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O relatório do painel da ONU
sobre mudanças climáticas não
perdoa: a pecuária contribui
com 22% das emissões globais
de metano (CH4), um dos prin-
cipais gases do aquecimento
global. Outro relatório do órgão
da ONU para Agricultura e Ali-
mentação (FAO), de 2006, acu-

sa a produção de carne por
18% dessas emissões.

Os pecuaristas brasileiros,
que detêm um dos maiores re-
banhos do mundo, não gosta-
ram da notícia. Indignados con-
tra o que chamaram de “perse-
guição”, contestaram os dados,
argumentando que se tratava de
uma guerra comercial contra a
indústria da carne. Uma parte
do setor ainda acredita nisso.

Mas a Conferência da Agricultu-
ra e Pecuária do Brasil (CNA)
mudou o tom esta semana, após
a realização de um fórum sobre
o clima e a atividade pecuária, e
divulgou uma carta na qual
pede investimento em pesquisa
e produção sustentável.

O presidente do Conselho
Nacional de Pecuária, Sebastião
Guedes, cita os estudos que es-
tão sendo feitos na Empresa

Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária (Embrapa), no Instituto
de Zootecnia de São Paulo e em
diversas universidades para
medir a emissão de metano pelo
gado e saber se há condições de
reduzi-la. “Precisamos de um
trabalho científico para chegar a
um número correto”, afirma.

Flatulência e arroto
De fato, a ciência precisa avan-
çar muito para entender melhor
as emissões dos bovinos, con-
corda o pesquisador João De-
marchi, do Instituto de Zootec-
nia de São Paulo. Há anos, sua
equipe se dedica a quantificar o
metano gerado no rúmen, um
compartimento do estômago
dos ruminantes que funciona
como uma câmara de fermenta-
ção na qual microorganismos
degradam a celulose para ex-
trair energia nela fixada por
meio da fotossíntese. Um dos
subprodutos desse processo é o
gás metano exalado pela flatu-
lência e arroto dos animais.

Para animais em pasto, como
ocorre no Brasil, é preciso utili-
zar cangas especiais e colocar
um tubo no rúmen do boi. As
medições de concentrações do
gás são depois determinadas por
cromatografia gasosa. Um mé-
todo, é claro, dificilmente utili-
zado nas 200 milhões de cabe-

Pecuária busca reduzir emissões
Gás que contribui para o aquecimento global é proveniente do processo digestivo do gado. Aumento de

Uma das
alternativas
é a melhoria
na qualidade
do solo para
que o gado se
alimente melhor
e o consórcio
lavoura e pecuária
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Inventários demonstram queda nas porcentagens de metano e óxido nitroso
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Gado é responsável por
mais de 60% das emissões

de metano, um dos gases
do efeito estufa no Brasil

de metano
produtividade traz redução de poluente

Paulo Fridman/Bloomberg Divulgação

Mal-entendidos e
incertezas nos pastos
A questão da emissão de gases do efeito estufa, princi-
palmente o metano, na atividade pecuária, não tem uma
tradição de grandes estudos no Brasil. Em parte porque
uma proporção do rebanho brasileiro tem sido historica-
mente mantida em certa “clandestinidade”, mas tam-
bém pelas dificuldades inerentes à pequisa das condições
do setor diante da imensa diversidade ambiental brasi-
leira. A preocupação maior dos estudiosos tem sido com
a produtividade e a melhoria do plantel.

Certamente o gado que vive em extensas pastagens no
sul do Brasil completa uma conta diferente daquela com-
posta pelos animais confinados, além de se ter que levar
em conta também as diferenças entre bovinos, suínos e
caprinos nessa equação. Os ruminantes, especialmente o
gado bovino, são os principais vilões dessa fábula, en-
quanto as espécies monogástricas, como os suínos, pro-
duzem quantidades menos relevantes do gás.

Também observam especialistas que a contabilidade
das emissões precisa considerar o entorno dos criadou-
ros: o planejamento das pastagens pode compensar a
produção de gases, principalmente se os pastos contive-
rem ilhas de árvores que possam ser manejadas para
proporcionar a absorção de carbono. As emissões tam-

bém podem ser reduzi-
das com utilização de
certos adubos, porque o
nitrogênio presente na
adubação contribui para
a retenção do CO2.

Mas não é o carbono
o principal problema na
pecuária, segundo in-
forme da FAO com base
em estudos do IPCC, o
Painel Intergoverna-
mental sobre Mudanças
Climáticas. Segundo o
órgão da ONU, o meta-
no (CH4), 21 vezes mais
danoso que o gás carbô-
nico, é o grande desafio

para a criação de animais em larga escala. E cerca de 35%
a 40% do metano lançado na atmosfera provêm da di-
gestão dos bovinos, de acordo com os estudos citados.

