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Será que para produzir 1 kg de carne 

bovina são liberadas na atmosfera 2 
toneladas de metano? 
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https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2021/11/02/o-bife-de-todo-dia-e-um-problema-ambiental-
entenda-como-a-carne-ajuda-a-agravar-a-crise-climatica.ghtml 

Pois é. 
Foi isso que foi divulgado no site do G1 no dia 02/11/2021 
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A atualização do relatório que contabiliza as emissões brasileiras de gases do 
efeito estufa mostra que a conta do bife está ainda maior, uma vez que 
as emissões da agropecuária aumentaram 2,5% em 2020 em relação ao ano 
anterior: passou de 562,9 milhões de toneladas de CO2 equivalente para 577 
milhões de toneladas de CO2 equivalente. 
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Já uma conta do Greenpeace Brasil com dados do SEEG de 2019 mostra que, 

em níveis comparativos, consumir 1 kg de bife equivale a dirigir um carro 
médio por 1.6 mil km, a distância entre Curitiba e Goiânia. Existe, ainda, a 
estimativa da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos: por lá, 1kg 
de carne equivale a 27 kg de CO2. 
 
A relação entre aquecimento da Terra e agropecuária não é recente, contudo. 
Desde pelo menos 1990 (ano em que o SEEG começou a calcular as emissões 
por setor) a agropecuária é o segundo maior emissor de gases de efeito estufa 
no Brasil, respondendo por 27% do total das emissões brutas atuais. 

Não bastasse o título da matéria, a reportagem ainda 
contou com o Greenpeace para explicar os números 
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Vamos começar pelo mais simples 

Pegada de carbono - CO2 

Matéria diz: 

50 kg de CO2 para cada 
kg de carne bovina 
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Dados do SEEG de 2020 

• Emissão total de CO2e – GWP-AR5  
 Todos os setores  
 2.16 bilhões de toneladas (2.160.663.754 ton) 

• Remoção total de CO2e – GWP-AR5  
 Todos os setores  
 635 milhões de toneladas (635.709.594 ton) 
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Dados do SEEG de 2020 

• Emissão total de CO2e – GWP-AR5  
 Todos os setores  
 2.16 bilhões de toneladas (2.160.663.754 ton) 

Agropecuária 
Energia 
Mudança do solo 
Indústria 
Resíduos 

 577.022.998  
393.705.260 
997.923.296 

99.964.389 
92.047.812 

26,7% 
18,2% 
46,2% 

4,6% 
4,3% 

Divisão entre os setores 

04/11/2021 



Dados do SEEG de 2020 

• Remoção total de CO2e – GWP-AR5  
 Todos os setores  
 635 milhões de toneladas (635.709.594 ton) 

Apenas 2 setores tem remoções 

Conservação 
 385.964.083  ton – 60% das remoções nacionais 
 

Agropecuária 
 249.745.511 ton – 40% das remoções nacionais 

04/11/2021 



Qual saldo da Agropecuária? 
Em 2020 

Emissão            577.022.998 ton  
Remoção          249.745.511 ton 
 
Emissão real    327.277.487 ton 

CO2e – GWP-AR5  
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Falando das emissões 

Agropecuária 
Energia 
Mudança do solo 
Indústria 
Resíduos 

 577.022.998  
393.705.260 
997.923.296 

99.964.389 
92.047.812 

26,7% 
18,2% 
46,2% 

4,6% 
4,3% 

Só agropecuária - 577.022.998 ton 

Arroz 
Fermentação entérica 
Dejetos 
Queima de resíduos 
Solos manejados 

10.369.554 
372.973.334 

26.996.464 
369.800 

166.313.837 

1,8% 
64,6% 

4,7% 
0,06% 
28,8% 

agrícola 
pecuária 
pecuária  
agrícola  

agrícola e pecuária 

Agrícola - 101.237.541 
Pecuária - 65.076.386 

Ton CO2e – GWP-AR5  
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Só a Pecuária – todos os animais 

Fermentação entérica 
Dejetos 
Solos manejados 

372.973.334 
26.996.464 
65.076.386 

Total de 465.046.194 ton 

Carnes 
Leite 
Outros 

396.318.195 
53.880.822 
14.847.175 

Por produto da 
pecuária 

70% 
6% 
14% 

85% 
12% 
3% 
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Só as Carnes 

Carne bovina 
Carne suína 
Carne de aves 

378.394.274 
14.357.511 
3.566.409 

Total 396.318.195 ton 

378.394.274 toneladas 
CO2e – GWP-AR5 

Essa foi a emissão da carne bovina em 2020 

Em kg 

378.394.274.000 kg 

95% 
4% 
1% 

Só a Carne bovina 
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Quanto de carne bovina o Brasil produziu em 2020? 

Fonte: USDA, 2021 

10.1 milhões de toneladas 
ou 
10.100.000.000 kg de carne 
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Quantos kg de CO2 por kg de carne bovina? 

