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A CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil) encomendou a 
pesquisadores de diversas instituições que atuam no setor estudos sobre 

a viabilidade econômico-financeira da implantação de práticas sustentáveis, 
de baixa emissão de carbono, em propriedades típicas de produção rural. 
Apresentamos aqui o resultado deste trabalho, realizado inicialmente nas 
culturas de cana-de-açúcar, silvicultura, cacau, suinocultura, pecuária de leite 
e pecuária de corte. 

Queremos que o nosso produtor faça uma transição eficiente dos sistemas 
tradicionais de produção para a adoção de práticas de baixa emissão de 
carbono. É preciso superar esse desafio, para que a agropecuária brasileira 
alcance um novo patamar de desenvolvimento, conciliando crescimento e 
sustentabilidade. Por esse motivo, buscamos nas nossas melhores instituições 
de pesquisa informações que possam contribuir para que possamos evoluir 
para uma agricultura de baixo carbono, garantindo a renda do produtor e 
mantendo o Brasil abastecido com alimentos de qualidade e baratos. 

Apresentação 
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silvicultura
Estudo da viabilidade técnica e econômica da 

produção de carvão vegetal em fornos circulares com 
baixa emissão de poluentes

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL: Angélica de Cássia Oliveira Carneiro, Artur Queiroz Lana, Engenheiro 
Florestal, Aylson Costa Oliveira, Bárbara Luísa Corradi Pereira, Thiago Taglialegna Salles.

A produção de carvão vegetal em fornos circulares contribui para a mitigação do efeito estufa 
porque, ao contrário dos sistemas mais rudimentares, utiliza tecnologia que promove a queima dos 

gases produzidos na carbonização, uma vez que são acoplados a um dispositivo denominado fornalha. 
Estas são projetadas para assegurar a queima completa do combustível, de modo eficiente e contínuo, 
visando o aproveitamento da energia liberada, com o maior rendimento térmico possível, reduzindo 
assim a emissão de gases poluentes, significando uma contribuição ambiental, pelo fato das emissões 
de metano e monóxido de carbono serem praticamente anuladas.

Esta prática, atualmente, não está presente na lista de atividades financiáveis pelo ABC, contudo, como 
relatado no parágrafo anterior apresenta as características necessárias para compô-la, pois representa 
ganho ambiental significativo quando comparado com as principais tecnologias de produção de carvão 
utilizadas atualmente.

O presente estudo realizou análise econômica da produção de carvão vegetal. Foram propostos quatro 
cenários, utilizando em ambos, um sistema fornos-fornalha e fornos “rabo-quente”.

Para os cenários 1 e 3 considerou-se área de plantio de eucalipto em idade de corte (6 anos) e, após feita 
a colheita do volume de madeira necessário à produção de carvão, é realizado o plantio de uma nova 
floresta. Para a reforma da floresta, há novamente todos os custos envolvidos na implantação. 

Já nos cenários 2 e 4 a situação inicial é a mesma, mas após a colheita é feita a condução de brotação 
das cepas remanescentes do povoamento.

Para elaboração do fluxo de caixa dos diferentes cenários avaliados, considerou-se R$35,18, como o 
custo do estéreo (st) de madeira para os cenários 1 e 3 ao longo dos 12 anos do projeto e para os 6 anos 



3

iniciais dos cenários 2 e 4; o valor de R$ 21,00/st foi considerado com o valor de custo da madeira para 
os anos 7-12 dos cenários 2 e 4.

Para os cenários 1 e 2, o custo de construção do sistema fornos-fornalha com 4 fornos (incluindo os 
dutos, fornalha e chaminé) foi de R$ 4.390,00, enquanto que a construção dos 5 fornos “rabo-quente” 
teve custo igual a R$ 3.850,00.

Para os cenários 3 e 4, o custo do sistema fornos-fornalha com 8 fornos conectados a uma fornalha mais 
chaminé foi R$ 8.295,70 e os 10 fornos “rabo-quente” custaram R$5.700,00.

Nas Tabela 1,2,3 e 4 são apresentados os indicadores econômicos, Valor Presente Líquido (VPL), Valor 
Anual Equivalente (VAE), Razão Benefício–Custo (B/C) e o indicador financeiro, Lucratividade, para os 4 
cenários propostos no estudo. 

