
 

ACORDO SOBRE 
METANO TRAZ 

OPORTUNIDADES DE 
MODERNIZAÇÃO DA 

AGROPECUÁRIA 
BRASILEIRA 

 
O Compromisso Global de Metano, assinado pelo Brasil e 
outros 102 países para reduzir as emissões globais do gás 
em 30% até 2030, traz oportunidades de modernização da 
agropecuária brasileira, disse o coordenador de 
Sustentabilidade da Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA), Nelson Ananias Filho. Ele participou, nesta 
terça-feira, de painel do Summit Agronegócio, promovido pelo 
Estadão. 
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"O acordo vem no sentido de intensificar a utilização de 
tecnologias para manter o processo de redução da emissão 
de metano, seja por meio da compensação com outras ações, 
ou também com o carbono equivalente com Integração 
Lavoura Pecuária e Floresta, por exemplo", disse. E 
acrescentou que dentro do próprio acordo se recomenda um 
sistema de medição que é um dos mais modernos que 
existem. "Assim poderemos saber, de fato, quanto que a 
pecuária emite de metano." 
 
De acordo com Ananias, além da possibilidade de trazer 
novas metodologias, também é possível trazer recursos para 
implantação de todas essas tecnologias. "O que a gente 
precisa é fazer isso, aproveitar essas oportunidades", 
completou. O coordenador da CNA ressaltou, porém, que a 
meta de redução de 30% das emissões é um esforço global, 
e não específico para a atuação do Brasil. 
 
Ainda assim, o pesquisador da Embrapa Agricultura Digital e 
especialista em mudanças climáticas e agricultura, Eduardo 
Delgado Assad, que também participa do painel, disse 
acreditar que o Brasil consegue chegar a 30% de redução 
das emissões de metano apenas com a recuperação de 
pastagens. Em seguida, ele apontou que 20% é uma 
estimativa certeira e 10% uma perspectiva mais 
conservadora. 
 
"Quando a gente recupera o pasto degradado, aumenta a 
oferta de alimento para o boi e ele engorda mais rápido. 
Assim, a gente consegue antecipar de 36 meses para 24 
meses o tempo de abate, e isso é 1 ano a menos de emissão 
de metano", explicou. 
 
Fonte: Agência Estado/Broadcast 
 
 
 
 



 

BRASIL TEM 
DIFICULDADE DE 

COMUNICAR AO MUNDO 
INVESTIMENTOS DA 

AGROPECUÁRIA 

 
As ações e investimentos da agropecuária brasileira em 
sustentabilidade não têm conseguido ultrapassar as divisas 
do Brasil, avalia o Coordenador de Sustentabilidade da 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), 
Nelson Ananias Filho. "Precisamos de uma comunicação 
mais eficiente para mostrar os nossos compromissos com o 
combate ao desmatamento e a intensificação da produção, 
utilizando da melhor forma possível os recursos naturais", 
afirmou ele durante painel do Summit Agronegócio, 
promovido pelo Estadão, nesta terça-feira. 
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Na avaliação de Ananias, o produtor rural brasileiro tem sido 
muito competente dentro da porteira, citando o aumento de 
400% em produção e de 200% em produtividade nos últimos 
40 anos. "Temos 66% do território preservado em vegetação 
nativa, fomos muito eficientes ao verticalizar a produção e 
incorporar mais tecnologia dentro de cada cultura, exportando 
sustentabilidade, com uma legislação muito restritiva", 
afirmou. 
 
Ele ponderou que, durante a 26ª Conferência do Clima das 
Nações Unidas (COP-26), outros países começaram a adotar 
metas para reduzir as emissões agropecuárias, enquanto o 
Brasil já vem fazendo isso há anos. "O nosso principal 
problema, contudo, é o desmatamento ilegal, que precisa ser 
combatido. O produtor rural já é espelho do cumprimento das 
metas nacionais", acrescentou. 
 
