assistência técnica. O apoio governamental à adoção de boas práticas 

no campo e o reconhecimento dos serviços ambientais no meio rural é um fator decisivo para que sistemas 

eficientes e mais racionais de produção passem a ser padrão na produção agropecuária brasileira. n
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A
Mudanças no uso da terra  

e expansão da produção agrícola

André Nassar
ICONE – Instituto de Estudos do Comércio  

e Negociações internacionais

crescente preocupação com o tema das mudanças climáticas tem feito com que as emissões de gases de 

efeito estufa (GEE) associadas ao ciclo produtivo de diversos produtos agropecuários ganhem destaque nos 

debates sobre sustentabilidade da agricultura. Além das emissões geradas nas fases de preparo da terra, 

plantio, colheita e pós-colheita, diversos estudos indicam que as emissões associadas às mudanças no uso 

do solo são significativas. Estas emissões são especialmente importantes quando ocorre conversão de flo-

restas (ou outro tipo de vegetação com considerável estoque de carbono). 

O fenômeno de mudança no uso da terra provocado pela expansão de uma determinada cultura pode 

ocorrer de maneira direta – cultura substituindo outro uso – ou indireta. Neste ultimo caso, ocorre um efei-

to dominó, pois a cultura substituída diretamente provoca, por sua vez, novo efeito de substituição em 

outra área. Essa discussão é atualmente central para a análise dos benefícios climáticos dos biocombustíveis, 

assim como da expansão agrícola de uma maneira geral. 

Para entender o efeito da expansão das atividades produtivas – lavouras, pastagens e florestas comerciais 

– na conversão de vegetação nativa, especialmente na Amazônia e nos Cerrados, é imprescindível analisar 

os dados oficiais destas atividades no Brasil. Utilizando dados do Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), verifica-se que a área ocupada com lavouras no país está crescendo ao 

longo dos anos e alcançou 60 milhões de hectares (ha) em 2006 (Figura 1). Já as pastagens, atividade 

produtiva que mais demanda terra no país, estão diminuindo desde a década de 1980 e, em 2006, ocupa-

va 159 milhões de ha. 

Uso da Terra para Agropecuária no Brasil (milhões de hectares)
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        Fonte: Censo Agropecuário (IBGE). Elaboração: ICONE. 

Considerando que as pastagens estão diminuindo, especialmente no centro-sul do país, e que o rebanho e 

a produção de carne estão crescendo, é fácil verificar que a atividade está se intensificando. O potencial 

para tal intensificação é realmente muito significativo, pois, além das vastas áreas ocupadas com pasto, 

estas apresentam uma lotação muito baixa comparada ao seu potencial produtivo – um animal por hectare 
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é a média oficial do Brasil, segundo o Censo Agropecuário de 

2006. Mas a despeito desse potencial de intensificação, é sa-

bido que o avanço das pastagens na fronteira agrícola, parti-

cularmente na Amazônia, é um dos principais responsáveis 

pelo desmatamento no Brasil. Por outro lado, a expansão de 

culturas no centro-sul vem ocorrendo principalmente sobre 

pastagens. 

Assim, a questão central é se existe esse efeito indireto da 

expansão de culturas no desmatamento e qual a sua magni-

tude. Considerando a intensificação das pastagens, verifica-se 

que o efeito indireto é menos do que proporcional no Brasil, 

isto é, um hectare de pastagem convertido para lavoura no 

sudeste do país causa efeito menor do que um hectare de 

desmatamento na fronteira. 

Metodologicamente, é importante separar os efeitos diretos dos indiretos, para que possam ser medidos 

separadamente. E a forma que vem sendo utilizada para medi-los é o uso de modelos econômicos de pro-

jeção da agropecuária associados a padrões históricos de substituição de terra, obtidos com imagens de 

satélite. Podem ser usados para tal finalidade tanto modelos de equilíbrio geral como modelos de equilíbrio 

parcial, sendo que este último apresenta a vantagem de detalhar melhor o setor agropecuário. O modelo 

econômico representa as variáveis de oferta e demanda de diferentes produtos agrícolas e a interação entre 

eles, considerando que as culturas com maior rentabilidade ganham terra em relação às de menor rentabi-

lidade. Os padrões obtidos com imagens de satélite são usados para calibrar as elasticidades de substituição 

entre culturas usadas nas equações do modelo e garantem que a competição entre os usos da terra está 

sendo representada de acordo com o observado no passado.  

O modelo econômico projeta a alocação de terra para cada uso em um cenário de referência, com base no 

equilíbrio entre oferta e demanda de todos os produtos considerados. Em seguida, um cenário de choque 

é também projetado, por exemplo, considerando determinado aumento de demanda por biocombustíveis. 

A variação na alocação de terra do cenário-base para o cenário de choque é o efeito – direto e indireto – da 

mudança no uso da terra provocada pelo biocombustível. 

Esta mudança no uso da terra será convertida em emissões de GEE a partir de fatores de emissões, como 

por exemplo, os apresentados pelo painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC). Nesse caso, 

a conversão de um hectare de floresta amazônica em pastagens no estado do Pará provoca uma emissão 

de cerca de 380 toneladas de CO2 
no ano da conversão. 

Um bom exemplo do uso político do conceito de mudança no uso da terra e biocombustiveis é a Política de 

Independência e Segurança de Energia (EISA) dos Estados Unidos. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) 

americana publicou uma análise de Ciclo de Vida de diferentes combustíveis renováveis, computando as 

emissões que geram ao longo do seu processo produtivo e incluindo as emissões associadas às mudanças 

no uso da terra. Esta análise definirá quais combustíveis atendem aos limites de redução de GEE estabeleci-

dos pela EISA e que, portanto, serão consumidos no país.  

Segundo o estudo do EPA, as emissões derivadas das mudanças no uso da terra corresponderiam a uma 

parcela significativa do total das emissões do etanol de cana-de-açúcar produzido no Brasil. No entanto, as 

estimativas feitas pelo ICONE, utilizando o Modelo Brasileiro de Uso da Terra (BLUM, na sigla em inglês) 

indicam que a importância desta parcela é consideravelmente menor. Com base nessas estimativas, o po-

tencial de redução de GEE do etanol brasileiro é de 69% em relação à gasolina, e não 44% como divulgado 

inicialmente pelo EPA. Assim, verifica-se que, apesar de ser uma tarefa complexa e sujeita a incertezas me-

todológicas, é muito importante medir o efeito indireto da mudança no uso da terra causado pela expansão 

de bicombustíveis. Ainda existe muito espaço para melhorias nessas estimativas, de forma a obter consensos 

científicos que possam ser utilizados pelos formuladores de políticas públicas. 

Para que se possa garantir que a produção de alimentos, fibras, energia e produtos florestais no Brasil ocor-

ra de forma a evitar o efeito indireto sobre florestas, é importante garantir: ganhos de produtividade cons-

tantes nas lavouras, intensificar as pastagens, adotar e desenvolver novas tecnologias e maximizar o poten-

cial energético da produção agropecuária e florestas.

Assim, o tópico de “uso da terra” seria transformado em uma agenda positiva para o setor agropecuário 
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no Brasil, ao contrário do que vem ocorrendo ultimamente. Para corroborar tal 

idéia, o ICONE desenvolveu um cenário de choque de produtividade na agricultura 

usando o BLUM. A produtividade das culturas foi aumentada em 30% em relação 

ao valor absoluto estimado para o ano de 2022 no cenário de referência (exceto 

para o feijão, que teve choque de 20%, também distribuídos em taxa de cresci-

mento anual). Os custos de produção não foram afetados pelos choques de pro-

dutividade e as exportações ficaram fixas nos dois cenários simulados. 

Com tal choque de produtividade, a área total ocupada pelas lavouras em 2022 foi 

14% menor, representando cerca de 8 milhões a menos de terras ocupadas, além 

de um significativo incremento da produção (Tabela 1). No entanto, a área ocupa-

da com pastagens no cenário de choque de produtividade cresceu aproximada-

mente 5 milhões de hectares em comparação ao cenário-base. Este resultado é 

explicado, em parte, pela diminuição da pressão por terras das demais culturas, já 

que o aumento de produtividade supriu a necessidade de novas áreas. Além disso, 

devido à existência de áreas novas na fronteira agrícola, houve expansão de pasta-

gens a despeito do aumento de produtividade das culturas. 

Isso nos leva à conclusão de que somente a promoção de aumentos de produtividade na agricultura não 

levará a menores demandas por terra. Para que a agropecuária não ocupe novas áreas, o aumento de pro-

dutividade deve vir acompanhado de outras medidas de contenção de desmatamento na fronteira. 

Outro resultado do cenário de choque de produtividade foi o aumento da oferta e demanda de todos os 

produtos, assim como a redução dos preços, o que significa melhoria de bem-estar.

 
 

Base Referência
Choque na 

Produtividade
Choque / Referência

2008 2022 2022 2022

 
Área 

(1.000 ha)
Produção 

(1.000 ton)
Área 

(1.000 ha)
Produção 

(1.000 ton)
Área 

(1.000 ha)
Produção 

(1.000 ton)
Área Produção

Milho 14,776 58,664 14,095 65,988 12,754 69,259 -10% 5%

Soja 21,313 60,018 31,112 98,119 25,139 99,167 -19% 1%

Algodão 1,077 4,141 1,791 8,656 1,480 8,980 -17% 4%

Arroz 2,875 12,060 3,049 14,740 2,745 16,683 -10% 13%

Feijão 4,000 3,513 3,656 4,448 3,614 5,311 -1% 19%

Cana-de- 
-Açúcar

8,200 648,848 10,527 969,084 8,890 1,031,568 -16% 6%

Pastagens 204,654  206,201  211,139  2%  

Carne bovina  9,699  12,494  12,410  -1%

Uso da Terra 
Lavouras

45,967  56,617  48,700  -14%  

Uso da Terra 
Agropecuária 

250,621  262,818  259,839  -1%  

Concluindo, é possível garantir a equação de maximizar a produção e minimizar as emissões de GEE prove-

nientes das mudanças no uso da terra. A principal solução em termos de efetividade de minimização das 

mudanças no uso da terra é a intensificação de pastagens, que também significa aumento de produtividade 

da pecuária. Outras soluções são o aumento da produtividade das lavouras – desde que combinados com 

os outros mecanismos já citados– e o aumento do potencial energético da produção agropecuária e flores-

tal. Tanto o aumento de produtividade das pastagens como das culturas agrícolas e florestais requerem 

investimentos em pesquisa e disseminação, que devem ser efetuadas prioritariamente pelo setor público, 

integrado ao apoio do setor privado. n
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É
Manejo sustentável do solo

Marcelo Valadares Galdos, Carlos Clemente Cerri
Laboratório de Biogeoquímica Ambiental 

Centro de Energia Nuclear na Agricultura / Universidade de São Paulo

amplamente reconhecido que o Uso da Terra, a Mudança no Uso da Terra e as Atividades Florestais (LULUCF, 

sigla em inglês) são um setor chave de Mudança Climática, sendo ao mesmo tempo (i) responsáveis por 

quantidade significativa de gases de efeito estufa (GEEs) liberados, mas também (ii) apresentando um papel 

importante e potencial na mitigação de mudanças climáticas. Sozinho, o setor agrícola (ou seja, o Uso da 

Terra) é responsável por cerca de 14% do total de emissões antropogênicas globais de GEEs, e há previsões 

de que ele apresente altas taxas de crescimento de emissões, guiadas principalmente por aumentos popu-

lacionais e de renda. De acordo com o IPCC (Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas), o desflo-

restamento é responsável por outros 17%, levando a contribuição total do setor LULUCF a quase um terço 

do total de emissões globais atuais.

O Brasil é um dos maiores emissores de GEEs do mundo, e é amplamente sabido que a maior parte das 

emissões de GEEs do Brasil provém de queimadas relacionadas ao desflorestamento do bioma da Amazônia. 

O Brasil sofreu e ainda sofre pressões regulares para refrear a destruição da floresta tropical Amazônica. Os 

dados oficiais brasileiros mais recentes sobre emissões e fixação de GEEs foram publicados em 2004 no re-

latório intitulado “Comunicação Nacional Inicial do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima”. A segunda parte desse relatório incluiu o primeiro inventário de GEEs, mas abrangeu 

apenas o período de 1990 a 1994. Esse relatório mostrou que o subsetor “Conversão de florestas” foi o 

maior contribuidor em 1994, representando 55% do total de fontes de GEEs, que totalizaram 1.728 milhões 

de toneladas de equivalente de CO
2
, e quase 82% das emissões apenas de CO

2
. Esse último percentual se 

reduz para 75% quando se considera o resultado final, que inclui uma fixação de CO
2
 de 251 milhões de 

toneladas.

