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 O agronegócio brasileiro é voltado para as exportações.
 Alguns setores da economia e alguns mercados exigem 

estudos de ACV nas negociações comerciais:
 Biocombustíveis (EUA, Europa; México, Chile e Peru).
 Alimentos (regulação Grendelle, França).
 Futuramente: barreira não-tarifária às exportações de produtos 

brasileiros?

 Biocombustíveis: 
 Exemplo da cadeia da cana-de-açúcar

 Alimentos: 
 Exemplo da Soja
 Exemplo da Pecuária

A importância dos estudos de ACV para o 
agronegócio brasileiro



 O agronegócio brasileiro é voltado para as exportações.
 Alguns setores da economia e alguns mercados exigem 

estudos de ACV nas negociações comerciais:
 Biocombustíveis (EUA, Europa; México, Chile e Peru).
 Alimentos (regulação Grendelle, França).
 Futuramente: barreira não-tarifária às exportações de produtos 

brasileiros?

 Biocombustíveis: 
 Exemplo da cadeia da cana-de-açúcar

 Alimentos: 
 Exemplo da Soja
 Exemplo da Pecuária

A importância dos estudos de ACV para o 
agronegócio brasileiro



“O etanol de cana-de-
açúcar está em 
conformidade com o limite 
de redução de 50% 
aplicável aos 
biocombustíveis 
avançados.”
“Para o etanol celulósico e 
o diesel celulósico, as rotas 
modeladas na nossa 
análise ... estariam em 
conformidade com o limite 
de redução de GEE de 
60% para biocombustível 
celulósico”

EPA – Environmental Protection 
Agency. EPA lifecycle analysis of 
greenhouse gas emissions from 
renewable fuels. Washington, DC: 
EPA, 2010, 4 p. (EPA-420-F-10-
006).
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“América Latina e Caribe 
tiveram o mais alto nível de 
emissões (quase 1,3 Gt
CO2 eq). Esta região tem 
uma importante produção 
de carne. Embora em ritmo 
reduzido nos últimos anos, 
as MUT em curso também 
contribuem para as 
elevadas emissões de CO2, 
devido à expansão de 
áreas de pastagens e 
culturas para produção de 
ração animal.”

Gerber, P.J. et al. 2013. Tackling
climate change through livestock –
A global assessment of emissions
and mitigation opportunities. Food
And Agriculture Organization of
the United Nations (FAO), Rome.
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Diferenças da agricultura brasileira da 
praticada em regiões de clima temperado

 Grande dimensão territorial do Brasil:
 Sete biomas.
 Diferenças de clima, solo e tecnologia de produção.

 Características dos climas brasileiros: 
 Alta precipitação em algumas regiões; inverno ameno.

 Características dos solos brasileiros:
 Baixa fertilidade; elevada acidez e teor de alumínio.
 Maior requerimento de fertilizantes químicos.
 Diferenças na dinâmica dos elementos no solo.

 Sistemas de produção integrados ("crop systems“)
 Ano agrícola com vários ciclos produtivos; solo sem repouso
 Influência entre cultivos (sinergia).









 Adoção massiva do plantio direto.
 Áreas extensas de produção: 

 Mecanização agrícola com equipamentos de grande porte.
 Aplicação de corretivos e fertilizantes em cobertura.
 Aplicação aérea de pesticidas.

 Produtividade crescente:
 A agrícola cresceu 73%, de 2000 a 2010.

 Fronteira agrícola em expansão:
 Mudança de Uso da Terra.
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 Constituição do Banco de Dados Brasileiro de ICV
 Programa de Governo: PBACV
 Apoio do setor empresarial: CEBDS - Rede Empresarial

Brasileira de Avaliação de Ciclo de Vida
 Recursos financeiros

 Métodos de ICV e AICV
 Parâmetros, fatores e modelos adaptados às condições

brasileiras.
 Fatores de caracterização e métodos adaptados às condições

brasileiras.
 Redes de Pesquisa

Desafios para a realização de estudos de 
ACV para produtos agrícolas brasileiros
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