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Resumo
Este trabalho visa explorar o papel do engenheiro químico na sociedade em que vivemos
e as atribuições do mesmo em âmbito socioeconômico frente aos impactos políticos, econômicos
e socioambientais causados pela atividade pecuária brasileira. Em virtude disso, realizamos um
estudo visando apresentar os setores da sociedade que são diretamente impactados por esta
atividade focando na questão da sustentabilidade e explorando as contribuições históricas.
Palavras-chave: pecuária, sustentabilidade, meio ambiente, economia.

Abstract
This work aims to explore the role of a chemical engineer in the society which we live
and as attributes of even in socio-economic requirements in face of the political, economic and
socio-environmental impacts caused by the Brazilian livestock activity.As a result, we conducted
a study aimed at presenting the sectors of society that are driven by this activity focused on the
issue of sustainability exploring the historical contributions.
Key-Words: livestock, sustainability, environment, economy.
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CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO
Segundo a EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), a pecuária é o
setor da indústria que diz respeito à criação de gado, abelhas, aves e coelhos enquanto que, a
agropecuária é o setor que une agricultura e pecuária em um único campo e está referida às
técnicas que envolvem, geralmente, animais bovinos.
Desde o início do século X, o estado de Mato Grosso do Sul é o principal centro
pecuarista do Brasil e o maior exportador de carne bovina do planeta ocupando uma posição de
extrema importância no cenário internacional como sendo um dos maiores exportadores de soja,
carne e açúcar (DO CARMO et al, 2007).
O setor agropecuário no Brasil, representa atualmente 6,5% do PIB, e corresponde a 18%
das exportações desta atividade agrária. Devido a isto, mesmo em fases de ganhos e perdas,
constitui um dos principais setores da economia, apresentando constante inovação (EMBRAPA,
2016).
Uma premissa básica de como a sociedade se organiza economicamente é a lei da oferta e
da demanda. Ou seja, esse crescimento se deve a uma demanda crescente por carne e derivados
de animais. No contexto mundial, o Brasil possui a maior população bovina de corte do mundo
(USDA, 2014), o que gera um impacto expressivo ao meio ambiente e que será analisado ao
longo desta dissertação.
De acordo com a EMBRAPA (2017), entre os anos 2006 e 2010, o setor agropecuário
também expandiu em cerca de 4,28% ao ano, representando o maior crescimento dentre os
países, seguido pela China (3,25%), Chile (3,08%) e Japão (2,86%). Este fato tem reflexo em
áreas de extrema importância ambiental do Brasil, principalmente na Amazônia e no Cerrado,
devido principalmente ao desmatamento, utilização de água potável e emissão de gases
agravantes do efeito estufa. Os três estão relacionados e este estudo de caso que possui ênfase
nesse último fator por ser o principal preocupante no que diz respeito à sustentabilidade do nosso
planeta.
Os principais gases emitidos provenientes da atividade pecuária que agravam o efeito
estufa são o Metano (CH4), Gás Carbônico (CO2) e o Gás Nitroso (N2O). O primeiro, avalia-se
que o principal aspecto da produção que é responsável pela sua emissão e a digestão anaeróbica
do bovino, processo entérico que libera cerca de 20% do metano total liberado no por ação
antrópica (FAO, 2003). Cada um deles será cuidadosamente analisado ao longo deste trabalho.
O Capítulo 2 aborda o desenvolvimento, ao longo da história, desta atividade no Brasil,
apresentando os principais incentivos que fizeram com que a região Norte possuísse o maior
crescimento da agropecuária em relação às outras regiões do Brasil, definindo quais aspectos do
contexto político-econômico do país se relacionam diretamente com esse crescimento.
O Capítulo 3 ressalta os principais impactos relacionados à atividade pecuarista no Brasil
nos âmbitos político, econômico, social e ambiental - este último de uma forma mais ampla. Ao
passo que, o Capítulo 4 enfatiza os efeitos negativos predominantes deste agronegócio ao meio
ambiente e as severas consequências que podem ser observadas comprometendo a
sustentabilidade dos ecossistemas.
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O Capítulo 5 apresenta de forma objetiva algumas possíveis alternativas para mitigar o
consumo excessivo de água por parte da pecuária sobretudo em pastagens, irrigação de lavouras.
Este capítulo também aborda alternativas para impedir a contaminação das águas nos lençóis
subterrâneos devido ao uso de agrotóxicos.
Este trabalho foi elaborado com base em revisões bibliográficas e no levantamento de
dados de fonte secundária. O seu objetivo principal é analisar os impactos da atividade pecuária
no Brasil e as condições de sustentabilidade, mitigando os fatores danosos desta prática, que será
estudada a seguir segundo âmbitos da Engenharia Química.

