
SEMINÁRIO ANUAL GTPS 

O ACORDO DE PARIS E A  

AGENDA DE USO DA TERRA NO BRASIL 



O Acordo de Paris 

 Acordo multilateral no âmbito da Convenção do Clima; 

 Baseia-se nas ações que os países pretendem adotar (chamadas iNDCs); 

 Ações de mitigação, adaptação, desenvolvimento e transferência de tecnologias e 

financiamento; 

 Limitar o aumento da temperatura em no máximo 2C (chegar a 1,5C); 

 Aumentar a capacidade dos países de se adaptar às mudanças do clima e preservar segurança 

alimentar; 

 Criar fluxos financeiros para fomentar as ações (no mínimo US$ 100 bilhões por ano até 2015); 

 Cria o Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável (novo mercado de carbono); 

 Preservação das florestas (desmatamento evitado) e incremento de estoques de carbono 

florestais (restauração e recuperação de áreas degradadas) como temas chave; 

 

 



Ações brasileiras no Acordo de Paris 
(USO DA TERRA E AGROPECUÁRIA) 

 

 Zerar desmatamento ilegal até 2030; 

 Implementar o novo Código Florestal; 

 Compensar desmatamento legal; 

 Restaurar 12 milhões de hectares de florestas para 

usos múltiplos; 

 Promover manejo florestal sustentável; 

 Restaurar 15 milhões de ha de pastagens 

degradadas; 

 Incentivar 5 milhões de ha de ILPF.  

Fonte: iNDC do Brasil, 2015. 



O Brasil é o 7º país mais emissor (2012) 

Fonte: http://cait.wri.org; http://www.mct.gov.br/upd_blob/0235/235580.pdf 
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Perfil de emissões do Brasil 

2005 (MCTI, 2014) 2012 (MCTI, 2014) 
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Total: 2.042.998 tCO2e 

Agropecuária: 415.724 tCO2e 

Fermentação Entérica: 241.225 tCO2e 

Total: 1.203.424 tCO2e 

Agropecuária: 446.445 tCO2e 

Fermentação Entérica: 249.405 tCO2e 
Fonte: http://www.mct.gov.br/upd_blob/0235/235580.pdf 
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Perfil de emissões do Brasil 

2005 (MCTI, 2016) 
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Total: 2.735.896 tCO2e 

Agropecuária: 392.492 tCO2e 
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2010 (MCTI, 2016) 

Total: 1.271.419 tCO2e 

Agropecuária: 407.072 tCO2e 

Fermentação Entérica: 234.318 tCO2e 

http://sirene.mcti.gov.br/


1. Essas ações só aconteceriam por conta da 

participação do Brasil no Acordo de Paris? 

2. Há instrumentos legais e políticas de incentivo 

para promover as ações na escala pretendida? 

3. Essas ações podem beneficiar a pecuária 

sustentável? De que forma? 

4. Reduzir emissões é mesmo um requisito no 

mercado internacional?  

5. A agropecuária tropical tem diferenciais no 

tocante a produção sustentável? 

6. Como desmatamento entra no Acordo de Paris 

e nas políticas nacionais? 
 

Perguntas 



 Implementar o Código Florestal é um requisito legal; 

 Zerar desmatamento ilegal nada mais é do que cumprir a lei; 

 Restauração de 12 milhões de ha (forma de compensar conversão legal);  

 A restauração de pastagens é uma necessidade para o desenvolvimento da pecuária; 

 Incentivar a IPLF é uma forma de intensificar e diversificar as atividades na mesma área; 

 Conversão de pastagens em agricultura (11 milhões de ha) e de novas áreas (3 milhões de ha) 

até 2030: desmatamento líquido zero; 

 Plano ABC é um primeiro passo: reformular o ABC com enfoque regional; capacidade de 

monitoramento das ações; aumento dos recursos; redução das taxas de juros; 

 Política Agrícola tradicional: futuros aprimoramentos com foco na pecuária;  

 Outros mecanismos.  