Um estudo recente fornece não apenas estimativas atualizadas das emissões de GEEs para o território bra-

sileiro, mas também cálculos da parcela de contribuição efetiva e estimada da agropecuária no Brasil1. Os 

autores mostram que o setor agrícola aumentou em 21% e 24% as emissões de metano e óxido nitroso 

nos anos de 2000 e 2005, respectivamente. No caso do metano, o principal colaborador para esse aumen-

to foi o subsetor Fermentação Entérica, responsável por mais 

de 93% do metano liberado nesses dois anos. Logo, ele 

representa a fonte mais importante de metano para a atmos-

fera. Em termos de emissões de óxido nitroso, o subsetor 

Solos Agrícolas representou mais de 95% das emissões nos 

anos de 2000 e 2005. O subsetor Solos Agrícolas inclui fon-

tes de emissões diretas de óxido nitroso, como pastagem de 

animais, fertilizante sintético, esterco animal produzido fora 

da área de cultivo, fixação biológica, resíduos vegetais, etc. 

além de fontes de emissões indiretas, como lixiviação, erosão 

e deposição atmosférica. 

Portanto, é necessário identificar e estimular práticas de ma-

nejo que não apenas reduzam as emissões de carbono, óxido 

nitroso e metano, mas também aumentem a fixação do car-

1. Cerri, C. C., Maia, S. M. F., Galdos, M. V., Cerri, C. E. P., Feigl. B. J., Bernoux, M. (2009) Brazilian greenhouse gas emissions: 
importance of agriculture and livestock. Scientia Agrícola, 66: 831-843.
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bono atmosférico na vegetação e nos solos dos setores agropecuários bra-

sileiros. Algumas dessas opções são apresentadas a seguir.

Plantio direto – O plantio direto pode ser definido como um sistema de 

produção em que se deixa o solo descansar da colheita até o plantio, exceto 

pela aplicação de fertilizantes. Atualmente, há no mundo mais de 60 milhões 

de hectares em sistemas de plantio direto, dos quais aproximadamente 25 

milhões estão localizados no Brasil.

Práticas de plantio direto frequentemente resultam em acúmulo significati-

vo de C no solo e consequente redução de emissões de gases, especialmen-

te o CO
2
, para a atmosfera, em comparação com o plantio convencional. 

No Sul do Brasil, um estudo estimou as taxas de sequestro de 0,8 t de C 

ha-1 ano-1 na camada de 0 a 20 cm, e de 1,0 t de C ha-1 ano-1 na profundi-

dade de 0 a 40 cm do solo após 22 anos em plantio direto em comparação 

com o mesmo período em prática convencional. Um especialista relatou 

que, em sua maioria, os estudos de solos brasileiros apresentam taxas de 

estoque de carbono nos 40 cm superiores de 0,4 a 1,7 t de C ha-1 por ano, estando as maiores taxas na região 

do cerrado. Por isso, utilizamos em nossos cálculos do acúmulo adicional de C no solo em decorrência do 

plantio direto um valor médio ponderado de 0,5 t de C ha-1 ano-1 na profundidade dos primeiros 10 cm. Esse 

valor médio ponderado foi calculado utilizando as taxas de sequestro de C no solo da região sul (72% da 

área em plantio direto) e também da região centro-oeste (28% da área cultivada em sistema de plantio dire-

to). Considerando os 25 milhões de hectares em plantio direto no Brasil e a taxa média ponderada de acú-

mulo de C no solo de 0,5 t de C ha-1 ano-1 na profundidade dos primeiros 10 cm, a alteração estimada no C 

total no solo seria de 12,5 milhões de toneladas por ano. Além disso, estudos de campo mostram que há 

compensação significativa de C devido à redução significativa no consumo de combustíveis (60 a 70%) no 

sistema de plantio direto em comparação com o plantio convencional. Deve-se observar que a quantidade 

de resíduos devolvidos, as variações nas práticas implementadas e o tipo de clima são fatores que podem 

influenciar o resultado. Segundo pesquisadores, só é possível obter determinadas quantias fixas de C no 

solo, até um novo limite de equilíbrio, que é reversível se o manejo retomar o plantio convencional.

Colheita mecanizada sem queima da cana-de-açúcar – Tradicionalmente, a cana-de-açúcar tem sido 

queimada no campo antes da colheita para facilitar o corte manual com a remoção de folhas e insetos. 

Contudo, essa prática comum tem sido progressivamente proibida por lei em algumas áreas do Brasil. Além 

das emissões de GEEs, é amplamente sabido que é emitido fumo negro (“black carbon”) durante o período 

de queima, causando problemas respiratórios e queda de cinzas sobre áreas urbanas. A adoção da colheita 

mecânica sem queima tem aumentado exponencialmente no Brasil durante a última década. Em 1997, 

cerca de 20% da área de cana-de-açúcar do Brasil era colhida por máquinas. Atualmente, a colheita em 

aproximadamente 50% da área total é feita sem queima de folhas secas e pontas, e estima-se que cerca de 

80% da área plantada na região de maior produção de cana-de-açúcar do Brasil estará sob colheita mecâ-

nica nos próximos 10 anos. 

O aumento dos estoques de carbono no solo com manejo mecanizado e sem queima tem sido demonstra-

do em diversos estudos. Considerando que cerca de 60% da cana-de-açúcar são cultivados em latossolos, 

podemos supor que a estimativa de especialistas para esse tipo de solo, 1,2 milhões de toneladas de C ha-1 

ano-1 na profundidade dos primeiros 20 cm, poderia ser adequadamente aplicada para um exercício de 

extrapolação. Desse modo, considerando a área sob esse sistema de manejo e o tipo de solo (2,4 milhões 

de hectares) e nossa taxa anual média estimada de acúmulo de C, é “sequestrado” um total de 2,9 Tg 

(teragrama, ou 106 toneladas) de C por ano no Brasil. Além disso, esse valor estimado em termos gerais vai 

aumentar substancialmente com a ampla adoção da colheita sem queima com manutenção dos resíduos 

vegetais sobre o solo.

Melhoria no manejo da pecuária – O IPCC revisou os potenciais de mitigação ligados a fatores dos reba-

nhos e alimentação animal e relatou que eles podiam ser classificados em: melhoria das práticas de alimen-
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tação, uso de agentes específicos ou aditivos nutricionais, e mudanças no manejo de longo prazo e criação 

de animais. Com relação às práticas de alimentação animal, o maior uso de concentrados geralmente au-

menta a emissão de metano por animal, mas uma vez que isso também melhora o desempenho (produção 

de leite e carne), o resultado final é uma redução global das emissões de metano por unidade de produto 

(litro de leite ou kg de carne). Outra alternativa consiste no uso de aditivos (ionóforos, precursores do pro-

pionato, taninos condensados) que afetam diretamente a metanogênese dentro do rúmen, mas essas opções 

podem ser limitadas devido às barreiras existentes com relação ao seu uso (os ionóforos foram proibidos na 

Europa, por exemplo), seu custo ou efeitos adversos nas taxas de conversão em carne. 

Atualmente, há uma proporção significativa de pastagens em diferentes estágios de degradação. O manejo 

apropriado do gado e das pastagens depende de um aumento da produtividade do solo, evitando o desflo-

restamento e tornando o sistema mais sustentável. Um dos efeitos da intensificação da produção bovina é 

que mais terra é disponibilizada para outros usos, como culturas alimentares e energéticas. Pastagens ade-

quadamente manejadas possuem alto potencial de seqüestro de carbono no solo que, combinado ao uso 

do sebo bovino na produção de biodiesel, pode reduzir as emissões de GEEs para a atmosfera e contribuir 

para a mitigação do aquecimento global. 

A maioria dos esforços de mitigação no Brasil tem sido direcionada aos setores de energia e atividades flo-

restais, com foco na redução do desflorestamento na Amazônia. O último aspecto obteve algum sucesso, 

visto que as taxas de desflorestamento foram reduzidas. Sustentamos que a agropecuária atualmente apre-

senta oportunidades de atingir os objetivos de mitigação traçados no Brasil. Além disso, as opções de miti-

gação não devem ser direcionadas apenas às reduções de emissões, mas também ao aumento da fixação 

de carbono. A adoção do plantio direto na produção de grãos, da colheita mecanizada sem queima da cana-

de-açúcar e de melhores práticas de manejo na pecuária são exemplos de opções de mitigação que se 

provaram eficazes, fáceis de adotar e economicamente viáveis. n
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D
Agricultura e o mercado de carbono

Diego Machado Carrion Serrano
Bureau Veritas – BVQ

entre as muitas questões relevantes discutidas durante o seminário, vale destacar: a carência de metodologias 

que contemplem as atividades agrícolas no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), a capa-

cidade dessa ferramenta em atender às demandas futuras por alternativas que visem a mitigação as mudanças 

climáticas e a importância do bioma Cerrado no contexto das mudanças climáticas e da produção agrícola.

Dentre as metodologias disponíveis atualmente no MDL, que contemplam atividades rurais não florestais, 

grande parte delas estão concentradas em atividades emissoras do gás metano, como a produção animal. 

Práticas agrícolas reconhecidamente com potencial para redução de emissão de gases-estufa encontram-se 

sem suporte metodológico no âmbito do protocolo de Kyoto, como é o caso daquelas que promovem o 

armazenamento de carbono no solo, uso racional de fertilizantes nitrogenados e a substituição da queima 

nos processos de colheita, como no caso da cana-de-açúcar. 

Como resultado dessa ausência de incentivos, o segmento agrícola tem deixado de aproveitar seu potencial 

no que poderia vir a ser uma expressiva contribuição para mitigação das mudanças climáticas. Isso tem 

feito muitos produtores e projetistas recorrerem ao mercado voluntário de emissões, mais abrangente e 

simples que o MDL.

Destacou-se também, durante as discussões, o alto grau de complexidade das ferramentas do MDL de uma 

forma geral, tanto no âmbito técnico-metodológico, como em relação às regras que regem seu funciona-

mento. No que tange esse ultimo item, vale atentar para o fato de que o excesso de diretrizes, definições 

metodológicas, procedimentos e exigências que surgem após cada novo encontro do comitê executivo (EB), 

vêm fazendo com que o mecanismo se torne um instrumento cada vez mais pesado, transformando-o em 

um verdadeiro emaranhado de documentos inter-dependentes e de difícil manuseio. Isso tende a ter um 

efeito danoso na viabilização dessa ferramenta em um segundo período de compromisso do Protocolo de 

Quioto, no qual metas de reduções mais ambiciosas demandariam um número dezenas de vezes maior de 

projetos de carbono.

É difícil vislumbrar, sob a ótica atual de funcionamento do MDL, a 

capacitação massiva de novos agentes qualificados para a elaboração, 

validação e verificação desses projetos, ou mesmo a capacidade de 

um já sobrecarregado EB em atender a um numero crescente de 

pedidos de registro. O que mais preocupa é a capacidade dos novos 

profissionais em absorver o pesado arcabouço já existente que rege 

o funcionamento do MDL. A tarefa de absorver o conteúdo docu-

mental já existente e acompanhar as constantes atualizações não 

tem sido fácil mesmo para os profissionais que já atuam no MDL, e 

pode se tornar proibitiva para o ingresso e desempenho adequado 

de novos profissionais dispostos a compor esse quadro de especia-

listas.

Os excessos metodológicos exigidos pelo MDL podem, ainda, criar 

um abismo técnico e funcional entre os profissionais qualificados e 

os segmentos da sociedade nos quais o MDL deveria ser mais aces-

sível e inteligível – qualidades indispensáveis para que o mecanismo 

se desenvolvesse adequadamente. Nesse contexto, não é raro ob-
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servar empreendedores abandonando iniciativas que seriam adicionais e 

que poderiam ser viabilizadas pelo MDL, pelo simples receio de que o em-

preendimento fique ‘refém’ de um processo complexo e incerto como é a 

elaboração, validação e o registro de um Documento de Concepção de 

Projeto (PDD), ou mesmo por não serem capazes de acompanhar e enten-

der toda a lógica de funcionamento do mesmo. 