Sistemas de confinamento combinados com a aplica-
ção de tecnologias avançadas seriam uma forma de obter
maior controle dessas emissões, principalmente quando
se sabe que os animais alimentados com rações equili-
bradas produzem menos gases do que aqueles criados
em pastagens. O confinamento também permite a cons-
trução de instalações para a captação e queima de parte
dessas emissões, não apenas derivadas da flatulência
mas da produção de dejetos. Biodigestores compõem o
pacote de medidas para redução desses danos.

A busca de soluções técnicas não constitui, porém, o
principal desafio encontrado pelas autoridades para a
solução do problema. Conta muito a resistência apresen-
tada por grande parte dos produtores a qualquer tentati-
va de monitoramento de suas atividades. Extremamente
conservador, o setor pecuário prefere tentar desmorali-
zar os estudos científicos que apontam os danos causa-
dos ao meio ambiente pelos gases do efeito estufa do que
colaborar para minimizar seus malefícios.

O Fórum Internacional de Estudos Estratégicos para o
Desenvolvimento Agropecuário e Respeito ao Clima,
promovido pela Conferência Nacional da Agricultura
(CNA), teve como propósito convencer a sociedade de
que o aquecimento global é inegável, mas não tão danoso
a ponto de justificar cortes radicais nas emissões de gases
nocivos. De quebra, a entidade tenta emplacar a tese de
que o problema está nas cidades, não no campo. ■

LUCIANO MARTINS
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A busca de soluções
técnicas não
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principal desafio
para a solução do
problema. Conta
muito a resistência
do setor a qualquer
tentativa de
monitoramento
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ças de gado estimadas para o
país. Mas, em média, calcula-se
que cada boi brasileiro produz
por ano até 55 kg de metano,
segundo cálculos coordenados
por Magda Lima, da Embrapa
Meio Ambiente para o segundo
inventário nacional de gases do
aquecimento global.

Aumento da produtividade
Se os valores da contribuição
brasileira para as emissões de
metano ainda são bastante esti-
mados, as pesquisas para a sua
redução avançam. Há várias al-
ternativas levantadas, afirma
Carlos Eduardo Cerri, que parti-
cipou do estudo mais atual so-
bre as emissões de gases do efei-
to estufa pela agricultura e pas-
tagem, feito pela Escola Supe-
rior de Agricultura Luiz de
Queiroz (Esalq-USP). Todas elas
interessam aos produtores por-
que estão associadas ao aumen-
to da produtividade animal.

“No Brasil, a maior parte das
emissões de metano provém de
áreas extensivas de pastagem e
uma das alternativas é a melho-
ria da qualidade do solo, por
exemplo, com o consórcio de
culturas ricas em proteína, para
que o gado se alimente melhor,
cresça mais rápido e haja maior
concentração de cabeças por
hectare”, afirma Cerri. ■

PESQUISAS

Instituto prevê
melhoria genética
e de alimentação

Os pesquisadores brasileiros
afirmam que os estudos
sobre as emissões de metano
realizados em outros países
dificilmente podem ser
aplicados ao gado nacional.
“As raças, alimentação,
condições ambientais, ciclo
de vida são diferentes”, afirma
João Demarchi, do Instituto
de Zootecnia de São Paulo.
As pesquisas realizadas pela
instituição visam otimizar
a digestão com o melhor
aproveitamento do alimento, para
que o gado emita menos metano.
Demarchi cita o trabalho
realizado em Sertãozinho, interior
de São Paulo, de melhoramento
genético de nelore que deve
resultar em um animal com
melhor conversão de energia
em peso e consequentemente
redução da idade de abate. Outra
pesquisa, em parceria com uma
indústria de rações que prefere
manter-se em sigilo, visa otimizar
a digestão de fibras no rúmen
e a síntese microbiana por meio
de suplementação alimentar.
“Esperamos resultados
para breve”, diz Demarchi.

O aumento da temperatura
média do planeta ocorre
por causa do efeito estufa,
a propriedade de alguns
gases existentes na
atmosfera de absorver o calor.
Em geral, cita-se o dióxido
de carbono (CO2) como o maior
contribuinte da retenção na
atmosfera da radiação solar.
Mas dois outros gases
também se destacam:
o metano (CH4) e o óxido
nitroso (N20), que respondem
por mais de um quarto
das emissões brasileiras.
O metano é 21 a 25 vezes
mais danoso que o CO2.
Ele é gerado pelo gado, mas
também pela decomposição
de matéria orgânica em
reservatórios de usinas
hidrelétricas e em campos de
arroz irrigado. O óxido nitroso,
quase 300 vezes mais danoso
que o CO2, é originado do
estrume do gado depositado
sobre o solo e do emprego
de fertilizantes sintéticos
nitrogenados. A quantidade
desses gases é medida
em CO2 equivalente.

A contribuição
de cada
tipo de gás
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1, 2, 3 e 4 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 16-17.
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