 

Respostas 
(QUESTÕES 1 e 2) 



CAR: regularização e a gestão do território 

MS: 54%  

Área passível: 30,2 milhões ha 

Área cadastrada: 16,4 milhões ha 



APPs e RLs: conservação nas fazendas brasileiras 



Respostas 
(QUESTÕES 3 e 4) 

 Perda de área (pastagem degradada) para cumprir com o Código não significa necessariamente redução na produção; 

 Intensificação via pastagens recuperadas gera balanço positivo de GEEs, maior produtividade e rentabilidade (além de 

co benefícios como melhor qualidade de carcaça, carne);  

 Redução do desmatamento via diminuição da pressão por novas áreas; 

 ILPF agrega valor a terra: boi bem alimentado, soja ou milho, madeira para papel e celulose, cavacos para lenha (secar 

grãos, frigoríficos, abatedouros de aves etc);  

 Emissões na agropecuária: EUA 8%; Uniao Europeia 10%; Austrália 16%; China 11%; Brasil 32%-37%; 

 Reduzir emissões é demanda de mercado: cadeias produtivas sustentáveis e livres de desmatamento; 

 Comprovar que um produto é de baixo carbono é uma forma de diferenciá-lo no mercado interno e externo: marketing 

vs prêmio; 

 Assumindo que a melhoria das pastagens é uma ação de baixo carbono eficiente é válido argumentar que é quase 

natural que seja adotada em boa parte das áreas degradadas.  

 

 

 



Respostas 
(QUESTÕES 4 e 5) 

 

 

 

 Remoção de carbono via restauração APPs e RLs: ao menos 4,5 bilhões de toneladas de CO2eq; 

 Estoques de carbono pela conservação da vegetação existente: 87+-17 bilhões de toneladas de CO2eq; 

 Código cumprido será o maior programa de conservação de vegetação nativa em áreas privadas do mundo (carbono, 

biodiversidade, serviços ambientais providos pela agropecuária); 

 Intensificação e redução de emissões: sequestro de carbono no solo via pastagem; término dos animais com menor 

tempo; qualidade da carne; 

 Recuperação de pastagens tem efeitos positivos na redução de desmatamento; 

 Reduzir emissões do desmatamento é central no Acordo de Paris (aprox. 6% das emissões globais); 

 Apesar da redução do desmatamento, emissões de uso da terra ainda são centrais para o Brasil; 

 Agropecuária e energia passam a ser os setores mais emissores; 

 Pressão por cadeias produtivas livres de desmatamento é a tônica no exterior: como desincentivar o desmatamento 

legal (serviços ambientais; REDD plus; compensação da Reserva Legal e outros mecanismos)? 

 

 



REFLEXÕES  



Reflexões 

O Código Florestal é a maior política de mitigação e adaptação provida pelo setor agropecuário a nível global; 

Agropecuária que cumpre o Código deveria ter um diferencial no mercado interno e externo;  

Plano ABC e especialmente restauração de pastagens degradadas (como ação de intensificação) e ILPF como 

vetores da pecuária sustentável; 

Código Florestal e Plano ABC como base para fomentar produção e conservação; 

Qual será a dinâmica de uso da terra no Brasil se o Código Florestal for implementado e as ações de baixo carbono? 

Políticas para financiar restauração de pastagens e ILPF: ABC, Plano Agrícola e Pecuário (custeio e investimentos); 

Novos mecanismos de financiamento vinculados a adequação ambiental e produção sustentável.  



_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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SEMINÁRIO ANUAL GTPS 

PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL NO MATO GROSSO 

DO SUL: PECUÁRIA E O CÓDIGO FLORESTAL 
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1. IMPACTOS DA REGULARIZAÇÃO 

AMBIENTAL PARA OS PECUARISTAS 



MS: ocupado por pastagens, seguido por vegetação e lavouras 

Fonte: TerraClass/INPE (2012) para Cerrado e Agrosatélite para a Mata Atlântica. Elaboração: Agroicone.  
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Código Florestal: estimativas para o MS 

 
  

 

• MS Mata Atlântica:  

• Déficit de 522 mil ha; 

• Excedente de 21,5 mil ha. 