Essa preocupação é especialmente válida nos projetos de LULUCF (Land Use, 

Land-Use Change and Forestry), que, apesar do seu enorme potencial de 

mitigação das mudanças climáticas, não avançam frente às intensas exigên-

cias técnicas e conceituais. Um exemplo é o conceito de não permanência 

dos créditos. Em suma, a preocupação de quem já trabalhou tanto na ela-

boração, como na validação/verificação de PDD’s é que o MDL, em sua legí-

tima busca por blindagem contra iniciativas não adicionais pela quantificação 

precisa dos benefícios climáticos (ex: cálculos de leakage, baseline, Project 

emission...), se torne vítima do seu próprio excesso de regras e procedimen-

tos técnicos e burocráticos e não consiga atender à demanda por CER’s que tende a crescer em um provável 

segundo período de compromisso, mais audacioso, a ser assumido pelas Partes. 

Dessa forma, sugere-se que os tomadores de decisão estejam atentos aos caminhos que o MDL vem traçan-

do, de modo a evitar que se crie um cenário impeditivo à submissão de novos projetos. Esforços devem ser 

feitos para simplificar o mecanismo, sem banalizá-lo tecnicamente, para que o mesmo possa ampliar sua 

abrangência e atender adequadamente à crescente demanda.

Ainda no âmbito do seminário, vale mencionar alguns tópicos que tiveram bastante expressão no debate, 

como os recentes dados de desmatamento publicados pelo Ministério do Meio Ambiente em relação ao 

bioma Cerrado e a polêmica envolvendo o Código Florestal do país. 

O momento histórico que atravessamos, no qual o entendimento sobre a atividade produtiva e a conserva-

ção dos recursos naturais passa por profunda revisão, contrasta com a tentativa de minimizar a degradação 

pelo qual foi submetido na ultima década um dos biomas mais ameaçados e biodiversos do planeta. É pre-

ciso pensar em novos modelos de produção, ao invés de concentrarmos energias no sentido de respaldar o 

modelo de produção agrícola convencional, que ainda defende a necessidade de abertura de novas áreas 

como alternativa para atender a demanda por produtos agrícolas, sem considerar que os maiores desafios 

residem não na escassez de produtos, mas na má distribuição e ineficiência de alguns sistemas produtivos. 

Esse posicionamento adquire uma conotação ainda mais grave se enquadrado no contexto atual em que se 

observa uma forte movimentação de lobbies interessados em desconstruir o Código Florestal do país, sob 

argumentos que mascaram interesses duvidosos de uma minoria e convicções muito distantes daquelas 

defendidas em público.Contraditoriamente, o que se percebe hoje na vanguarda das discussões sobre o 

tema é justamente uma repaginação dos conceitos de produção, assim como de conservação, que, menos 

por questões ideológicas que de sobrevivência, visa conciliar ambos em um novo modelo de desenvolvimen-

to menos baseado na econometria e no acúmulo de capital que em um desenvolvimento sólido voltado 

para o bem estar sócio-ambiental da maioria.

O Cerrado representa, hoje, uma das principais fontes emissoras de GEEs do continente sul-americano, ao 

mesmo tempo em que figura entre os mais importantes Hotspots1 para a conservação da biodiversidade do 

planeta. Dessa forma, desconstruir o caráter emergencial de conservação do bioma, como alguns defendem, 

não seria coerente ou desejável. n

1. http://www.biodiversityhotspots.org/xp/Hotspots/Pages/default.aspx. São Paulo, 27 de outubro de 2009.
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Certificação de carbono para projetos  

de uso da terra – oportunidades e  
desafios para o setor agropecuário

Luís Fernando Guedes Pinto e Mauricio Voivodic
IMAFLORA – Instituto de Manejo e Certificacão Florestal Agrícola

s mudanças de uso da terra, causadas principalmente pelo desmatamento e pela degradação florestal (LULUCF 

– Land Use, Land Use Change and Forestry), são a segunda principal fonte de emissões de gases do efeito 

estufa, sendo responsável por aproximadamente 20% das emissões globais. Nos últimos anos, o Brasil passou 

a ser um dos cinco maiores emissores de gases de efeito estufa. Ao contrário dos países desenvolvidos, que 

têm a queima de combustíveis fósseis como a sua principal fonte de emissão, aproximadamente 75% das 

emissões brasileiras são devido à mudanças de uso da terra, principalmente desmatamento. A conversão da 

Amazônia é a principal causa, seguida do Cerrado. O desmatamento tem sido causado por uma combinação 

de fatores, como a expansão da fronteira agropecuária, a exploração madeireira predatória, a construção de 

infra-estrutura, a especulação fundíaria e o estabelecimento de assentamentos com critérios equivocados. 

Como pano de fundo, há o baixo valor da floresta, quando comparada com outras oportunidades econô-

micas, e a baixa governança nestas regiões. 

As soluções para enfrentar as mudanças climáticas advindas do aquecimento global devem passar por re-

duções das emissões resultantes da queima de combustíveis fósseis e do desmatamento e pela fixação do 

carbono atmosférico via fotossíntese em formas estáveis no longo prazo. Desta forma, implica em diferen-

tes papéis e responsabilidades para os países envolvidos com o tema. Estes estão definidos na Convenção 

Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), que visa estabilizar as concentrações de 

gases de efeito estufa na atmosfera num nível que não ofereça risco ao sistema climático. A reducão e a 

compensação das emissões é regida pelas diretrizes do Protocolo de Quioto, que definiu metas de redução 

de emissões para países desenvolvidos (do Anexo 1) e regulamenta o mercado de certificados de reduções 

de emissão de carbono (créditos de carbono) pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Neste 

contexto situam-se as estratégias e diferentes propostas para a Redução do Desmatamento e Degradação 

Florestal (REDD) e de fixação de carbono pelos esforços de recuperação de áreas degradadas e de flores-

tamento e reflorestamento. 

Em função de limitações para a implementação do Protocolo de Quioto, 

outras alternativas foram propostas para a implementação de REDD, como 

a transferência de investimentos norte-sul via fundos voluntários e/ou o 

mercado de carbono. Paralelamente aos mecanismos formais estabelecidos 

pelo Protocolo de Quioto, criou-se o mercado de certificados de reduções 

voluntárias (mercado voluntário) de carbono. Este ainda é pequeno, mas 

cresceu sensivelmente nos últimos anos e deve ter um papel relevante na 

comercialização do carbono internacional. Estima-se que tenha totalizado 

U$ 91 milhões em 2006, com um valor médio de U$ 4,1 por tonelada de 

CO
2
, variando de U$0,45 a U$ 45. O mercado voluntário tem se caracteri-

zado como um espaço de experimentação e inovação. De maneira geral, 

quando comparado ao MDL (Mecanismo de Desenvolivmento Limpo), o 

mercado voluntário é mais acessível para projetos de países pobres, comu-

nidades e de menores volumes de carbono, por ser mais flexível, menos 

burocratizado e com menores custos de transação. Por exemplo, projetos 

florestais representam menos de 1% do total de MDL e 36% do mercado 
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voluntário, já incluindo a possibilidade de desmatamento evitado. Por outro 

lado, este mercado tem limitada credibilidade, pagando baixos valores pelo 

carbono, pois é pouco transparente, tem altas incertezas e riscos, baixa ga-

rantia e não é padronizado. 

Para garantir a efetividade deste instrumento é necessário aumentar a sua 

transparência, diminuir os riscos e aumentar as garantias de adicionalidade, 

permanência e vazamento. É preciso também incluir garantias de outros 

aspectos relativos ao Desenvolvimento Sustentável, como a conservação da 

biodiversidade e a geração de benefícios sociais. Isto pode ser atingido por 

meio de sistemas de verificação ou certificação voluntários e independentes 

de projetos de carbono de REDD.  Estes devem ser aplicados por entidades 

que conheçam a realidade econômica e socioambiental dos locais de imple-

mentação destes projetos. Quando possível, devem ser articulados com outros 

mecanismos de remuneração por serviços ambientais. 

A certificação independente ou de terceira parte, baseia-se numa verificação, 

por parte de entidades especializadas em avaliação do cumprimento de de-

terminados princípios, critérios ou regras pré-estabelecidas. Verificado o cum-

primento destas regras, a unidade de produção que se submeteu a esta ava-

liação recebe um certificado, que pode ser utilizado comercialmente, como forma de diferenciar esta 

unidade de produção quanto aos seus procedimentos internos, neste caso, em relação às práticas socioam-

bientais. Em alguns casos, o certificado também está atrelado a um selo, que diferencia produtos na sua 

venda final ao consumidor. 

Conceitualmente, a certificação deve ser entendida como um instrumento econômico, baseado no mercado, 

que visa diferenciar produtos e produtores, fornecendo incentivos tanto para consumidores como para 

produtores. Porém, acredita-se que ela possa contribuir para o incentivo de mudanças socioambientais, 

transformando-se também num mecanismo de governança. 

A Certificação Socioambiental surgiu da preocupação de movimentos ambientalistas e sociais e consumido-

res da Europa e EUA com os impactos ambientais e sociais associados à produção de países tropicais ou em 

desenvolvimento. Após a Rio-92 e a elaboração da Agenda 21, parte dos ambientalistas e movimentos sociais 

se conscientizaram que não bastava somente criticar e articular boicotes a produtos desta origens, mas urgia 

apresentar alternativas viáveis aos modelos de desenvolvimento e produção existentes, considerando inclu-

sive o componente econômico das propostas em curso. Frente a este quadro, o crescimento econômico e a 

produção deveriam buscar conciliar de maneira equilibrada os interesses econômicos, sociais e ambientais, 

tendo o Desenvolvimento Sustentável como referência e ideal. 

No bojo deste contexto, a certificação socioambiental visa diferenciar produtos oriundos de processos de 

produção ambientalmente adequados, socialmente justos e economicamente viáveis. Logo, seus Padrões 

devem refletir a conciliação de interesses dos setores econômicos, ambientais e sociais. 

A certificação de projetos de carbono para o setor pode se dar, basicamente, através de duas vias: i) a in-

corporação de critérios de emissão ou fixação de gases de efeito estufa em sistemas de certificação agrope-

cuária já existentes, ou; ii) por meio de sistemas e normas específicas para projetos de carbono.

Neste sentido, os principais sistemas de certificação para agropecuária com abordagem socioambiental já 

incluíram o tema de carbono em seus critérios, como é o caso das normas da Rede de Agricultura Sustentável, 

ligada ao selo Rainforest Alliance Certified. O mesmo está se passando com as mesas redondas que estão 

criando normas ou sistemas de certificação para setores específicos da agropecuária, como a Mesa Redonda 

da Soja, e a dos Biocombustíveis. 

Nestes casos, há duas abordagens principais: o desenvolvimento de critérios que enfatizam a avaliação de 

melhores práticas agrícolas que resultem na maximização da fixação de carbono e a minimização de emissão 

de gases de efeito estufa – como plantio direto, plantio de espécies perenes, escolha de fertilizantes menos 

solúveis e voláteis, uso de biocombustíveis, co-geração de energia, entre outros. Esta opção, com abordagem 
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mais qualitativa, facilita o processo de auditoria, diminui os seus custos e a intensidade de análise destes 

critérios. A outra abordagem é quantitativa, e implica na elaboração de inventários de emissões e fixação e 

a demonstração formal do balanço de gases de efeito estufa. Embora seja mais acurada, esta opção implica 

em maiores custos para os proprietários, tanto no levantamento das informações quanto no valor pago 

pela auditoria, já que os auditores precisam de treinamento especial para a análise dos balanços de carbono. 

Importante destacar que neste caso os altos custos podem inviabilizar a certificação de pequenos e médios 

produtores. 

Há também sistemas de certificação específicos para projetos de carbono, aplicáveis para a realidade agro-

pecuária. Dentre estes, há os que focam no aspecto do carbono, garantindo que os gases de efeito estufa 

estão sendo de fato fixados, ou permanecem estocados (no caso do desmatamento evitado), como decla-

rado pelo proponente do projeto ou pelo “dono” do carbono. Nesta categoria, destacamos os sistemas VCS 

(Voluntary Carbon Standard) e o CCX (Chicago Climate Exchange). Complementarmente, há os sistemas 

que focam no projeto em si, na avaliação se ele realmente contribui para a questão climática e outras ques-

tões socioambientais. Entre estes, destacamos o CCBA (Climate, Community and Biodiversity Alliance).  

