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INTRODUÇÃO 

O estado de Santa Catarina é o segundo maior produtor nacional de arroz irrigado 
apresentando uma grande evolução na produção deste cereal. Desde a instalação do sistema de 

pesquisa orizícola do estado que ocorreu em 1977 até o ano agrícola (2015/16) houve uma 

duplicação na área plantada, aumento da produtividade em 2,5 vezes e crescimento da produção 
estadual de 4,8 vezes (CONAB, 2015). 

No estado o arroz é cultivado em áreas inundadas que apresenta produtividades bem 
mais elevadas quando comparado com áreas de sequeiro, porém representa uma importante 
fonte de emissão de CH4 (metano) em razão da decomposição anaeróbia de matéria orgânica 

presente na água. Alguns fatores como a temperatura, radiação solar, adubação orgânica, 
biomassa vegetal, tipo de cultivar, tipo de manejo ou regime de cultivo, disponibilidade de 

substrato de carbono e tipo de solo afetam a intensidade de emissões de metano na cultura de 
arroz irrigado (MCTI, 2020). 

Com objetivo de avaliar a contribuição por município dos gases de efeito estufa, a 

organização Observatório do Clima divulgou os dados do Sistema de Estimativas de Emissões 
e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG, 2021) com base nas diretrizes do IPCC e 

Inventários Nacionais Brasileiros incorporados a fonte múltiplas de fatores e processos de 
emissão específicos do país, dados brutos de fontes oficiais e não oficiais múltiplas e 
organizados em conjunto com os e indicadores econômicos (SGEE, 2021), para cinco setores 

que são fontes de emissão: Agricultura, Energia, Processos Industriais e Uso de Produtos, 
Mudança no Uso do Solo e Resíduos, assim como o subsetor do cultivo de arroz. 

Neste sentido, o objetivo do presente trabalho foi de avaliar as estimativas de emissão 
de gases de efeito estufa da cultura de arroz irrigado para o estado de Santa Catarina, listando 
os municípios produtores com maiores estimativas de emissões no estado. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para a obtenção das estimativas de emissões de CH4 do cultivo 
de arroz foi apresentada pelo SGEE e empregada pelo Observatório do Clima (MCTI, 2020), 
fundamenta-se nas diretrizes do Guia para Inventários Nacionais de Gases de Efeito Estufa do 

Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima − IPCC (IPCC, 2006). Os dados 
apresentados restringem-se ao metano (CH4), principal gás de efeito estufa associado a esse 

cultivo. 
A metodologia IPCC (2006) classifica as estimativas de emissões de GEE em três níveis 

(Tiers 1, 2 e 3), com complexidade de recursos requeridos para a elaboração do inventário e 

acurácia crescentes do Tier 1 para o Tier 3 e, contrariamente, incerteza decrescente. Possibilita 



ainda a combinação de níveis de detalhamento para diferentes subcategorias ou unidades 

contempladas.  
Para todos os níveis de detalhamento, a metodologia IPCC (2006) adota uma equação 

básica para a estimativa das emissões de CH4 provenientes do cultivo de arroz, a qual associa 

fatores de emissão diários a períodos de cultivo e áreas cultivadas de arroz durante o ano. A 
estimativa das emissões de CH4 consiste no somatório dos produtos das multiplicações desses 

três fatores nas diferentes unidades contempladas pelo Inventário Nacional (IPCC 2006). Com 
relação a essa equação, destaca-se que, em áreas com cultivo de soca do arroz, o período de 
cultivo é estendido pelo número de dias despendido nessa atividade. Por sua vez, nas áreas com 

mais de um cultivo ao longo do ano, considera-se área colhida o somatório da área cultivada 
em cada safra. 

O conjunto de dados do SEEG foi convertido em formato de planilha e compartilhado 
via plataforma web que, por meio de consultas simples, que permite aos usuários pesquisar 
dados por fontes de emissão e atividades nacionais, estaduais e municipais. Com acesso a esta 

plataforma, foram avaliados valores de emissão bruta no estado de Santa Catarina relacionados 
aos setores de Agropecuária subsetor arroz irrigado, apresentados na forma de tonaladas de 

CO2e. 
Todas as bases de dados e cálculos foram efetuados por meio do software Microsoft 

Excel e ArcGis 10.6. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados divulgados pelo SEEG identificaram a emissão de 445.677,79 t de CO2e na 
cultura do arroz, representando 1,17% da estimativa de emissão total do estado. 

O município de Turvo possui a maior área plantada e consequentemente possui a maior 

emissão de CO2e do estado de Santa Catarina, a cultura do arroz representa cerca de 15% da 
emissão total do município. Esse percentual chega a mais de 32% para os municípios de Meleiro 

e Jacinto Machado (Tabela 1). 
 

Tabela 1. Ranking municípios catarinenses em emissão de CO2e (t) total do município e para a 

cultura do arroz e seu percentual dentro dos municípios. 
 

Posição Município Total 

CO2e 

CO2e 

Cultura 

arroz 

% 

1 Turvo 200.968 31.340 15,59 
2 Forquilhinha 114.877 31.184 27,15 

3 Meleiro 91.842 29.781 32,43 
4 Nova Veneza 85.292 24.479 28,70 

5 Jacinto Machado 69.290 22.452 32,40 
6 Guaramirim 433.149 19.958 4,61 
7 Massaranduba 113.870 18.710 16,43 

8 Tubarão 327.627 15.592 4,76 
9 Araranguá 153.220 14.033 9,16 

10 Jaguaruna 113.270 13.584 11,99 

 
 



Segundo dados do SGEE (2021) a produção de arroz e consequentemente a estimativa 

de GEE foi observada em 129 municípios catarinenses (Figura 1).  

 
 

Figura 1: Mapa da estimativa das emissões de CO2e da cultura do arroz por município do estado 

de Santa Catarina. Fonte: SEEG (2021). Elaboração: Os autores 
 

Esse dado não corresponde com os divulgados por Trabaquini et al. (2020) em 
realizaram o mapeamento das áreas de arroz irrigado para SC para a safra 2018/9, e observaram 
o cultivo do arroz em 93 municípios      catarinenses (Figura 2). 

Esta diferença pode estar relacionada às diferentes      escalas de mapeamento       
utilizadas, na qual os dados utilizados pelo SGEE foram baseados no trabalho desenvolvido 

pelo MapBiomas, que utiliza a escala de trabalho 1:100.000 e o satélite landsat 8 com resolução 
espacial de 30 metros, além de utilizar a fonte censitária do IBGE. Já o mapeamento 
apresentado por Trabaquini et al. (2020), utilizou como base as imagens livres de nuvens 

provenientes da missão Sentinel-2, que proporciona globalmente observações ópticas com a 
aquisição sistemática de alta resolução (10-20m), interpretação visual  e constante revisita, 

capaz de alcançar alta resolução temporal. Posteriormente foram realizadas checagens de 
campo das áreas mapeadas para a validação do mapeamento      , chegando a uma eficácia de 
97%. 

 



 
 

Figura 2: Mapa das áreas produtoras de arroz irrigado por município do estado de Santa 
Catarina. Fonte: Trabaquini et al (2020) 
 

CONCLUSÃO 

A parceria com outros trabalhos desenvolvidos no estado de Santa Catarina, podem 

contribuir significativamente a capacidade em compreender e antecipar tendências relacionadas 
às emissões de GEE para a cultura do arroz irrigado, bem como suas implicações para as 
políticas públicas. 
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