 

• MS Cerrado:  

• Déficit de 944 mil ha; 

• Excedente de 1,05 milhão 

de ha. 



Preços de terra no MS: lavouras e pecuária 

 
  

 

• Quanto maior a produtividade da pecuária e a aptidão para lavouras, maior o preço da terra: 

• Oportunidade para valorização patrimonial 

• Custo de oportunidade da terra com lavouras é maior que na pecuária. 

Fonte: FNP e estimativas Agroicone (estudo em desenvolvimento). Obs. Não citar. 



Preços de terra no MS: pecuária e vegetação 

 
  

 

• Terras com pecuária no MS Mata Atlântica de baixo preço (e baixa produtividade) 

comparada com outras atividades: restauração e compensação de RL. 

Fonte: Agroicone (estudo em desenvolvimento). Obs. Não citar. 



MS Mata Atlântica: impactos das diferentes  
formas de regularização na rentabilidade do produtor 

 
  

 

Fonte: Agroicone (estudo em desenvolvimento). Obs. Não citar. 
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MS Mata Atlântica: Compensação pode ser a melhor opção 
para produtores de alta rentabilidade 

 
  

 

Fonte: Agroicone (estudo em desenvolvimento). Obs. Não citar. 
Premissas: 15% de deficit de RL – taxa de juros real 4% 
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Incluir pecuária de baixa produtividade no  
MS Mata Atlântica reduz o custo de compensação de RL 

Quantidade de Equilíbrio (ha) 21.559  
Preço de Equilíbrio (R$/ha) 16.316  

Quantidade de Equilíbrio (ha) 180.738  

Preço de Equilíbrio (R$/ha) 10.758  

Pecuária de baixa 
produtividade: aumento da 
oferta no mercado de terras 
para compensação 

Fonte: Agroicone (estudo em desenvolvimento). Obs. Não citar. 



Para o Cerrado do MS, toda a compensação  
pode ser feita em vegetação nativa 

Quantidade de Equilíbrio (ha)  676.068  

Preço de Equilíbrio (R$/ha)  2.697   

Fonte: Agroicone (estudo em desenvolvimento). Obs. Não citar. 



2. REGULARIZAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO 

PARA ORIGINAÇÃO SUSTENTÁVEL DA 

AGROPECUÁRIA DO MS. 



Frigoríficos e abate no MS 

 
  

 

Fonte: IMEA, 2015 

MS 2014 

Abate IBGE 3.931 mil cab. 

Abate total 5.372 mil cab. 

Produção de carne 1.270 mil ton. 

Peso médio  237 kg/cab. 

Frigoríficos ABIEC 22 plantas 

Abate SIF 95% 

Fonte: IBGE, ABIEC e estimativas Agroicone. 



Originação sustentável da agropecuária no MS:  
projeções para 2025 

 
  

 ALOCAÇÃO DE ÁREA E PRODUTIVIDADE NO MS: CERRADO E MATA ATLÂNTICA 

Extrativista / Baixa Baixa / Média  Média / Alta Total 

Área de pastagem inicial (milhões ha) 5,81  6,25 2,02 14,08  

Produtividade (@/ha/ano) inicial 3,09 6,39 12,86 5,37 

Área de pastagem (milhões ha)  - projeção 2025 5,17  5,73  2,01 12,92 

Área liberada para restauração (milhões ha) 0,42 0,22 0,06 0,71 

Área liberada para arrendamento (milhões ha) 0,22 0,24  0 0,47 

Produção de carne (mil toneladas) – projeção 2025 381 848 394 1.623 

Produtividade (@/ha/ano) – projeção 2025 4,92 9,86 13,06 8,38 

• Necessidade de aumentar em 56% a produtividade da pecuária: expansão de produção de 

carne, lavouras e regularização perante o Código Florestal. 