Fonte: Agência Estado/Broadcast 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INICIATIVAS DO BRASIL 
NA COP-26 REDUZIRAM 

RESISTÊNCIAS           
AO PAÍS 

 
As iniciativas do Brasil na 26ª Conferência do Clima (COP-
26), em Glasgow, Escócia, "reduziram resistências ao País", 
citou há pouco o coordenador de Sustentabilidade da 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), 
Nelson Ananias, durante o Summit Agronegócio Estadão 
2021, que ocorre nesta manhã. 
 
Segundo Ananias, o fato de o Brasil aderir, logo no início da 
COP-26, a compromissos de reduzir desmatamento, 
recuperar 18 milhões de hectares de florestas e o 
compromisso de redução de emissão de metano, contribuiu 
para que os países que viam de forma crítica a delegação 
brasileira diminuíssem resistências. "Isso arrefeceu as 
críticas", reforçou. "Mostrou que o Brasil estava aberto ao 
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diálogo e que poderia aceitar essas alterações, como a 
antecipação, para 2028, da meta de desmatamento ilegal 
zero." Para Ananias, essas iniciativas "trouxeram o Brasil de 
volta à mesa de negociações, melhoraram o ambiente geral e 
não prejudicaram grandemente a questão do agronegócio 
brasileiro". 
 
Sob este aspecto, Ananias destacou que o produtor rural 
brasileiro aderiu, nos últimos anos, às regras ambientais e ao 
Cadastro Ambiental Rural (CAR). "Menos de 1% das 
propriedades cadastradas no CAR tiveram interface com 
polígonos de desmatamento até 2019; os dados de 2020 
ainda vão sair", citou Ananias. "Ou seja, a imagem de 
desmatador não cola mais no agronegócio brasileiro; 
desmatamento é uma coisa ilegal e o agro brasileiro 
responsável é outra coisa." 
 
Sobre a COP-26, Ananias comentou que, infelizmente, a 
questão do financiamento de ações para mitigar as emissões 
agropecuárias "não passou". "Há grande defesa de interesse 
de países desenvolvidos, que não abrem mão do seu modelo 
de desenvolvimento, baseado em geração de energia fóssil", 
disse. "Não colocaram a mão no bolso para destinar recursos 
para o que a gente precisa." Ananias disse que são 
necessários recursos para "reduzir emissões, ampliar o 
Programa ABC, melhorar inventários para pagamento de 
serviços ambientais e regularização fundiária." 
 
Agora, sem o financiamento dos países desenvolvidos, o 
agronegócio brasileiro terá de "ver até onde pode chegar 
nessas metas, mesmo sem financiamento". 
 
Fonte: Agência Estado/Broadcast 
 



 

 

BRASIL COMEÇOU A 
RECUPERAR IMAGEM 
INTERNACIONAL NA 

COP-26 
 

O Brasil voltou da 26ª Conferência do Clima das Nações 
Unidas (COP-26) com uma melhor imagem internacional e 
um posicionamento mais assertivo diante das negociações. É 
a avaliação do coordenador de Sustentabilidade da 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), 
Nelson Ananias Filho, e do pesquisador da Embrapa 
Agricultura Digital e especialista em mudanças climáticas e 
agricultura, Eduardo Delgado Assad, feita em painel do 
Summit Agronegócio, promovido pelo Estadão. 
 
Na avaliação de Assad, o País começou a recuperar o 
protagonismo que desempenhava até 2018, mostrando que é 
possível avançar na agenda sustentável. Mas ressaltou que, 
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se não acabar o desmatamento ilegal, todos esses esforços 
são inúteis. Ananias, da CNA, endossou a afirmação e 
afirmou que nenhum outro país chegou à COP-26 com metas 
tão claras para redução das emissões de gases do efeito 
estufa quanto o Brasil, principalmente com o Plano ABC+. 
Agora, o País precisa manter tudo o que foi proposto, 
especialmente o descolamento da agropecuária do 
desmatamento ilegal, disse. 
 
Fonte: Agência Estado/Broadcast 

 