378.394.274.000 kg de CO2e – GWP-AR5 
10.100.000.000                       kg de carne 

37,46 kg  
de CO2e – GWP-AR5/kg de carne bovina 
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Quantos kg de CO2 por kg de todas as carnes? 
Bovina/suína/aves 

396.318.195000 kg de CO2e – GWP-AR5 
28.100.000.000                       kg de carne 

14,1 kg  
de CO2e – GWP-AR5/kg de carne 

Produção de carnes em 2020 no Brasil 
• Bovinos – 10.1 milhões de ton 
• Suínos – 4.1 milhões de ton 
• Aves – 13.9 milhões de ton 

Total 28.1 milhões de ton 
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Primeiro erro desvendado 

Para cada kg de carne produzida 
São emitidos 

 
37kg de CO2e – GWP-AR5 

E não 50 kg como na matéria 
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Vamos agora para o metano 

Matéria diz: 

2 toneladas de metano 
para cada kg de carne 

bovina 
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No mundo 

Source: UNEP and Climate and Clean Air Coalition (2021) 
Global methane assessment 

110 milhões de toneladas de 
metano anual 

04/11/2021 



Emissão de metano pelos bovinos em 1 ano 

110 milhões de toneladas 
Ou 
110.000.000.000 de kg 

Número bovinos abatidos em 1 ano 

No mundo 

302 milhões de bovinos 
Ou 
302.000.000 bovinos 

https://ourworldindata.org 
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No mundo 

343,75 kg de metano por boi abatido 

110.000.000.000       kg de metano 
320.000.000 bovinos abatidos 

Quanto metano por boi? 
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No mundo 

1,8 kg de metano por kg de carne bovina 

1 boi gera em torno de 190 kg de carne sem osso 
Então, 

343kg de metano / 190kg de carne = 1,8kg de metano por kg de carne 

E por kg de carne? 

04/11/2021 



E no Brasil? 

20.241.375 toneladas de METANO emitidas em 2020 

Animal 
Outros 

14.165.622 
6.075.752 

Por animais 

Gado de corte 
Gado de leite 
Outros 

11.759.207 
1.557.671 

848.744 

Gado de corte – 11.759.207.000 kg de metano 

Emissão total de METANO 

70% 
30% 

84% 
10% 

6% 
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Dados do SEEG de 2019 

Total animal = 13.867.000 toneladas 

14.165.622 ton em 2020 
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Quanto de carne bovina o Brasil produziu em 2020? 

Fonte: USDA, 2021 

10.1 milhões de toneladas 
ou 
10.100.000.000 kg de carne 
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Quantos kg de METANO por kg de carne bovina? 

11.759.207.000   kg de Metano 
10.100.000.000       kg de carne 

1,16 kg  
de metano / kg de carne bovina 

1,8 kg de metano por kg de carne bovina 
Próximo da 
estimativa 

mundial 
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Segundo erro desvendado 

Para cada kg de carne produzida 
São emitidos de 

 
1 a 2 kg de Metano 

E não 2 toneladas como na matéria 
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A produção de apenas um quilo de carne bovina libera na 
atmosfera 2 toneladas de metano (CH4) e cerca de 50 kg de 
dióxido de carbono (CO2), segundo dados de 2020 do Sistema de 
Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG) do 
Observatório do Clima, publicado em outubro. 
 
A atualização do relatório que contabiliza as emissões brasileiras 
de gases do efeito estufa mostra que a conta do bife está ainda 
maior, uma vez que as emissões da agropecuária aumentaram 
2,5% em 2020 em relação ao ano anterior: passou de 562,9 
milhões de toneladas de CO2 equivalente para 577 milhões de 
toneladas de CO2 equivalente. 
 
Já uma conta do Greenpeace Brasil com dados do SEEG de 2019 
mostra que, em níveis comparativos, consumir 1 kg de bife 
equivale a dirigir um carro médio por 1.6 mil km, a distância 
entre Curitiba e Goiânia. Existe, ainda, a estimativa da Agência de 
Proteção Ambiental dos Estados Unidos: por lá, 1kg de carne 
equivale a 27 kg de CO2. 
 
A relação entre aquecimento da Terra e agropecuária não é 
recente, contudo. Desde pelo menos 1990 (ano em que o SEEG 
começou a calcular as emissões por setor) a agropecuária é o 
segundo maior emissor de gases de efeito estufa no Brasil, 
respondendo por 27% do total das emissões brutas atuais. 

Matéria original Minhas Considerações 

CO2 – Falso - Os dados do SEEG mostram 37kg de CO2/kg 
de carne bovina. 
Metano – Muito falso - Os dados do SEEG mostram 1,1kg 
de metano / kg de carne bovina 

Correto – Emissão da agropecuária foi de 577.022.998 ton 
de CO2e – GWP-AR5 em 2020. 

Falso – Rodar 1.6 mil km de carro = ~400kg de CO2. Isso 
seria igual a ~10 kg de carne. 
(https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx) 

Correto – 1kg de carne = 27 kg de CO2 nos EUA. O país tem 
menor emissão que o Brasil. 

Correto – Emissão da agropecuária representou 26,7% das 
emissões nacionais de CO2e – GWP-AR5 em 2020. 
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