Tabela 1 – Indicadores econômicos e financeiro do Cenário 1

Indicador Sistema Fornos-fornalha Fornos “Rabo-quente”
VPL (R$) 218.097,57 78.722,80

VAE (R$/ano) 24.606,95 8.881,93
B/C 1,40 1,11

Lucratividade (%) 28,48 10,28

Tabela 2 – Indicadores econômicos e financeiro do Cenário 2

Indicador Sistema Fornos-fornalha Fornos “Rabo-quente”
VPL (R$) 339.056,17 229.921,04

VAE (R$/ano) 38.254,15 25.940,94

B/C 1,79 1,43

Lucratividade (%) 44,28 30,02
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Tabela 3 – Indicadores econômicos e financeiro do Cenário 3

Indicador Sistema fornos-fornalha Fornos “Rabo-quente”

VPL (R$) 308.171,66 28.442,74

VAE (R$/ano) 34.769,59 3.209,06

B/C 1,25 1,02

Lucratividade (%) 20,10% 1,90%

Tabela 4 – Indicadores econômicos e financeiro do Cenário 4

Indicador Sistema Fornos-fornalha Fornos “Rabo-quente”

VPL (R$) 550.088,86 330.839,23
VAE (R$/ano) 62.064,00 37.327,07

B/C 1,56 1,28
Lucratividade (%) 35,92 21,60

O sistema fornos-fornalha, mesmo apresentando maior custo com a construção dos fornos, dutos, 
fornalha e chaminé, apresentou maior viabilidade econômica que os fornos “rabo-quente”, gerando 
maior lucro ao produtor de carvão vegetal em todos os cenários propostos. Este mesmo sistema 
apresenta maior ganho técnico, devido ao maior rendimento gravimétrico, menor consumo de madeira, 
necessidade de menor número de fornos para uma mesma produção, além do controle da carbonização 
por temperatura através de sensores, ou seja, sem utilizar critérios subjetivos.

A cadeia produtiva está avançando, porém, é necessário mais investimentos para evolução e 
consolidação das melhores técnicas para a produção sustentável do carvão vegetal. Portanto, são 
necessárias políticas públicas que estimulem o emprego de tecnologias voltadas para a redução da 
emissão de gases de efeito estufa durante a produção de carvão vegetal e linhas de financiamento que 
facilitem aos produtores rurais a implantação destas tecnologias de conversão da madeira em carvão. 

Vale ainda ressaltar, a resistência do setor produtivo na adoção de novas práticas e a necessidade de 
melhor capacitação da mão-de-obra. 
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Implantação do plantio direto de cana-de-açúcar:  
base para sustentabilidade do canavial  

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL: João Luís Nunes Carvalho, Oscar Antônio Braunbeck e Mateus Ferreira Chagas. 

INSTITUIçãO dE PESQUISA: Laboratório Nacional de Ciência Tecnologia do Bioetanol (CTBE/CNPEN)

Os objetivos deste trabalho foram: realizar uma extensa revisão de literatura sobre plantio direto de 
cana-de-açúcar e fazer um estudo comparativo entre o preparo convencional e a implantação do 

plantio direto de cana-de-açúcar. 

Os custos dos diversos cenários, receitas, tempo de retorno do investimento e indicadores de viabilidade 
econômica são apresentados a seguir.

Figura 1 – Custos de produção da cana-de-açúcar por hectare (A) e por tonelada de cana produzida 
(B) nos diferentes cenários estabelecidos para testar a viabilidade econômica da adoção do plantio 
direto de cana de açúcar

cana-de-acúcarcana-de-açúcar
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Na Tabela a seguir estão apresentados os aumentos de receita gerados pelos investimentos para a 
adoção de uma agricultura de baixa emissão de carbono. 

Ambientalmente, o plantio direto de cana-de-açúcar tem potencial para aumentar a estocagem de 
carbono pelo solo e dessa forma contribuir para a execução de uma agricultura de baixa emissão de 
carbono, pois ao contrário do sistema tradicional proporciona cobertura do solo, preparo localizado, 
rotação de cultivos e controle/redução de tráfego.