O setor agropecuário tem importância fundamental para a questão climática global. Isso pode se tornar uma 

enorme oportunidade, ou um grande risco: o setor pode tanto ser visto como uma grande fonte de emissões 

de gases de efeito estufa, como também pode se tornar o grande responsável pela fixação e manutenção 

do carbono terrestre. Portanto, deve haver mecanismos que incentivem um balanço positivo de retenção de 

carbono no uso da terra e produção agropecuária. A certificação surge como uma grande oportunidade que 

pode contribuir para este propósito, desde que garanta transparência, credibilidade e consistência técnica.  

Os riscos para que estes objetivos não sejam alcançáveis se referem à complexidade dos sistemas de certifi-

cação, sua adaptação para a realidade, a relação custo-benefício em relação aos preços flutuantes do mer-

cado voluntário de carbono e as incertezas sobre os instrumentos oficiais para registro, crédito e comércio 

do carbono. Deve-se também considerar o risco dos sistemas não serem acessíveis para pequenos e médios 

produtores. 

O mais importante é que o setor agropecuário brasileiro aproveite o seu potencial inovador e sua capacida-

de tecnológica para adotar práticas produtivas de baixo carbono, se beneficiando assim das oportunidades 

de negócio que estão, e estarão cada vez mais, associadas ao tema das mudanças climáticas. n
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he United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) was signed in Rio de Janeiro in 1992, and 

is composed of 192 parties (countries). The central objective of the Convention is to establish the concentrations 

of greenhouse gases (GHGs) in the atmosphere at levels that avoid extreme changes in the global climate system 

and create the possibility for the adaptation of people and ecosystems to these changes. The convention has as its 

base the principle of common but differentiated responsibility, meaning that all countries should participate in the 

effort to fight climate change. This does not go without considering each country’s differences in terms of his-

toric responsibilities for the problem and their current abilities to deal with it. In this context, developed countries 

should assume a leadership role, while developing countries, especially those that are more vulnerable, should 

receive financing, capacity building and technology so that they can take mitigative and adaptation actions.

The Convention is the umbrella of the Kyoto Protocol and the Conference of the Parties (COPs) that meets annu-

ally to make decisions on GHG mitigation, adaptation, capacity building, and technology transfer.  The Protocol, 

adopted in 1997, entered into force in 2005 and represents the first concrete step in the reduction of emissions to 

anticipate the obligatory target for the countries of Annex I of a 5% reduction between 2008 and 2012, with 1990 

as a base year.  

Besides the Protocol had imposed a reductions target, it has created mechanisms for flexibility in order to help these 

countries effectively reduce their emissions in a cost efficiency way. This caused carbon to turn into a new com-

modity, generating a global carbon credit market.

The mechanisms created by the protocol are three: Joint Implementation; Emissions Trading ; and the Clean 

Development Mechanism (CDM). While the first two are mechanisms exclusive to the countries of Annex I, the 

CDM allows for countries not in Annex I to develop GHG emissions reductions projects. These projects generate 

carbon credits that are sold to the countries of Annex I that utilize these credits to meet their agreed reduction 

targets. In this way, the CDM is the only way in which the countries not part of Annex I participate in the first phase 

of the Kyoto Protocol.

In 2007, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), the scientific advisory body of the Convention, 

published its fourth report, causing huge worldwide repercussions. The main results from the report are: the increase 

in global temperature is unmistakable, the actual current efforts to reduce 

emissions are not sufficient, and industrialized countries should reduce 

their emissions between 25% and 40% by 2020, considering the base 

year of 1990.

In this context, the Parties of the Convention defined (in COP 13, Bali) 

a negotiating mandate to be completed by COP 15 in Copenhagen in 

2009, known as the Bali Action Plan. The negotiations are divided into 

four blocks: adaptation, mitigation, technology transfer and financing. 

It was also established that the negotiations should aim for short, me-

dium and long term actions and for the establishment of a shared vision 

for long term cooperation. To accomplish this, the Ad Hoc Working 

Group on Long-term Cooperative Action under the Convention 

(AWG-LCA) was created so that together with the Ad Hoc Working 

Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto 
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Protocol (AWG-KP) that was created in 2006, they would take responsibility for the mandate of the Bali Action 

Plan. They have had many meetings since the beginning of 2008.

Considering the ambitious nature of the multilateral negotiations, high expectations for Copenhagen were fed by 

the entire international community. The central points are: 1. to limit the increase in global temperature to a 

maximum of 2°C; 2. to define the second commitment period with ambitious goals for developed countries; 3. to 

meet the commitments of developing countries through mitigation practices that effectively reduce emissions; 4. 

to obtain important financing from developed countries to tackle the four pillars of mitigation, adaptation, transfer 

of technology and capacity building. Other fundamental points are the Nationally Appropriate Mitigation Actions 

(NAMAs) for developing countries and the mechanisms for Reducing Emissions from Deforestation and Degradation 

(REDD).

NAMAs are voluntary actions adopted by developing countries to contribute to the global effort of mitigation. 

These actions should be measurable, reportable and verifiable (MRV) and a body within the convention should be 

responsible for registering and monitoring them. Financing and the possibility to use NAMAs to meet the targets 

for developed countries are sensitive topics within the actual context of the negotiations.

REDD is the mechanism by which efforts to control tropical deforestation and 

degradation are compensated for financially. It is still open as to what this mech-

anism will be like and how it will be financed. Thus, REDD is a central theme as 

developing countries with forests wait to receive resources and developed coun-

tries wait to be able to purchase REDD credits in order to meet their reduction 

commitments.

It is also important to mention that in spite of multilateral negotiations, various 

domestic policies of an unilateral nature are being implanted all over the world. 

The proposed American legislation (Waxman-Markley Bill) establishes GHG reduc-

tions of 17% by 2020, with a baseline of 2005. The law creates a system of 

emissions trade with the possibility of the agricultural and forestry sectors gener-

ating reductions credits and also includes international credits through REDD. The 

European Union also has its own Emission Trading System (EU ETS) and there are 

advanced discussions on domestic legislation covering targets and reductions trade 

that are going on in Australia and New Zealand. On the local level, 23 American states already possess laws that 

establish GHG reductions. The state of São Paulo, by means of the State Policy on Climate Change (PEMC) estab-

lished a target for GHG reductions by 20% by the year 2020 with a baseline from 2005, involving all sectors of the 

economy. Other Brazilian states may follow the same path.

Beyond unilateral policies adopted by countries, states and cities, it is essential to see the market as a driver of 

change in terms of production and emissions of GHGs. The pressure exerted by wholesale chains, consumer groups, 

and NGOs from different sectors should demand less emissions intensive practices and behavior and management 

changes related to the concept of low carbon economies. 

To conclude, the multilateral negotiations increasingly present positions quite clearly contradictory between devel-

oped and developing countries. In the Convention, they have common responsibilities and are increasingly less 

differentiated, especially considering the role of the emerging countries of Brazil, India and China. Certainly, de-

veloping countries will not open up to minimal financing for mitigatory actions (NAMAs, REDD), adaptation, 

technology and capacity building and this is fundamental, particularly for least developed countries.

Finally, the danger of fragile agreements within the Convention should foment unilateral policies that establish 

emissions reductions targets for the whole economy or sectoral. In addition, consumers can and should demand 

less emissions intensive practices and because of this, are drivers of sectoral changes all over the world. n
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reenhouse gas (GHG) emissions from the forest and agriculture sectors contribute to over 30 percent of the current 

annual total emissions.1 Climate change will also worsen the living conditions of farmers, fishers and forest-depen-

dent people who are already vulnerable and food insecure. The relationship between agriculture and climate change 

is a complex one: agriculture contributes to climate change, but is also part of the solution. Moreover, the sector 

is vulnerable to extreme weather events and a victim of climate change. This complex relationship calls for the re-

examination of the policy instruments implemented to date to support the agriculture sector. It also challenges 

their ability to properly address all aspects of this relationship. 

A number of mitigation and adaptation measures in the area of agriculture are being explored and implemented 

at the national level2. These measures intersect with international trade in a number of ways and this paper provides 

a broad overview of the policy instruments available. This paper further examines the effectiveness of interna-

tional trade rules to address trade effects caused by climate change-related measures adopted at a national or 

regional level.

Measures available to mitigate and adapt to climate change are typically regulatory measures (i.e. regulations and 

standards) or economic incentives (e.g. taxes, tradable permits, and subsidies). Financial incentives are often neces-

sary to promote development and deployment of climate-friendly technologies and practices. 

Three main policy instruments adopted to address climate change can 

be distinguished: (i) domestic efforts to internalize the environmental 

costs of greenhouse gas emissions; (ii) financial mechanisms to promote 

the development of climate-friendly practices and technologies, and (iii) 

technical requirements to promote the consumption of climate-friend-

ly or sustainable agriculture goods. 

The first type of policy instruments include carbon taxes, emission trad-

ing schemes, and border measures. Carbon taxes are often based on 

the amount of CO2 that is released in the atmosphere. For instance, 

the government of New Zealand has published a proposal to adopt a 

tax based on the calculation of methane (CH4) emissions in animal 

producing activities, which would be similar to the carbon tax levied on 

fossil fuels. 

Emission trading schemes also aim to set a price on activities that have 

a negative impact on the environment. These schemes present three main features: first, legislators fix a cap on 

total emissions; second, this cap is translated into “allowed emissions” or allowances to cover emissions, and 

thirdly a market is created where these allowances can be auctioned and/or traded at a price set by the market (i.e. 

a tradable allowance system). In theory, the market price of these allowances should reflect the marginal cost of 

emission reductions and thus encourage emitters to reach a specified emission reduction target.  Mandatory and 

non-mandatory emission trading programs were implemented by the EU, Australia, Norway, United States and 

other countries. 

In the United States, the Climate Change Bill approved by the U.S. House of Representatives in June 2009 creates 

1. Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO. Climate Change and Food Security, p. 1.

2. Mitigation refers to policies and options for reducing greenhouse gas emissions and/or enhancing carbon sinks (such as forests 
or oceans). Adaptation, on the other hand, refers to responses aimed at attenuating the negative impacts of climate change or 
exploiting its potential beneficial effects. WTO and UNEP Report. Trade and Climate Change, p. 24.
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an ambitious mandatory emissions trading scheme that includes the agriculture 

sector. In order to reduce the cost of compliance for agriculture producers, free 

allowances or exemptions were included. These measures will operate as subsidies 

with the potential to generate trade effects, particularly taking into account the 

large volume of subsidies available to agriculture producers in the United States. 

Importantly, this scheme will be implemented and regulated by the U.S. Department 

of Agriculture, a body traditionally very sensitive to the pressure exercised by U.S. 

farm lobby.

Economic incentives and financial incentives to promote the development of climate-

friendly practices and technologies are also widespread in the agriculture sector. For 

instance, the U.S. 2008 Farm Bill expands the scope of previous legislation to include 

programs that finance research and development of second generation of biofuels. In 

addition, a large volume of subsidies are granted at a state and federal levels to support 

corn production to be used as a feedstock in the production of ethanol.

Another approach commonly taken in environment and climate strategies is to develop technical requirements – 

e.g. in the form of mandatory technical regulations or voluntary standards – for products and production methods 

that bring about emission reductions and gains in energy efficiency. Obligatory or voluntary technical regulations 

have the objective of providing incentives to the consumption of products or the adoption of clean production 

methods. For example, the United States and the EU have designed technical standards to determine the sustain-

ability of biofuels. In addition, voluntary carbon labels create market opportunities to certified products in the EU.  

Defining objective and transparent criteria to assess methods of production or define standards is the main chal-

lenge of this policy instrument, which makes it more suitable to the pressure of special interests.

Accordingly, addressing the various dimensions of the relationship between agriculture and climate change is a 

legitimate policy objective that needs to be pursued by national governments. However, this legitimate objective 

may also be used to justify disguised trade protectionism.

The problems affecting the agriculture production and trade, including climate change mitigation and adaptation, 

are global and systemic by nature. For example, policies that foster corn production in the United State will divert 

the production of other crops to rural areas in third countries, and thus promote indirect land use change in these 

countries. The fact that responses to these problems have mainly been designed at a national or regional level 

presents risks to the future of agriculture trade liberalization and is particularly troublesome to agriculture export-

ers, such as Brazil.

A preliminary examination of the policy instruments adopted to mitigate and adapt the effects of climate change 

on agriculture production indicates that they can restrict and distort trade flows depending on the specific charac-

teristics of a given measure. The World Trade Organization (WTO) Agreements are the only multilateral set of rules 

to address these trade effects. However, the ability of these rules to effectively regulate these effects is very question-

able. For example, free allowances to agriculture producers granted under an emissions trade scheme could be 

defined as a green box measures, exempt from the reduction commitments under the Agreement on Agriculture.