• Expansão de cana e soja: 469 mil ha 

• Expansão da produção de carne bovina: 29% (363 mil toneladas) 



Cenários para intensificação no MS Mata Atlântica 

 
  

 

• Pecuária de alta produtividade competitiva 

em relação a lavouras; 

• Produtor de média tecnologia pode obter 

retorno aumentando produtividade da 

pecuária e arrendando parte da propriedade 

para soja; 

• Pecuária de baixa e média tecnologias 

podem ofertar áreas para compensação aos 

produtores de alta tec. e de lavouras. 

Fonte: Agroicone (estudo em desenvolvimento). Nota: Custos e receitas em um período de 20 anos. 

Obs. Não citar. 
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3. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO 

AMBIENTAL – PRA DO MS 



PRA do MS 

• Decreto Nº 13.977/2014; possível reedição da Resolução 11/2014. 

• CAR: Prazo para inscrição até 05/05/2016 (mais de 4MF) (sistema integrado no SICAR). SFB: 54%  

• PRA: Não menciona prazo final para obrigatoriedade da adesão ao PRA. 

• Áreas desmatadas após 22/07/2008 não podem se regularizar com base no PRA. 

• PRADA – Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e/ou Alteradas: sem modelo formal 

estabelecido. 

• Não contém prazo para avalição (e retificação) do PRADA no órgão ambiental. 

• TC (Termo de Compromisso):  

• Garante concessão dos benefícios das áreas consolidadas. 

• Instrumento que suspende multas e crimes ambientais desde que o produtor cumpra os 

compromissos assumidos de regularização (conversão de multas em prestação de serviços 

ambientais). 

• Não contém prazo para assinatura do TC.  

• APPs: Não menciona prazo para regularização de APPs. 



PRA do MS 

 RL: Prazo para regularização: até 20 anos (1/10 da área a cada 2 anos). 

 Permite plantio intercalado em até 50% com espécies exóticas e 50% espécies nativas com os 

alguns requisitos, como: 

i. Número mínimo de espécies arbóreas nativas: 50 (cinquenta) espécies arbóreas de 

ocorrência regional 

ii. Permissão de manejo com uso restrito de insumos agroquímicos; 

iii. Controle de gramíneas que exerçam competição com as árvores e dificultem a regeneração 

natural. 

 Possibilita exploração econômica via Plano Manejo Florestal Sustentável (PMFS) 

• Compensação de RL: Não menciona possiblidade de compensação interestadual 

• Compensação de passivos no mesmo estado requer mesmo bioma e mesma extensão 

• Título de Cota de Reserva Ambiental Estadual – TCRAE: permite que o título seja utilizado 

para compensação. Proíbe que o TCRAE seja comercializado em bolsa de valores 



CONCLUSÕES  



Conclusões 

 
  

 

• Projetos de intensificação sustentável da pecuária (intensificação da pecuária + regularização 

ambiental + arrendamento de terras): 

• Viabilidade econômica com payback de 5 a 8 anos. 

• Para os proprietários que possuem déficit florestal na propriedade, a regularização ambiental implica 

em custos devido à necessidade de restauração.  

• Entretanto, pode gerar renda para os ofertantes de áreas para compensação (em pastagem de baixa 

produtividade e com vegetação nativa), especialmente na Mata Atlântica. 

• Originação sustentável no MS: viável dos pontos de vista econômico e territorial, alocando de forma 

eficiente áreas de pastagem, de grãos, restauração e conservação de florestas no estado. 

• Intensificação da pecuária é necessária tanto para melhorar a competitividade da atividade 

quanto para o cumprimento do Código Florestal. 

• O cumprimento do Código Florestal traz oportunidades para os pecuaristas. Deve ser 

acompanhado de intensificação produtiva. 

• PRA: adaptar às soluções integradas para a originação sustentável da agropecuária do MS: 

• Compensação em áreas com restauro (pecuária de baixa produtividade). 
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