Cenários Longevidade do 
canavial 

Aumento na 
receita anual

Tempo de 
payback VPL TIR

anos x 1.000 reais %x 1.000 reais

Atual 5 cortes
PD-1,5* 5 cortes 14,45 57,0

PD-1,5-CT

5 cortes 7,47 (309,56) 0

6 cortes 170,34 25 meses 333,69 38%

7 cortes 288,18 15 meses 799,13 75%

8 cortes 377,41 11 meses 1.151,55 102%

9 cortes 447.32 10 meses 1.427,65 122%

PD-2,4-CT

5 cortes 1.085,31 12 meses 3.241,04 94%

6 cortes 1.238,78 11 meses 3.847,18 109%

7 cortes 1.349,55 10 meses 4.284,68 119%

8 cortes 1.433,27 9 meses 4.615,33 127%

9 cortes 1.498,76 9 meses 4.874,00 133%

PD-3,0-CT

5 cortes 1.493,10 9 meses 4.851,65 133%

6 cortes 1.641,68 8 meses 5.438,46 146%

7 cortes 1.748,74 8 meses 5.861,30 156%

8 cortes 1.829,54 7 meses 6.180,46 164%

9 cortes 1.892,70 7 meses 6.429,91 169%

ETC-1,5-CT

5 cortes 662,59 25 meses 1.326,58 39%

6 cortes 807,94 20 meses 1.900,64 52%

7 cortes 912,11 18 meses 2.312,05 60%

8 cortes 990,42 17 meses 2.621,36 67%

9 cortes 1.051,44 16 meses 2.862.38 72%

ETC-1,0-CT

5 cortes 1.368,71 12 meses 4.115,44 96%

6 cortes 1.507,40 11 meses 4.663,20 107%

7 cortes 1.606,71 10 meses 5.055,44 115%

8 cortes 1.681,32 10 meses 5.350,16 120%

9 cortes 1.739,44 10 meses 5.579,70 125%

ETC-0,75-CT

5 cortes 1.996,69 8 meses 6.595,72 144%

6 cortes 2.133,20 8 meses 7.134,87 154%

7 cortes 2.230,88 8 meses 7.520,68 162%

8 cortes 2.304.24 7 meses 7.810,42 167%

9 cortes 2.361,36 7 meses 8.036,01 171%

* este cenário não apresenta investimentos, é baseado apenas na exclusão das operações de preparo do solo (arações e gradagens). 
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Sistema cacau x espécies madeireiras

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL: Raúl René Valle, dan Érico Lobão, Joelson Virginio Orrico, Kátia Curvelo Bispo e 

Rafael Edgardo Chepote.

INSTITUIçãO dE PESQUISA: CEPLAC/CEPEC

O sistema proposto introduz espécies madeiráveis de rápido crescimento na cacauicultura como 
alternativa de incremento de renda, fixação de carbono e baixo custo. Propõe-se um sistema 

agrossilvicultural formados por cacaueiro e árvores madeireiras sob quatro arranjos diferentes, em 
função do escalonamento temporal para a entrada do cacaueiro no consórcio e do número de rotações 
de madeira para fins energéticos. As espécies arbóreas são agrupadas em categorias de ciclos de corte 
curto (CC), para fins energéticos; médio (CM), para produção de mourões; intermediário (CI), madeira 
para serraria; e longo (CL), para sombreamento definitivo e ganho ambiental. O cacaueiro é implantado 
no inicio (ano zero) no arranjo A e B, no ano quatro no arranjo C e no ano oito no arranjo d. Estes três 
últimos arranjos dão preferência à produção de madeira. No Arranjo B há dois cortes de madeiráveis de 
ciclo curto (quatro e oito anos). Estes arranjos acumulam uma quantidade maior de carbono uma vez 
que há um incremento na biomassa presente no sistema (sistema agrossilvicultural) quando comparado 
com o sistema convencional.

Os custos do sistema agrossilvicultural do arranjo A são apresentados na Figura 1. 