The long history of restrictions affecting international agriculture trade indicates that there is a real risk that legiti-

mate policy objectives (e.g. climate change adaptation and mitigation) are used as disguised protectionist measures. 

Moreover, climate change requires a reflection on the traditional methods of production and consumption patterns. 

It is important to make sure that the measures and programs created truly promote sustainable agricultural prac-

tices and do not become an additional source of revenue to large farmers in developed nations. 

Countries around the globe are adopting a number of national measures to address the impacts of climate change 

on the agricultural sector. This is a reality that presents challenges to developing countries that largely depend on 

agriculture production. Subsidies, varied incentives and technical requirements have been designed and the WTO 

system does not seem to be able to effectively regulate these measures. Therefore, lack of international control of 

these measures directly affect the transparency and predictability of global agriculture trade, thus the risk particu-

larly to developing countries. n

““WTO disciplines do  

not effectively control 

the trade impacts of 
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The Scenario

oday, 2.5 billion people are totally dependent on agriculture not just for their livelihood but also for their survival. 

One billion people still live in chronic hunger. Every six seconds a child dies from hunger. A combination of popula-

tion growth, which is expected to reach 9.2 billion in 2050 representing a 34 percent increase over the next 41 

years, and dietary changes particularly in Asia, will place increasing demands on agriculture.

The Food and Agriculture Organization (FAO) forecasts that a 70 percent increase in grain production will be 

needed to accommodate projected demand. Concurrently, the Fourth Assessment of the Intergovernmental Panel 

on Climate Change predicts a decline in global agriculture production if climate change trends in 3 out of their 5 

scenarios for the course of the next 50 years are confirmed. The variance in direction of these two trends alone 

prompts cause for concern.  The recent Stern Report also underscores what could happen globally with various 

temperature increases, which would represent a decline of 15 to 35 percent in African yields and entire regions 

would experience shortage in rainfall. 

The magnitude of temperature changes now projected, even in relatively optimistic scenarios, is unprecedented. 

Farmers will likely face problems they have never experienced before: higher average temperatures, new pests, and 

decreased productivity. The prospect of a convergence of negative impacts will create a variety of challenges for 

the global agricultural sector

The role of Agriculture

Agriculture is responsible for 14 percent of global greenhouse gases emissions alone. If forestry is included the 

number is a little more than 30% of global emissions. Agriculture however can also be part of the solution. 

Sustainable agricultural practices and enhanced land management can boost productivity and rural incomes, improve 

soil health, conserve water, save energy, reduce pollution, and stimulate economic development through job cre-

ation, poverty reduction and food security. More efficient use of fertilizers and management of livestock systems 

are also promising options to enhance emission reductions.  Such practices can also significantly reduce deforesta-

tion and degradation with gains in productivity and efficiency.

Deployment of adaptation measures such as enhancing agro-

diversity, use of new crop varieties and identification of those 

crops that are most efficient in local and regional situations in-

crease the resilience of agricultural systems to the impacts of 

climate change. In addition, efficient use of a crop like sugarcane 

(as in Brazil) can improve resource efficiency and productivity in 

the sector overall as can the use of agriculture residues from 

either harvesting or processing. 

According to FAO, 70 percent of this mitigation potential in 

agriculture is in developing countries. Agriculture and forestry 

are the only sectors that can actually remove carbon dioxide 

from the atmosphere. Soil carbon sequestration is estimated to 

be nearly 90 percent of the technical mitigation potential of 
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agriculture and is among the promising options for significant emissions reductions by 2020, contributing to the 

long-term goal of transitioning to a low carbon economy. 

The way forward

Investment in agriculture has not kept pace with requirements for more efficient crops and/or land management.  

Nor is current investment sufficient to meet the new challenges presented by climate change.  To attain the full 

potential of land-based emissions reductions and to scale-up adaptation measures to climate change, investment 

and new financing mechanisms will be necessary. 

The magnitude of investment necessary to offset the negative impacts in order to achieve 

higher production is significant. The International Food Policy Research Institute estimates 

the world needs an additional $7 billion of investment annually to meet current demand. 

FAO recently projected that the agricultural sector in developing countries will require an 

annual gross investment of nearly US$ 210 billion to feed the world by 2050.

McKinsey Global Institute has estimated that 50 percent of the 17.4 gigatones of reduced 

emissions by 2020 must come from agriculture and forestry. If achieved, such a goal of-

fers enormous opportunities for the agro-forestry sector. A price for carbon could also 

provide significant incentives to leverage agricultural investments. 

The pre-Copenhagen negotiations on REDD are the first step towards developing a financ-

ing mechanism for reduced deforestation. Through a number of COP decisions, the 

forest sector was the initial focus –moving from forest conservation to reforestation and 

sustainable forest management. Pending legislation in the United States could drive the 

forest carbon market internationally given the protected role for tropical forest offsets 

envisioned within US domestic cap-and-trade legislation.  If the US cap-and-trade system enters into force, it will 

offer a major opportunity for developing countries with large tracts of primary forests since they could provide up 

50% of these offsets.  Two things however are needed: 1) a carbon prices that rises steadily over time, and 2) a 

mechanism to mobilize private sector support through the carbon markets either as offsets or direct investments.

A redesign of the Clean Development Mechanism (CDM) could be equally important for transferring innovation 

and capital. The more ambitious the reduction targets in the developed world, the more potential there should 

be for programmatic offsets coming out of a redesigned CDM. To illustrate, in 2008 alone the CDM provided 8 

billion US dollars of capital to developing countries, through sales of Certified Emission Reductions (CERs).

FAO has argued that agriculture should be treated separately and has advocated early establishment of a work 

program on agriculture, within the climate convention process, in order to resolve technical and methodological 

issues. A broad discussion on how to include agriculture, agro-forestry and forest conservation and their interac-

tion with land use change issues over the long-term is expected at COP 15. It is unlikely, however, that this 

process can be completed by the end of this year. Looking forward, it is clear that we need to improve global 

information bases to promote better decisions and strategic planning and develop a coherent framework of 

policies and incentives that drive both new investments and initiatives with the goal of preserving the planet for 

future generations. n
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n order to understand the role of animal production in the global effort to mitigate greenhouse gasses (GHG), one should 

consider the ways in which it contributes to anthropogenic greenhouse gas emissions as well as the available technologies 

and production systems currently practiced. Intensive soil use, the burning of agricultural waste, the raising of ruminants 

in large herds, and the cultivation of rice in flooded fields, are some of the agricultural activities that contribute to anthro-

pogenic greenhouse gas (GHG) emissions. The objective of this article is to highlight the role that good agricultural prac-

tices, many already being implemented in the country, play in the mitigation of greenhouse gases in Brazil.

The principal greenhouse gases associated with agriculture are: methane (CH
4
) and nitrous oxide (N

2
0). Methane is connected 

to microbiological activities in anaerobic environments (flooded areas, rice cultivation using flooding irrigation, enteric fermenta-

tion, and the anaerobic processing of animal waste) in addition to the burning of biomass and the charcoal and natural gas 

industries. Animal production systems are important sources of methane as it is produced by the enteric fermentation of rumi-

nants during the anaerobic process of animal waste as seen in anaerobic lagoons, and other forms of handling liquid waste. In 

pastoral systems, methane production from animal waste is considered insignificant once it is exposed to aeration.

In Brazil, most of animal production is represented by cattle, with a total of 171,6 million heads (Brazilian Institute of 

Geography and Statistics, 2009) which makes them important contributors in terms of methane emissions through en-

teric fermentation. The recommended options for mitigation of methane in animal production activities are associated with 

the increase of animal productivity. Proposed means of increased production include grass improvements and/or feed 

supplementation, control of zoonoses and diseases, genetic improvements, improvement of reproduction rates and decrease 

of time in between births, etc, all of which aim for a greater efficiency, shown in increased production (kilograms of milk 

or meat) by unit (kilograms) of methane emitted.

Methane emissions can be reduced by the improvement of fermentative digestion in the rumen through adding, for ex-

ample, grains to the diet. The improvement of the efficiency of microbial processes in the ruminal environment, which 

aims to optimize fiber digestion in the rumen and microbial synthesis, presents itself as one of the strategies for the reduc-

tion of methane emissions. Combinations, treatments, and food bioengineering are also opportunities to be explored as 

well as the use of probiotics, ionophores, (monensin for example) and vaccines. There is a clear necessity to develop stud-

ies that strive to perfect the information about the potential of methane emissions through animal production under the 

various existing animal production systems while at the same time search for better production indices and higher effi-

ciency. Studies were begun by researchers from the network Agrogases, from Embrapa (Brazilian Agricultural Research 

Corporation), involving both meat and dairy cattle.

Given that the system of pastoral production is the dominant system in the coun-

try, the production of waste contributes little to methane emissions. Larger meth-

ane emissions originating from animal waste are associated with animals raised in 

intensive handling, but the number of animals in feedlots in the country is small.

However, it is in the anaerobic digestion of animal waste that the opportunities for 

mitigation become more apparent. This includes the possibility of biogas generation, 

linked to a variety of economic and environmental benefits. Moreover, requirements 

for environmental legislation are becoming increasingly more rigid in the area of 

efficient waste treatment and river water quality maintenance techniques. Based on 

the data of the Agricultural Census of the IBGE (Brazilian Institute of Geography and 

Statistics), referring to December 2006, it is estimated that only 0.2% of the Brazilian 

cattle herd has its waste treated by anaerobic lagoons and 0.2% has it’s waste 

treated with biodigestors.
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Nitrous oxide, in turn, is associated with the growing consumption of nitrogen fertilizers in agriculture. The use of bio-

logical nitrogen fixation (BNF) contributes to a lesser consumption of fertilizers, and consequently of oil products. For de-

cades, Brazil has been using inoculation with atmospheric nitrogen fixating microorganisms in soy cultivation which cur-

rently covers an area of 15,6 million hectares in the country.

The contribution of cultivated soils to nitrous oxide emissions occurs mainly in the microbiological processes of denitrifica-

tion and nitrification of these soils. The main factors that control production of nitrous oxide in the soil are the content of 

mineral nitrogen (ammonium and nitrate), the organic material content, humidity, space of water filled pores, and tem-

perature. Studies show that the addition of nitrogen by means of mineral fertilizers or animal waste can cause an increase 

in nitrous oxide emissions. In tropical regions, during different dry and humid periods, the rain can have a positive effect 

in the production of nitrous oxide with the re-humidification of the soil, stimulating microbial activity.

Although there are many studies that have already been completed in different ecosystems, the magnitude and spatial pattern 

of nitrous oxide emissions on the planet is still unknown. Tropical soils have elevated rates of nitrous oxide emissions in relation 

to temperate regions and even more so when there is the conversion of forests to pastures or cultivated lands. There are no 

available measures for nitrous oxide flows over a long period of time for tropical and subtropical regions. There is evidence, 

however, that the nitrous oxide emissions are low in extensive grazing systems, due to the fact 

that the animal waste supply has a large quantity of fibers and low content of nitrogen com-

pounds, and relatively lesser use of nitrogen fertilizers when compared with feedlots systems.

Empraba Agrobiology points out that the estimations for nitrous oxide emissions for trop-

ical agricultural soils are significantly inferior to the numbers estimated by the Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC). These numbers strongly depend on the way in which the 

fertilizer is added to the soil and the way in which crops are managed. In Brazil, the quan-

tity of organic and inorganic fertilizers employed in agricultural cultures and pastures, is 

much less than that used in North America and Europe, implying lower contributions of 

nitrous oxide to the atmosphere.

The technologies available for the improvement of nitrogen management and the reduc-

tion of nitrous oxide emissions include the use of biological nitrogen fixation, the applica-

tion of fertilizers in adjusted levels (once the consumption of nitrogen fertilizers and fossil 

fuel consumption is reduced), and lastly, the monitoring and adjustment of equipment 

used to apply fertilizers in order to ensure precision of application as well the amount of 

fertilizer applied.

The burning of biomass also constitutes a source of nitrous oxide emissions. A reduction in the burning of agricultural 

residues, especially from sugarcane in the state of São Paulo, has contributed to the reduction of this gas, as well as that of 

methane (CH
4
), carbon monoxide (CO), and nitrogen oxide (NO

x
).

Agricultural practices that reconstitute the organic carbon reservoir and restore the capacity of the soil as a carbon sink 

include: aforestation, no-tillage, an adequate land resting period and natural vegetation regeneration, adjusted use of 

chemical fertilizers and organic fertilizers, well managed pastures and agroforestry.

Studies conducted by the network of researchers Agrogases (“Dynamics of Carbon and Greenhouse Gases in Brazilian 

Agricultural, Forestry and Agroforestry Production Systems”) signal different carbon stocks in different land use systems 

in the Amazon, highlighting agroforestry systems.

National and regional programs to incentivize the recuperation of degraded areas represent important measures on both 

governmental and societal levels in addition to creating new areas of employment and providing a higher valorization of 

the environment and its products. They do this through forestation and aforestation, diffusion of good soil preparation 

and management practices, more sustainable production systems and the utilization of vegetal and animal waste for the 

generation of energy and other means.

Residues left on top of the soil in no-tillage systems reduce erosion and the loss of organic material is also reduced with 

the elimination of the turning of the soil. With an adequate rotation of crops, the no tillage method can promote an increase 

in carbon in the soil. In addition, the rotation of crops with legumes for green fertilization shows a positive balance of 

nitrogen (N) in the soil and with the introduction of this element through BNF, the need for the application of nitrogen 

fertilizers is consequently reduced.  

““Nitrous oxide  
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Animal-crop rotation is an excellent system to recuperate the productivity of damaged soils, a common situation in many 

pastures in Brazil. The fertilizer applied during the first cultivation leaves a residual for fodder that develops vigorously with 

a high potential for C accumulation in the soil thus resulting in more productive pastures.

Soils under sufficiently productive Brachiaria pastures can store as much carbon as areas of native vegetation (Savannah, 

cerradão e campo limpo).

The production of electricity from vegetal oils or biofuels is an opportunity that is being developed in the country. The 

Amazon region and the savannahs possess a large potential for the production of oleaginous plants due to the soil condi-

tions and a favorable climate.

The table below shows a summary of the feasible measures  currently in use in the country to gauge mitigation of green-

house gases in the agricultural sector.

Mitigatory activities of potencial use and/or in application CO2 CH4 N2O CO NOx

Agriculture

• Reduction in the use of nitrogen fertilizers in soy, beans and peas through 
biological nitrogen fixation 

x x

• Reduction in the burning of sugarcane x x x x x

• Use of vegetable residues as biofuel x

• No-tillage – carbon storage in the soil x

• Crop rotation x

• Not burning of forests when converted to croplands x

• Recuperation of areas with forestation/aforestation x

Pastures

• Recuperation of areas with forestation/aforestation x

• Animal-crop rotation x x

• Rotated and improved pastures x x

• Not burning of forests when converted to croplands x

Rice cultivation using flood-irrigation  

• No-tillage and minimal tillage x

• Intermittent water regimen x

• Use of ammonium sulfate x

Animal production  

• Reduction in the number of animals for the most efficient production  
and improved methane/product relationship

x

• Improvement in animal nutrition and forms of feeding x

• Manipulation of ruminal microorganisms x

• Utilization of biodigestors, with potencial use as energy x x

In conclusion, it is apparent that there is still a need for bigger scientific studies in order to have a more ample understand-

ing about the dynamic of C and GHG in agricultural and forestry systems in the country. There is also a need for an improve-

ment of state and regional databases that allow for the elaboration of the most essential GHG inventories in the country.

The diffusion of good practices to rural producers continues to be a critical factor as there still exists a large number those 

who do not make use of technical assistance. Governmental support for adoption of good practices in the field and the 

recognition of environmental services in rural areas are decisive factors for efficient and more rational systems of produc-

tion to become the standard in Brazilian agricultural production. n
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he rising concern about climate change has gained importance in the debate about agricultural sustainability due 

to the effect of greenhouse gases (GHG) associated withthe productive cycles of several agricultural products. 

Besides emissions generated in tilling,seeding, harvesting and all subsequent operations, several studies indicate 

significant effects associated with land use changes. These emissions are especially important when forests conver-

sion occurs (as well as with any other type of high carbon content vegetation).

The land use change can occur directly (one crop substituting another) or indirectly. In the latter case, it can cause 

a domino effect: a directly replaced culture consequently causes replacements in other areas. This discussion is 

crucial to analyze the benefits of biofuels on the climate and to the debate on agricultural expansion. 

To understand the effect of the expanding productive activities – crops, pastures and forests for commercial use 

– on the conversion of native vegetation, especially in the Amazon and the Cerrado, it is vital to analyze the Brazil-

ian official data. Using the Agricultural Census carried out by the Brazilian Institute of Geography and Statistics 

(IBGE), it was observed that the area occupied by crops in Brazil is increasing year after year, having reached 60 

million hectares (ha) in 2006 (Figure 1). However, with regard to pastures – the agricultural activity that requires 

the largest land area in the country – there has been a decline since 1980 and, in 2006, the occupied area was of 

159 million hectares. 

Use of Land for Agricultural and Livestock Raising in Brazil (in millions of hectares)
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          Source: Agricultural Census (IBGE). Elaborated by ICONE. 

Considering that the pastures are diminishing – especially in the Southern region of Brazil – and that cattle herd 

and meat production are increasing, it becomes clear that the activity is improving yields. This activity can improve 

yields at a really significant rate because, apart from the extensive tracts of land occupied by pastures, they show 

a very low stock rate, if compared to their productive potential. According to the 2006 Agricultural Census, the 
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Brazilian official average is one animal per hectare. However, in 

spite of this intensification potential, it is well known that the 

pastures expansion into the agricultural frontier, especially in the 

Amazon region, is one of the main causes of deforestation. On 

the other hand, crop expansion in the central and Southern re-

gions is occurring mainly at the expense of pastures. 

Therefore, the most important question is whether there really 

exists an indirect effect on deforestation caused by crop expan-

sion and in what magnitude. In Brazil, one can observe that the 

indirect effect is less than proportional, which means that one 

hectare of pasture converted into crops in the Southeastern re-

gion causes less impact than a deforestation of one hectare on 

the agricultural frontier. 

Methodologically, it is important to distinguish the direct from the 

indirect effects, so as to measure them separately. The current approach used, is the application of economic 

models that forecast the agricultural and livestock activities associated to historical patterns of land substitution, 

obtained by satellite images. To this end, one can use general equilibrium models or partial equilibrium models, 

bearing in mind that the latter provide more detailed information about the agricultural sector. The economic 

model represents the supply and demand variables for diverse agricultural products and the interaction between 

them, taking into account that agricultural products with higher profitability require more land than the ones with 

lower profitability. The patterns obtained from satellite images were used to adjust the cross elasticities among 

agricultural products used in the model equations and warranted that competing land uses are expressed accord-

ing to the patterns watched in the past. 

The economic model forecasts the land allocation for each use in a reference scenario based on the supply and 

demand equilibrium of all considered products. Then, a ‘shock scenario’ is also prepared as, for instance, in the 

case of a higher demand for biofuels. The difference between the land allocation of the reference scenario and the 

shock is the effect, direct and indirect, of the land use change caused by the biofuel demand. 

This land use change will be converted into GHG using emission factors, as those pointed out by the Intergovern-

mental Panel on Climate Change (IPCC). In this case, the conversion of a hectare of Amazon forest into pastures 

in the State of Pará would cause the emission of about 300 tons of CO
² 
in the year of conversion. 

A good example of the political use of the concept of land use change and biofuels is the United States Energy 

Independence and Security Act (EISA, 2007). The U.S. Environmental Protection Agency (EPA) published an analy-

sis about the life cycles of different renewable fuels, computing the emissions generated during the productive 

processes and including those related to land use changes. This analysis determines which fuels match the reduc-

tion limits of GHG established by EISA and, therefore, will be consumed in the country.

According to the EPA study, the emissions deriving from the land use changes correspond to a significant part of the 

total sugarcane ethanol emissions generated in Brazil. However, the estimates done by ICONE based on the Brazilian 

Land Use Model (BLUM) show this amount is considerably smaller. Based on these estimates, the GHG reduction 

potential of Brazilian ethanol is 69% in relation to gasoline, instead of the 44% initially published by EPA. Therefore, 

it is demonstrated that in spite of being a complex task with methodological uncertainties, it is important to assess 

the indirect effects of land use changes caused by biofuels expansion. Still, there is plenty of space to improve the 

estimates in order to obtain a scientific consensus to be placed at the disposal of policy makers. 

In order to guarantee that the production of food, fibers, energy and forest products in Brazil does not imply indi-

rect effects on forests, it is important to obtain: constant productivity increase in crops, improving pastures yields, 

adoption and development of new technologies and maximization of the energy potential of agricultural and 

forests production.

In this way, the topic “land use” would be transformed into a positive agenda for the Brazilian agricultural sector, 
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in contrast to what has lately been occurring. To substantiate such a concept, ICONE 

has developed a productivity shock scenario using BLUM. In it, the agricultural produc-

tivity was increased by 30% in relation to the absolute value projected for 2022 (except 

for beans, which was impacted with a 20% increase, distributed in yearly increase). The 

production costs were not affected by the productivity shock and exports remained 

steady in both simulated scenarios.

Using such a productivity scenario, the total area taken up by crops in 2022 would be 

14% smaller, representing about 8 million hectares less of farm land, apart from a sig-

nificant production increase (see Table 1). Nevertheless, the area taken up by pastures 

would grow by approximately 5 million hectares, if compared to the basic scenario. 

These results can be explained, at least in part, by the pressure decrease for land occupa-

tion by other crops, since the productivity increment compensates the requirements for 

a wider area. Furthermore, the availability of new areas at the agricultural frontier cause 

an expansion of pastures in spite of the crops productivity increase. 

This leads us to the conclusion that agricultural productivity increase alone shall not result in less demand for land. 

The productivity increase must be associated to other measures for halting deforestation in the frontier. 

Another ensuing result of the productivity shock was the expanding offer and demand for the remaining products, 

as well as diminishing prices, thereby improved well-being.

 
 

Basis Referene
Productivity

shock
Shock  /Reference

2008 2022 2022 2022

 
Area 

(1,000 ha)
Production 
(1,000 ton)

Area 
(1,000 ha)

Production 
(1,000 ton)

Area 
(1,000 ha)

Production 
(1,000 ton)

Area Production

Corn 14,776 58,664 14,095 65,988 12,754 69,259 -10% 5%

Soy 21,313 60,018 31,112 98,119 25,139 99,167 -19% 1%

Cotton 1,077 4,141 1,791 8,656 1,480 8,980 -17% 4%

Rice 2,875 12,060 3,049 14,740 2,745 16,683 -10% 13%

Dry beans 4,000 3,513 3,656 4,448 3,614 5,311 -1% 19%

Sugar cane 8,200 648,848 10,527 969,084 8,890 1,031,568 -16% 6%

Pastures 204,654  206,201  211,139  2%  

Beef  9,699  12,494  12,410  -1%

Area for crops 45,967  56,617  48,700  -14%  

Area for 
agriculture 

250,621  262,818  259,839  -1%  

Concluding, it is possible to guarantee the feasibility of maximizing production and minimizing the GHG emissions 

generated by land use changes. The main solution in terms of efficiency of minimizing land use change is the in-

tensification of pastures, also meaning productivity increase of livestock. Other solutions would be agricultural yield 

increase – if combined with the other above mentioned measures – and the use of the energy potential of agricul-

tural livestock and forest production. To do so, research and extension are required and should become a priority 

to be carried out by the public sector with the active support of the private sector. n
““It is possible to 
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t is widely recognized that Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF) is a key sector of Climate Change, being at 

the same time i) responsible for important amount of greenhouse gases (GHGs) released but also (ii) representing an im-

portant role and potential in climate change mitigation. The agricultural sector alone (i.e. Land Use) is responsible for about 

14% of total global anthropogenic GHGs emissions and is expected to have high emission growth rates, driven mainly by 

population and income increases. According to the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), deforestation is 

responsible for an additional 17%, setting the total contribution of the LULUCF sector to nearly one third of the current 

total global emissions.