Figura 1 – Custo total (R$) composto de operações de preparo da área, produção de madeira e 
produção de cacau, referente ao arranjo A.

cacau

Custos totais
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Foi realizada avaliação econômica tendo-se como base o fluxo de caixa dos sistemas em horizonte 
temporal de 20 anos, utilizando a taxa de juros de 5,00% ao ano para verificar os ganhos dos modelos 
propostos.

Os indicadores econômicos utilizados são o Valor Presente Líquido (VPL), a razão benefício/custo, taxa 
interna de retorno (TIR) e período de retorno do capital. Os sistemas apresentaram retornos de capital 
entre oito (arranjo A e B) há 14 anos (Arranjo d), no entanto, todos são economicamente viáveis de 
acordo com os demais indicadores, conforme Tabela 1. 

Tabela 1 – Custo e benefício à taxa de 5,0% ao ano, VPL, RB/C, TIR e tempo de retorno 
do capital investido (RCI, payback) em sistemas com ciclo de duração de 20 anos, 
valores para um hectare.

Vale ressaltar, que o arranjo B, embora não apresente o menor custo final de produção, exibe a maior 
margem final de benefícios líquidos atualizados (VPL), com uma larga diferença em relação aos demais 
arranjos, sendo de 36% maior que o arranjo C, 61% maior que o arranjo d e 47% maior que o cacau. Em 
relação ao arranjo A, o sistema B é comparativamente similar com apenas 6% a mais no seu VPL.

Sistema VP
Benefício

VP
Custo

VPL B/C TIR RCI Classificação
VPL

A 91.897 49.580 42.317 1,85 15,30 8 anos e 10 
meses 2

B 96.099 51.247 44.852 1,88 16,09 8 anos e 6 
meses 1

C 86.308 57.752 28.556 1,49 10,94 11 anos 4 
meses 3

d 55.825 38.265 17.560 1,46 9,66 14 anos 2 
meses 5

Cacau 60.748 36.988 23.760 1,64 12,00 9 anos e 8 
meses 4
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Estes resultados mostram que os sistemas avaliados, embora com desempenhos econômicos 
diferenciados, são alternativas promissoras, capazes de incrementar economicamente a cacauicultura. 
Portanto, pode se afirmar que o princípio do modelo de produção avaliado é válido para a cacauicultura. 
A combinação do cacaueiro com espécies madeireiras é compatível em termos agroecológicos e 
econômicos, a produção de madeira complementa a produção de cacau. Por outro lado, além de serem 
compatíveis economicamente, estes sistemas permitem a conservação produtiva de espécies arbóreas 
importantes ecologicamente, principalmente as que compõem o ciclo longo e intermediário (Setenta 
e Lobão, 2012). Adicionalmente, as espécies madeireiras sugeridas são amplamente conhecidas na 
região e potencializam a adotabilidade dos sistemas. No entanto, outras espécies arbóreas nativas 
com as mesmas características de crescimento e qualidade podem ser empregadas. Nessa escolha, é 
aconselhável optar pelas espécies erradicadas, ameaçadas de extinção ou sob forte pressão antrópica, 
para aumentar a eficiência ambiental dos sistemas.

Por outro lado, no entanto, o plantio do cacaueiro deve fazer parte desde o início do consórcio, por esta 
favorecer a agregação de valor nos sistemas. A análise mostra que para o consórcio cacaueiro e espécies 
madeireiras, o aumento do número de rotações (ciclos de corte) de madeira, favorece a rentabilidade 
dos sistemas;

Atividades de colheita e beneficiamento, remoção da vassoura-de-bruxa, adubação e roçagem são os 
componentes de maior custo da produção de cacau. O baixo custo da produção de madeira aliado 
à receita que esta proporciona, de forma escalonada no sistema, confirma a inserção econômica 
complementar do componente florestal madeireiro. Contudo, devem-se utilizar espécies de maior 
produtividade; variar o número de espécies por ciclo em função da receita desejada; prevalecer a 
geração de produtos de maior valor agregado ou ainda, adotar técnicas de manejo que aproveitem 
melhor a curva de incremento volumétrico da espécie escolhida, obtendo assim maiores volumes. 
Culturas anuais podem ser utilizadas para diminuir o tempo de retorno do capital investido e aumentar 
a rentabilidade dos sistemas.
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Tratamento de resíduos animais