Brazil is one of the top world GHG emitters and it is well known that the majority of Brazil’s GHG emissions come from 

burning linked to deforestation of the Amazon biome. Brazil suffered and still regularly suffers pressure to curb destruction 

of the Amazon rainforest. The latest official Brazilian data on GHG emissions and sinks were published in 2004 in the report 

entitled “Brazil’s Initial National Communication to the United Nation Framework Convention on Climate Change”. The 

second part of this report included the first GHG inventory but comprehended only the period from 1990 to 1994. That 

report showed that the sub-sector “Forest conversion” was the main contributor in 1994, representing 55% of the total 

GHG sources, which totalled 1728 Mt CO
2
-eq (CO

2
 equivalent), and nearly 82%  of the sole emissions of CO

2
. This last 

percentage is reduced to 75% when considering the net result, which includes a CO
2
 sink of 251 Mt.

A recent study reports not only updated estimates of the GHG emissions for the Brazilian territory, but also calculations of 

the actual and estimated share of agriculture and livestock in Brazil1. The authors show that the Agriculture sector increased 

in 21% and 24% the emissions of methane and nitrous oxide for the years 2000 and 2005, respectively. For methane, the 

main contributor for this increase was the sub-sector Enteric Fermentation, which was responsible for more than 93% of 

methane released in both years. Therefore, it represents the most important source of methane to the atmosphere. In terms 

of nitrous oxide emissions, the sub-sector Agricultural Soils represented more than 95% of nitrous oxide emissions for the 

years 2000 and 2005. The Agricultural Soils sub-sector includes direct nitrous oxide emissions sources such as grazing animals, 

synthetic fertilizer, animal manure produced off-field, biological fixation, crop residue etc, and also indirect nitrous oxide 

emissions sources such as leaching, runoff, and atmospheric deposition. 

It is necessary, therefore, to identify and encourage management 

practices which not only reduce CO
2
, nitrous oxide and methane 

emissions, but also enhance atmospheric CO
2
 fixation into vegetation 

and soils in the Brazilian agriculture and livestock sectors. Some of 

those options are presented as follows.

No-tillage – No-tillage can be defined as a crop production system 

in which the soil is left undisturbed from harvest to planting except 

for fertilizer application. Globally, at present, there are over 60 million 

ha are under no-tillage systems, of which approximately 25 million 

ha are located in Brazil. 

No-tillage practices often result in significant accumulation of soil C 

and consequent reduction of gas emissions, especially CO
2
, to the 

atmosphere compared to conventional tillage. In Southern Brazil, 

studies estimated sequestration rates of 0.8 t C ha-1 yr-1 in the 0-20 

cm layer and 1.0 t C ha-1 yr-1 in the 0-40 cm soil depth after 22 years 

1. Cerri, C. C., Maia, S. M. F., Galdos, M. V., Cerri, C. E. P., Feigl. B. J., Bernoux, M. (2009) Brazilian greenhouse gas emissions: importance 

of agriculture and livestock. Scientia Agrícola, 66: 831-843.
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under no-tillage compared to the same period under conventional practice. 

Specialists reported that most studies of Brazilian soils report rates of carbon stor-

age in the top 40 cm of 0.4 to 1.7 t C ha-1 per year, with the highest rates in the 

Cerrado region. Therefore, we have used in our calculations of additional soil C 

accumulation due to non-tillage a weighted average value of 0.5 t C ha-1 yr-1 in 

the first 10 cm depth. This weighted average value was calculated using soil C 

sequestration rates for the southern region (72% of the no-till area) and also for 

the centre-west region (28% of the cultivated area under no-till system). Considering 

the 25 million ha in Brazil under no-tillage and the weighted average soil C ac-

cumulation rate of 0.5 t C ha-1 yr-1 in the first 10 cm depth, the estimated change 

in total soil C would be 12.5 Mt yr-1. In addition, field studies show that there is a 

significant C offset due to a significant reduction in fuel consumption (60 to 70%) 

in the no-tillage system compared to the conventional tillage. It should be noted 

that the quantity of residues returned, variations in the practices implemented and 

type of climate are factors likely to influence the outcome. According to research-

ers, only certain fixed amounts of soil C can be gained, up to a new equilibrium limit, which is reversible if management 

reverts to conventional tillage.

Mechanized sugarcane harvest without burning – Traditionally, sugarcane has been burnt in the field before har-

vesting in order to facilitate manual cutting by removing leaves and insects. However, this common practice has been 

progressively prohibited by law in some areas of Brazil. In addition to GHG emissions, it is well known that black carbon 

is emitted during the burning period causing respiratory problems and ash fall over urban areas.  The adoption of me-

chanical harvesting without burning has increased exponentially in Brazil during the last decade. In 1997 about 20% of 

the Brazilian sugar cane area was harvested by machines. Today, approximately 50% of the total area is harvested 

without burning the dry leaves and tops and it is estimated that about 80% of the planted area in the most productive 

sugarcane region in Brazil will be under mechanical harvesting in the next 10 years. 

The increase in soil carbon stocks under mechanized unburnt management has been demonstrated in several studies. 

Considering that about 60% of sugarcane area is cultivated under Oxisols we could assume that the estimate by specialists 

for this soil type, 1.2 Mg C ha−1 year−1 in the first 20 cm depth, could be adequately applied for an exercise of extrapolation. 

Thus, considering the area under this management system and soil type (2.4 million ha) and our estimated mean annual C 

accumulation rate, a total of 2.9 Tg C year−1 is “sequestered” in Brazil. Moreover, this broadly estimated figure is going to 

increase substantially with the widespread adoption of unbunt harvest with maintenance of crop residues on the soil.

Improved livestock management – The IPCC reviewed the mitigation potentials linked mostly with animal and feed 

factors and reported that they could be categorized into improved feeding practices, use of specific agents or dietary ad-

ditives, and longer term management changes and animal breeding. Concerning feeding practices, the use of more 

concentrates commonly increases methane emission on a per animal basis, but since it also increases performance (milk 

and meat production), the end result is an overall reduction of methane emissions per unit of product (litter of milk or kg 

of meat). Another alternative consists in the use of additives (ionophores, propionate precursors, condensed tannins) that 

directly affect methanogenesis inside the rumen, but these options may be limited due to existing barriers regarding their 

use (for instance ionophores are banned in Europe), their cost, or adverse effects in meat conversion rates. 

Currently, there is a significant proportion of pastures under various stages of degradation. An appropriate management 

of cattle and pastures depends on an increase of soil productivity, preventing deforestation and making the system more 

sustainable. One of the effects of intensification in cattle production is that more land is made available for other land 

uses such as food and energy crops. Appropriately managed pastures have high potential for soil carbon sequestration, 

which combined with the use of beef tallow in biodiesel production, can reduce the GHG emissions to the atmosphere, 

and contribute to the mitigation of global warming. 

Most mitigation efforts in Brazil have focused on the energy and forestry sectors, with a focus on reduction of deforestation 

in the Amazon. The later aspect has achieved some success, since deforestation rates decreased. We argue that agriculture 

and livestock currently present opportunities to reach the mitigation goals set forth in Brazil. Furthermore, mitigation options 

should not only be focused on emission reductions, but also on enhancement of carbon sinks. The adoption of no-tillage 

under grain production, mechanized unburnt harvest of sugarcane and improved livestock management practices are ex-

amples of mitigation options which have proved to be efficient, simple to adopt and economically viable. n
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A
Agriculture and the carbon market 

Diego Machado Carrion Serrano
Bureau Veritas – BVQ

mong the many relevant issues discussed during the seminar, it is worth highlighting: the lack of methodologies 

that explore agricultural activities within the scope of the Clean Development Mechanism (CDM), the capacity of 

this tool to understand future demands for alternatives that aim to mitigate climate change, and lastly, the impor-

tance of the “Cerrado” (Savannah) biome in the context of climate change and agricultural production.

Among the currently available CDM methodologies that explore non-forest rural activities, a large part is focused 

on methane producing activities, such as animal production. Agricultural practices with the recognized potential 

to reduce greenhouse gas (GHG) emissions are left with no methodological support within the scope of the Kyoto 

Protocol, as is the case with those that promote the storage of carbon in the soil, rational use of nitrogen fertilizers 

and the substitution of burning in the harvesting process, as seen with sugarcane.

As a result of a lack of incentives, the agricultural sector has been missing out on the opportunity to capitalize on its 

potential in what could be a significant contribution to the mitigation of climate change. This has caused many produc-

ers and project designers to turn to the voluntary carbon market, more comprehensive and simpler than the CDL.

During the discussions, the high level of complexity of the CDM’s tools stood out in relation to the laws that guide 

it in both a general and technical-methodological sense. In reference to this fact, it is worth challenging this excess 

of directives, methodological definitions, procedures and demands that arise after every meeting of the Executive 

Board (EB). These are causing the mechanism to become an increasingly unwieldy tool, transforming it into a 

tangle of interdependent documents that are difficult to handle. This tends to have a harmful effect on the viabil-

ity of this tool in the second commitment period of the Kyoto Protocol, in which more ambitious reductions goals 

would demand a number dozens of times higher from the carbon projects.

It is difficult to envision through the actual workings of the CDM, the massive capacitation of new qualified agents 

for the elaboration, validation, and verification of these projects as well as the capacity of an already overloaded 

EB in seeing to the growing number of registration requests. What is most concerning is the capacity of new pro-

fessionals to absorb the already existing heavy understructure that governs the workings of the CDM. The task of 

absorbing the content of already existing documents and following 

the constant updating which has not been easy even for the current 

professionals of the CDM, may become prohibitive for the entry and 

adequate performance of new professionals that are available to be-

come part of this team of specialists.

The methodological excesses demanded by the CDM may create a 

technical and functional abyss between qualified professionals and 

the segments of society in which the CDM should be more accessible 

and intelligible. These are indispensible qualities for the mechanism 

to adequately develop.  In this context, it is not rare to observe entre-

preneurs abandoning initiatives that would be added and that could 

be made feasible by the CDM, for the simple fear that the entrepreneur 

would become hostage to a complex and uncertain process as is the 

elaboration, validation and registration of a Project Design Document 

(PDD), or for the fear that they would not be capable of following and 

understanding all of the logic of its workings.

This concern is especially valid in the LULUCF (Land Use, Land-Use 
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Change and Forestry) projects that in spite of their enormous potential to mitigate 

climate change do not move forward in the face of intense technical and conceptual 

demands. One example is the concept of non-permanency of credits. In sum, the 

concerns of those who have already worked on the elaboration as well as validation/

verification of PDDs, are that although CDM legitimately searches for protection against 

non-additional initiatives through quantification necessary for calculation of climate 

benefits (ex. leakage calculations, baseline data, Project emission…), in the process, 

it becomes the victim of its own excess of rules and technical and bureaucratic pro-

cedures. As a result, it is unable to attend to the demand for CERs (Certified Emissions 

Reductions) that tend to grow in a probable bolder second commitment period, which 

is determined by the Parties.

Based on this fact, one suggests that the decision makers be attentive to the ways 

that the CDM goes about setting rules in order to avoid creating a situation that would 

impede the submission of new projects. Efforts must be made to simplify the mecha-

nism without technically banalizing it so it can increase its reach and adequately serve 

the increasing demand.

Still within the scope of the seminar, it is worth mentioning a few topics that were thoroughly discussed such as 

the recent data on deforestation, published by the Minister of the Environment in relation to the “Cerrado” 

(Savannah) biome and the controversy involving the country’s Forest Code. 

This historic moment in which the understanding of productive activity and natural resource conservation are un-

dergoing revisions, contrasts with efforts to minimize the degradation that one of the most threatened and biodi-

verse biomes was subjected to during the last decade. It is essential to think in terms of new models of production 

instead of focusing energy on backing the conventional model of agricultural production that still defends the need 

for opening up new areas as a way of attending to the demand for agricultural products. This reasoning goes 

without considering that the biggest challenges we face lay not in the shortage of products, but in the poor distri-

bution and inefficiency of a few productive systems.

This positioning takes on an even more serious connotation when placed in the current context of a strong lobby 

movement interested in destroying the country’s Forest Code based on arguments that disguise dubious interests 

of a minority and convictions very distant from those openly defended in public. Contradictorily, what one perceives 

today in the vanguard of discussions surrounding this issue is a turning of the page on concepts of production as 

is the same with conservation, that, less for ideological motivations than for survival, aims to reconcile both a new 

world of development less based on econometrics and the accumulation of capital than on a solid development 

for the socio-environmental well-being of the majority.