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL: Jorge de Lucas Junior

INSTITUIçãO dE PESQUISA: Universidade de Viçosa

Neste relatório são apresentados resultados de estudos relativos a adoção de lagoas como sistema 
convencional de tratamento de dejetos de suínos em comparação com o uso de sistemas anaeróbios 

adotando biodigestores, considerando-se conceitos de sustentabilidade como a redução na emissão 
de gases com efeito estufa, a geração de energia limpa, redução no número de moscas presentes na 
atividade, redução de odores no entorno da atividade, o melhor uso dos nutrientes de plantas presentes 
no biofertilizante, bem como as possibilidades de integração entre diferentes atividades.

No interior dos biodigestores há um meio anaeróbio ideal ao desenvolvimento dos microrganismos 
que atacam a estrutura de materiais orgânicos complexos dos resíduos transformando-os em outras 
substâncias mais simples, que são metabolizadas, resultando em uma mistura de gases, denominada 
biogás, que inclui principalmente o metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2). Realizou-se análise de 
viabilidade econômica da implantação de sistemas de biodigestão anaeróbia em diferentes tipos 
e tamanhos de suinoculturas, focando o uso de grupos geradores de energia elétrica com motores 
acionados a biogás e os ganhos com a aplicação do biofertilizante.

Após a coleta de todos os custos e receitas inerentes a implementação dos projetos nos cenários 
estudados, foram elaborados os fluxos de caixas para os diferentes sistemas produtivos e escalas de 
produção.

A partir da análise do fluxo de caixa foi possível inferir os seguintes dados: custo total, economia de 
custo advinda da geração de energia elétrica a partir do biogás e do uso do biofertilizante (Receita 
Bruta), Lucro Líquido, VPL (Valor Presente Líquido) e a TIR (Taxa Interna de Retorno). O resumo destes 
valores pode ser observado nas Tabelas 1, 2 e 3. A rentabilidade mínima aceitável foi de 5% a.a.

suinocultura
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Tabela 1 – Custo total, receita bruta, lucro líquido, VPL e TIR para os diferentes 
tamanhos de plantéis na Unidade Produtora de Terminação para um período de 
10 anos.

Tabela 2 – Custo total, receita bruta, lucro líquido, VPL e TIR para os diferentes 
tamanhos de plantéis na Unidade Produtora de Leitão para um período de 10 anos.

Número de 
Animais

Custo Total Receita bruta Lucro Líquido VPL TIR

500 125.642,82 300.488,50 174.845,68 -49.870,71 -10,17%

1200 209.518,97 731.457,81 521.938,84 96.966,65 7,30%

2500 269.553,98 1.430.745,25 1.161.191,27 1.243.935,28 62,05%

3500 333.274,13 1.983.924,09 1.650.649,96 1.224.643,56 54,98%

5000 407.422,22 3.029.779,83 2.622.357,61 503.769,51 28,53%

7500 497.073,75 4.475.319,75 3.978.246,00 1.799.434,24 52,40%

9500 659.350,58 6.371.485,02 5.712.134,43 2.447.487,41 64,35%

12000 813.306,47 8.122.164,93 7.308.858,46 3.175.130,20 70,15%

14500 840.674,85 6.491.403,18 5.650.728,33 1.274.762,40 33,53%

Número de 
Animais

Custo Total Receita bruta Lucro Líquido VPL TIR

100 121.626,63 203.540,79 81.914,16 -120.760,49 –

250 160.803,96 457.471,21 296.667,25 -21.686,11 -3,33%

500 209.621,33 914.942,41 705.321,08 1.210.782,09 69,84%

750 226.185,56 1.304.489,93 1.078.304,36 1.202.096,96 59,77%

1000 329.482,94 1.722.069,44 1.392.586,50 560.236,79 30,93%

1500 376.031,58 2.583.104,16 2.207.072,58 900.080,96 43,17%

2000 459.039,47 3.632.815,80 3.173.776,33 1.316,603,79 51,69%

2500 624.068,30 5.125.019,75 4.500.951,45 1.871.274,08 52,49%

3000 695.643,47 6.208.423,70 5.512.780,23 1.369.643,71 40,92%
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Tabela 3 – Custo total, receita bruta, lucro líquido, VPL e TIR para os diferentes 
tamanhos de plantéis na Unidade Produtora Ciclo Completo para um período de 
10 anos.