Today, the “Cerrado” (Savannah) represents one of the main sources of GHG emissions on the South-American 

continent at the same time in which it appears among the most important Hotspots1 for the conservation of bio-

diversity on the planet. Based on this fact, destroying the extremely urgent character of the conservation movement 

for this biome, as some argue, would not be coherent or desirable. n

1. HTTP://www.biodiversityhotspots.org/xp/Hotspots/Pages/default.aspx. São Paulo, October 27, 2009.
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L
Carbon certification for land use  

projects - opportunities and challenges  
for the agricultural sector

Luís Fernando Guedes Pinto e Mauricio Voivodic
IMAFLORA – Institute for Agricultural and  

Forestry Management and Certification

and use changes, caused mainly by deforestation and forest degradation (LULUCF- Land Use, Land Change and Forestry), 

are the second largest source of greenhouse gas emissions, being responsible for approximately 20% of global emissions. 

In the last few years, Brazil has become one of the five largest emitters of greenhouse gases in the world. In contrast to 

more developed countries, whose main source of greenhouse gas emissions is attributed to the burning of fossil fuels, 

approximately 75% of Brazilian emissions are a result of land use changes, mainly deforestation. The clearing of the Amazon 

forest is the primary cause followed by that of the clearing of the “Cerrado” (Savannah). Deforestation has been caused 

by a combination of factors such as the rapid expansion of agricultural frontiers, exploitative and predatory logging prac-

tices, infrastructure construction, agrarian speculation, and the establishment of settlements using unclear criteria. In ad-

dition to these external factors, there is the underlying fact that the forest represents a low economic value when compared 

with other economic activities and also suffers a lack of governance.

Solutions to face the coming climate changes linked to global warming should go through reductions in emissions created 

as a result of the burning of fossil fuels and deforestation, and atmospheric carbon fixation through long term stable forms 

of photosynthesis. This implicates in different roles and responsibilities the countries that are involved in this issue. These 

countries are defined in the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), which aims to establish 

atmospheric greenhouse gases at a level that does not pose a threat to the global climate system. The reduction of and 

compensation for these emissions is governed by the directives of the Kyoto Protocol that defined the goals for emissions 

reductions for developed countries (see annex 1) and regulates the market of certificates for carbon emissions reductions 

(carbon credits) through the Clean Development Mechanism (CDM). The strategies and different proposals for the Reducing 

Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD), carbon fixation through efforts to recover degraded areas, 

and for forestation and aforestation are situated in this context.

As a result of limitations on the implementation of the Kyoto Protocol, other alternatives were proposed on the implemen-

tation of REDD such as the transfer of north-south investments through voluntary funds and or the carbon market. In 

conjunction with the formal processes established by the Kyoto Protocol, a 

market for voluntary carbon reductions certificates arose. This market, although 

still small, grew noticeably in the last few years, and should have a substantial 

role in the international commercialization of carbon. It is estimated that the 

market has totaled $91 million in 2006 with an average value of $4.10 per ton 

of CO
2
 varying between $0.45 and $45 per ton. The voluntary market has 

characterized itself as a space for experimentation and innovation. In general, 

when compared with MDL, the voluntary market is more accessible for projects 

coming from poor countries, community projects, and smaller volumes of carbon 

because it is more flexible, less bureaucratic, and has smaller transaction fees. 

For example, forestry projects represent less than 1% of the total MDL and 36% 

of the voluntary market including the possibility of REDD. On the other hand, 

this market has limited credibility as it pays low prices for the carbon, is not very 

transparent, involves high risks and uncertainties, offers a low guarantee and 

is not standardized.

To guarantee the effectiveness of this tool, it is necessary to increase its trans-
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parency, reduce the risks involved and increase the guarantee of additionality, 

permanency and leakeages. It is also necessary to include guarantees for other 

aspects related to Sustainable Development, such as the conservation of biodiversity 

and the creation of social benefits. This can be accomplished through independent 

verification systems or voluntary certification through REDD carbon projects. These 

evaluations should be performed by entities that understand the economic and 

socio-environmental realities of the places where these projects will be implement-

ed. When possible, they should be articulated in conjunction with forms of payment 

for environmental services.

Independent or third party certification is based on a verification done by groups 

specialized in evaluating the compliance of set principles, criteria, or pre-established 

rules. Upon verification of compliance with the set rules, the party that has submit-

ted itself to evaluation receives a certificate that can be used commercially as a way 

to distinguish its internal procedures, in this case, in the context of environmental 

practices. In some cases, the certificate is coupled with a seal that distinguishes their 

products for the consumer. 

Conceptually, the certificate should be understood as an economic tool based on 

the market that aims to differentiate products and producers, providing incentives for both consumers and pro-

ducers.  However, it is also believed that the certificate can incentivize socio-environmental changes, thus trans-

forming itself into a form of governance.

The Socio-Environmental Certificate came about as a result of the concerns of environmental and social groups as 

well as consumers in Europe and the United States in reaction to the environmental and social impacts associated 

with production in tropical and developing countries. After Rio-92, and the elaboration of Agenda 21, many envi-

ronmental and social groups became aware of the fact that it was not enough to just criticize the current model 

and organize boycotts of products coming from these places. It was urgent to present viable alternatives to the 

existing models of development and production that also took into consideration the economic component of the 

already existing proposals. In this situation, economic growth and production should seek to reconcile economic, 

social and environmental interests in a balanced manner, always having Sustainable Development as a reference 

and the ideal.

In this context, the socio-environmental certification aims to differentiate products originating from environmen-

tally responsible production processes that are socially just and also economically viable. Soon, these standards 

should reflect the reconciliation of interests from the economic, environmental and social sectors.

The certification of carbon projects can happen through two channels: the incorporation of criteria on emissions 

and or fixation of greenhouse gases into agricultural certification systems that currently exist or through systems 

and norms specific to carbon projects.

The main certification systems for agriculture with a socio-environmental approach have already included the 

carbon issue in their criteria, as is the case with the standards of the Sustainable Agriculture Network, linked to the 

Rainforest Alliance Certified Seal. The same is happening at round table discussions that are creating the norms or 

systems for specific agricultural sectors such as the Roundable on Responsible Soy and the Roundtable on Sustainable 

Biofuels.

In these cases, there are two main approaches. The first is the development of criteria that emphasize the evalua-

tion of best agricultural practices that result in the maximization of carbon fixation and the minimization of green-

house gas emissions such as no-tillage, permanent species plantation, choice of less soluble and volatile fertilizers, 

the use of biofuels and the co-generation of energy, among others. This option, with a more qualitative approach, 

facilitates the audit process, reduces costs, and reduces the intensity of the analysis of the criteria. The other ap-

proach is quantitative and involves the creation of emissions and fixation inventories as well as the formal demon-

stration of a greenhouse gases balance. Although it is more accurate, this option involves higher costs for the 

owners in both the collection of the required information and in the price paid for the audit as the auditors require 
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special training for the analysis of a carbon balance. It is important to recognize that in this case, high costs may 

make the certification of small and medium sized producers unviable.

There are also certification systems specific to carbon projects that are also applicable to the agricultural reality. 

Among these systems, there are those that focus on the carbon aspect, guaranteeing that the greenhouse gases 

are actually being fixed or remain stocked (as in the case of avoided deforestation), as declared by the individual 

prosing the project or the “owner” of the carbon. In this category, we highlight the systems VCS (Voluntary Carbon 

Standard) and the CCX (Chicago Climate Exchange). Complementarily, there are systems that focus on the actual 

project, on the evaluation of the actual contribution to the climate issue and other socio-environmental issues. 

Among these, we highlight the CCBA (Climate, Community and Biodiversity Alliance).

The agricultural sector is fundamental to the global climate issue. This fact can become an enormous opportunity 

or a huge risk: this sector can be seen as a huge source of greenhouse gases or it can also become seen as the 

agent responsible for fixing and maintaining terrestrial carbon. Therefore, mechanisms should be put into place in 

order to give incentives to a positive carbon retention balance in land use and agricultural production. Certification 

arises as a great opportunity that can contribute to this goal as it guarantees transparency, credibility, and consis-

tent methods.

The risks involved that would potentially make these objectives unachievable are found in the complexity of the 

certification systems, the adaptation of the systems to reality, the cost-benefit analysis with regards to fluctuating 

prices in the voluntary carbon certification market, the uncertainties of official registration tools, and the availabil-

ity of credit and carbon commerce. The risk of the systems not being accessible to small and medium sized produc-

ers should also be considered.

Most importantly, the Brazilian agricultural sector should take advantage of its innovative potential and its techno-

logical capacity to adopt low carbon production practices, thus benefitting from the business opportunities that 

are and will be more and more associated with climate change. n
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Sobre os organizadores / About the organizers

ICONE - Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais / Institute for International Trade 

Negotiations

O Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais (ICONE) é uma organização referência em estudos e projetos 

sobre agricultura e agronegócio no Brasil e no mundo. Por meio de pesquisas aplicadas no campo econômico e regulatório, o 

ICONE destaca-se pela geração de informações apuradas, que antecipam tendências no plano da produção e do comércio de 

produtos agrícolas. 

Atualmente, o ICONE está empenhado com o tema de mudanças climáticas e os impactos e oportunidades que provocam no 

agronegócio e no comércio internacional. Projetos e estudos sobre biocombustíveis, mudança do uso da terra, emissões de 

gases de efeito estufa, certificações e padrões privados ao comércio, além de suporte para posicionamentos de organizações 

privadas no que se refere a mudanças climáticas, fazem parte da rotina de trabalho do Instituto.

The Institute for International Trade Negotiations (ICONE) is an organization of reference in studies and projects on agriculture 

and agribusiness in Brazil and worldwide. Through applied researches in the economic and regulatory fields, ICONE distin-

guishes itself for yielding accurate information, which anticipates tendencies in the area of production and trade of agricul-

tural products. 

ICONE is currently engaged in the theme of climate changes and the impacts and opportunities they create in agribusiness and 

international trade. The Institute has conducted studies and researches in this area and is becoming a reference, since its experts 

master technical issues, follow polemics and tendencies and offer solutions to the most urgent environmental themes.

Fundação das Nações Unidas/ United Nations Foundation

A Fundação das Nações Unidas é uma entidade beneficente criada em 1998 pelo empreendedor e filantropista Ted Turner, que doou 

US$ 1 bilhão para apoiar as causas e atividades da ONU.  Nós trabalhamos como apoiadores para a ONU e somos uma plataforma 

para conectar pessoas, idéias e recursos para ajudar a ONU a resolver os problemas globais. Construímos parcerias, desenvolvemos 

apoio, mobilizamos recursos e advogamos mudanças de políticas para apoiar o trabalho da ONU de pregresso individual e global. 

A Equipe de Clima & Energia trabalha com a ONU para apoiar a transição do mundo para um futuro de energia segura, mais limpa, 

mais justa e benéfica ao clima. Usar a energia que temos gratuitamente do sol, vento, plantas e marés em vez de combustíveis fosseis 

é a única maneira de evitar mudanças climáticas catastróficas e ao mesmo tempo continuar a crescer nossas economias. 

The UN Foundation, a public charity, was created in 1998 with entrepreneur and philanthropist Ted Turner’s historic $1 billion 

gift to support UN causes and activities. We are an advocate for the UN and a platform for connecting people, ideas and re-

sources to help the United Nations solve global problems. We build partnerships, grow constituencies, mobilize resources and 

advocate policy changes to support the UN’s work for individual and global progress. 

The Climate & Energy Team works with the UN to help transition the world toward a safe, cleaner, more equitable and climate-

friendly energy future. Using the energy we get for free from the sun, the wind, plants, and waves instead of from fossil fuels is 

the only way we will avert catastrophic climate change while continuing to grow our economies.

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP – DEAGRO (Departamento de Agronegócio) /  

Federation of Industries of the State of São Paulo – FIeSP – DeAGRO (Agribusiness Departament)

O Departamento do Agronegócio (DEAGRO) da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) é constituído por 60 

entidades ligadas ao setor agroindustrial brasileiro, representativas de cada elo da cadeia produtiva, dos insumos ao comércio 

exterior, passando pela produção e a industrialização. A atuação se dá em nível nacional, em temas relacionados às questões 

estratégicas que impactam o setor como um todo, como facilitação de comércio, tributos, política agrícola, meio-ambiente, 

defesa sanitária, entre outros.

The Agribusiness Department (DeAgro) of the Industries Federation from the State of São Paulo (FIESP) is comprised of 60 

entities related to the Brazilian agribusiness sector, being representative of each production chain link, from inputs to foreign 

trade, including production and industrialization. Activities take place at national level, in themes related to strategic issues 

which have an impact on the sector as a whole, such as trade facilitation, taxes, agricultural policy, environment, health 

service, among others.