de acordo com os resultados demonstrados nas tabelas acima, na Unidade Produtora de Terminação a 
receita bruta gerada em 10 anos a partir da economia dos custos de energia elétrica e do rendimento 
total do biofertilizante demonstra que a partir de 1200 animais os custos de instalação e manutenção 
são supridos com um VPL positivo no valor de R$ 96.966,65 e uma TIR igual a 7,3% a.a. O período de 
retorno (Payback) para este investimento varia entre 1 a 3 anos.

No caso da Unidade Produtora Leitão, a receita bruta do projeto cobre os custos do mesmo a partir de 
500 matrizes, pois neste caso o plantel de animais dobra em relação a quantidade de animais anterior 
no mesmo cenário, dobrando também as receitas anuais de energia elétrica e biofertilizante gerados, 
resultando em um VPL positivo no valor de R$ 1.210782,09 e uma taxa interna de retorno (TIR) de 
69,84%.

Para a Unidade Produtora Ciclo Completo o número mínimo para que a receita do projeto garanta a 
cobertura dos custos é igual a 250 matrizes. O Valor Presente Líquido neste contexto é de 345.691,41 e 
sua TIR assume um valor de 24,67%.

Número de 
Animais

Custo Total Receita bruta Lucro Líquido VPL TIR

100 211.679,80 565.038,53 353.358,74 -1.064,92 -0,12%

250 275.762,70 1.355.993,25 1.080.230,55 345.691,41 24,67%

500 386.390,20 2.690.423,42 2.304.033,22 1.262.245,63 53,48%

750 488.300,80 4.212.519,75 3.724.218,95 1.347.535,42 51,96%

1000 650.935,67 6.200.693,00 5.549.757,33 2.430.347,89 63,45%

1500 819.165,62 9.374.039,50 8.554.873,88 3.850.626,05 79,12%

2000 1.008.507,08 12.498.719,33 11.490.212,25 5.222.268,65 88,85%

2500 1.527.282,78 15.217.843,61 13.690.560,83 6.125.254,62 67,72%

3000 1.632.701,25 18.261.412,33 16.628.711,08 1.917.977,02 34,48%
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Estudo de viabilidade econômica na implantação 
dos sistemas silvopastoril e reforma de pastagem em 

propriedades de leite típicas

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL: Paulo Moraes Ozaki, daniel Marcelo Velazco Bedoya, Mauro Osaki e Thiago 
Bernardino de Carvalho

INSTITUIçãO dE PESQUISA: CEPEA/ESALQ

O presente estudo buscou analisar a viabilidade econômica das práticas sustentáveis contempladas 
pelo Programa ABC, bem como sua comparação com sistemas de produção convencionais. Para isto, 
foram utilizadas como base as planilhas eletrônicas dos painéis de custo de produção de leite realizados 
pela Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) com apoio do Centro de Estudos Avançados 
em Economia Aplicada (CEPEA), que caracterizam as fazendas típicas da região de estudo, ilustrando 
com bastante realidade os sistemas de produção de leite da mesma.

das três práticas do Programa ABC aplicáveis à pecuária de leite foram avaliadas duas, a recuperação de 
áreas degradadas (RAd) e a integração lavoura-pecuária-floresta (SVP).

As configurações das propriedades típicas antes e depois da implantação dos projetos acima descritos 
são apresentadas nas Figuras 1 e 2.

Figura 1 – Configuração da propriedade típica de Uberlândia antes e depois da implantação do projeto.

Fonte: dados da pesquisa.

pecuária de leite
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Figura 2 – Configuração da propriedade típica de Uberlândia antes e depois da implantação do projeto 
silvopastoril.

Fonte: dados da pesquisa.

Para a análise financeira dos sistemas de produção propostos para a propriedade representativa de 
Uberlândia (Ubl) foram utilizadas as seguintes ferramentas para avaliação de projeto propostas por 
Buarque (1984) que são Taxa interna de retorno (TIR), Valor Presente Líquido e payback. Além dessas, 
também será feita uma análise do Retorno do Investimento (ROI) num horizonte de 21 anos de cada um 
dos fluxos de caixa elaborados. A taxa de juros assumida foi de 5% a.a.

Na análise de viabilidade econômica realizada para os dois sistemas (Ubl-RAd e Ubl-SVP), o VPL foi 
positivo para a reforma de pastagens e para o sistema silvipastoril, conferindo viabilidade econômica 
de implantação para ambos os projetos. A TIR para os quadros Ubl-RAd e Ubl-SVP foram 8,3% e 7,5% 
respectivamente. O ROI para os mesmos sistemas foi de R$ 0,38 e R$ 0,30, ou seja, para cada Real 
investido no sistema Ubl-RAd ganhou-se 38 centavos, e para o sistema Ubl-SVP ganhou-se 30 centavos. 
Na análise do payback, o sistema silvipastoril recuperou o investimento no ano 14, enquanto o sistema 
de reforma de pastagem no ano 13.

O resultado econômico foi satisfatório para ambos os sistemas, assim como a viabilidade econômica de 
implantação do projeto. Isso demonstra que alcançando os níveis técnicos propostos, é possível obter 
retorno econômico no longo prazo. dessa forma, é importante ressaltar que na comparação com o sistema 
de produção atual, o produtor pode obter resultados financeiros muito superiores e maior margem.

Além disso, é necessário enfatizar o ganho ambiental que ambos os sistemas proporcionam, uma vez que 
a pastagem, se bem manejada, pode alcançar elevados níveis de estoque de carbono no solo, a ponto de 
alcançar os níveis presentes sob a vegetação nativa. da mesma forma, a implantação de culturas florestais 
em sistemas de pastagem tem grande potencial de armazenamento de carbono no solo.
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EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL: daniel Marcelo Velazco Bedoya, Mauro Osaki, Paulo Moraes Ozaki e Thiago 
Bernardino de Carvalho

INSTITUIçãO dE PESQUISA: CEPEA/ESALQ

O presente estudo considera a adaptação de uma propriedade típica de pecuária de corte a três práticas 
de baixa emissão de carbono que já são contempladas pelo Programa Agricultura de Baixo Carbono 
(ABC), no caso a intensificação de pastagem (IP), integração lavoura-pecuária (ILP) e o sistema de 
integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF). 

O objetivo geral deste trabalho foi analisar viabilidade econômico-financeira da implantação dos 
sistemas descritos acima em propriedades típicas de pecuária. Com isso, verificar o uso do programa 
ABC para alguma dessas atividades que como citado, são potenciais na intensificação da produção e 
melhores no quesito da emissão de carbono e na sustentabilidade do negócio.

As regiões base escolhidas para análise foram Nova Andradina/MS e Rio Verde/GO. Especificamente em 
Nova Andradina, as disposições dos 3 sistemas propostos e a situação inicial são expostas nas figuras 1 e 2.

Figura 1 – Relação das áreas nos cenários analisados em Nova Andradina – MS (P - Inicial: cenário 
inicial; IP: Intensificação da pastagem; ILP: Integração Lavoura-Pecuária e ILPF: Integração Lavoura-
pecuária-floresta) em hectares.

pecuária de corte

Relação das Áreas – Nova Andradina (MS)

Fonte: Cepea
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Figura 2 – Relação das áreas nos cenários analisados em Nova Andradina – MS (P - Inicial: cenário 
inicial; IP: Intensificação da pastagem; ILP: Integração Lavoura-Pecuária e ILPF: Integração Lavoura-
pecuária-floresta) em %. 

Para a propriedade típica de Nova Andradina (MS), com o sistema de produção tradicional de recria, 
o investimento necessário para a prática de reforma de pastagem foi R$ 7.296.174,00 para a ILP R$ 
8.237.146,24 e para o sistema ILPF R$ 7.801.434,50, ressaltando que neste montante estão inclusos: 
infraestrutura, rebanho, pastagem e floresta (sistema ILPF). Considerando um horizonte de 21 anos de 
projeto para os três sistemas, a taxa interna de retorno (TIR) para a IP, ILP e ILPF foi de 7,92%, 20,1% e 
21,75%, respectivamente, ou seja, a implementação dos três projetos é viável financeiramente, já que a 
taxa considerada para a elaboração do projeto foi de 5% a.a. O tempo de retorno se deu no ano 5 para 
para ILP e ILPF e no ano 14 para IP.

Além do retorno financeiro, as práticas de baixo carbono implantadas apresentaram ganhos em 
produtividade. A produção passou de cerca de 16,47 @/ha.ano para 25,94 @/ha.ano na IP, 31.13@/
ha.ano na ILP e 24,21@/ha.ano no sistema ILPF. Este aumento de produtividade multiplicou em mais de 
dez vezes a margem bruta por hectare, que antes era cerca de R$ 121,00/ha, passando para quase R$ 
610,00/ha na IP, R$ 1.312,28/há na ILP e R$ 1.314,98,00/ha para o sistema ILPF. Além disso, é necessário 
enfatizar o ganho ambiental que ambos os sistemas proporcionam, uma vez que  a pastagem, se bem 
manejada, pode alcançar elevados níveis de estoque de carbono no solo, a ponto de alcançar os níveis 
presentes sob a vegetação nativa. da mesma forma, a implantação de culturas florestais em sistemas de 
pastagem tem grande potencial de armazenamento de carbono no solo, além de maximizar a eficiência 
no uso dos recursos e melhorar a ciclagem de nutrientes do sistema.

Finalmente, a pecuária de corte ainda pode ter como alternativa o uso de confinamento, prática ainda 
não financiável pelo referido programa. Algumas de suas vantagens são: o aumento de produtividade da 
carne e oferta no segundo semestre do ano (devido a entressafra) devido à intensificação da produção, 
maior controle da alimentação, padronização dos animais, e utilização do resíduo dos mesmos. 

Relação das Áreas – Nova Andradina (MS)

Fonte: Cepea



CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL – CNA

Diretoria Executiva

Senadora Kátia Abreu (TO)
Presidente

João Martins da Silva Júnior (BA)
1º Vice-Presidente

José Zeferino Pedroso (SC)
Vice-Presidente de Secretaria

José Mário Schreiner (GO)
Vice-Presidente de Finanças

Fábio de Salles Meirelles Filho (MG)
Vice-Presidente Executivo

Carlos Rivaci Sperotto (RS)
Vice-Presidente Diretor

Eduardo Riedel (MS)
Vice-Presidente Diretor

José Ramos Torres de Melo Filho (CE)
Vice-Presidente Diretor

Júlio da Silva Rocha Júnior (ES)
Vice-Presidente Diretor

Vice-Presidentes
Ágide Meneguette (PR)
Almir Morais Sá (RR)
Álvaro Arthur Lopes de Almeida (AL)
Carlos Augusto Melo Carneiro da Cunha (PI)
Carlos Fernandes Xavier (PA)
Eduardo Silveira Sobral (SE)
Fábio de Salles Meirelles (SP)
Flávio Viriato de Saboya Neto (CE)
Francisco Ferreira Cabral (RO)
José Hilton Coelho de Sousa (MA)
José Álvares Vieira (RN)
Luiz Iraçu Guimarães Colares (AP)
Mário Antônio Pereira Borba (PB)
Muni Lourenço Silva Júnior (AM)
Pio Guerra Júnior (PE)
Renato Simplício Lopes (DF)
Roberto Simões (MG)
Rodolfo Tavares (RJ)
Rui Carlos Ottoni Prado (MT)

Realização

Apoio

Patrocínio

CapaCartilhaABC3edEncarte.indd   2 11/22/12   7:05 PM



abc   

agricultura de baixo carbono

Por que investir?

abc   abc

Estudos de Viabilidade Econômica

CNA - Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
SGAN Quadra 601, módulo K, Ed. Antonio Ernesto de Salvo.

Tel: (+55 61) 2109 1400  l  Fax: (+55 61) 2109-1490
Brasília - DF. CEP: 70830-903

www.canaldoprodutor.com.br/agriculturabaixocarbono

CapaCartilhaABC3edEncarte.indd   1 11/22/12   7:05 PM