1.1 Objetivos gerais





1.1.1






Apresentar a história da pecuária, contextualizá-la com o cenário brasileiro atual.
Sobretudo comparando passado, presente e como ambos podem influenciar no futuro.
Analisar o sistema pecuário brasileiro no âmbito correspondente às emissões de gases do
efeito estufa no meio ambiente apresentando os impactos nocivos desta prática e avaliar
medidas alternativas de sustentabilidade de produção.
Ressaltar a importância do Engenheiro Químico evidenciando o aspecto sustentável desta
profissão na redução da degradação ambiental.

Objetivos específicos

Contextualizar histórica, política e economicamente a atividade pecuária na região da
Amazônia Legal, ressaltando seu valor ambiental e os impactos da evolução da atividade.
Analisar qualitativamente e quantitativamente os impactos causados pela atividade
pecuária no Brasil, com enfoque na emissão dos gases metano e dióxido de carbono, bem
como as etapas do processo que são mais relevantes para essa emissão.
Propor medidas alternativas e sustentáveis para redução dos danos causados por esta
atividade, inclusive conscientização da maneira de consumo de bens derivados de
animais.
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1.2 A Importância do estudo
O objetivo do engenheiro químico no mercado de trabalho é compreender os processos
químicos, físicos, sociais e econômicos e relacioná-los aos parâmetros essenciais para uma
indústria química ou bioquímica.
O profissional de Engenharia Química visa proporcionar o melhor custo-benefício para
uma empresa ou indústria, mirando o aumento da produtividade concomitantemente à mínima
exequível degradação ambiental. O engenheiro que preza pela sustentabilidade almeja, ainda,
criar medidas que possibilitem redução dos impactos ambientais aliando ciência, natureza,
sociedade e tecnologia.
Um dos grandes desafios do engenheiro, atualmente, é desenvolver maneiras de
promover o crescimento de produção, reduzir custos e potencializar lucros visando o mínimo
impacto ao meio ambiente.
Neste contexto, nós, como futuras engenheiras químicas, desenvolvemos este projeto por
acreditarmos que é possível promover melhorias na qualidade ambiental e medidas de
sustentabilidade se pudermos conscientizar a sociedade atual acerca dos males provocados pela
atividade pecuária e consequentemente, excessiva degradação do meio ambiente especialmente
no Brasil.
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CAPÍTULO 2
HISTÓRIA DA PECUÁRIA E SUA EVOLUÇÃO NA REGIÃO DA AMAZÔNIA LEGAL
A região da Amazônia Legal Brasileira é compreendida em nove estados brasileiros:
Amazonas, Amapá, Acre, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima e Rondônia, estendendo-se
por uma área de 5.217.423km²(IBGE, 2016), o que, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística), corresponde a cerca de 60% do território nacional.
O modelo de ocupação dessa área se desenvolveu, nas últimas décadas, como
desordenado e insustentável, assim como as atividades econômicas que foram instaladas na
região a partir de então. Nesse processo, boa parte da população nativa sofreu as consequências
sociais e ambientais advindas desta migração, principalmente pela ausência do Estado, pelo
abuso da utilização dos recursos naturais e da violência causada pela corrida por apropriação
fundiária na região (Ministério do Meio Ambiente, 2010).
Pode-se dizer que os benefícios econômicos gerados pela exploração de seus recursos são
distribuídos de maneira desigual socialmente, além de terem impactos ambientais raramente
reversíveis. Portanto, a necessidade de mudança de um padrão produtivo desordenado para uma
produção mais sustentável e igualitária é inexorável (Ministério do Meio Ambiente, 2010). A
figura abaixo demonstra de forma simplificada a cadeia de produção da pecuária e seus
respectivos destinos:
Figura 1: Simplificação da cadeia produtiva de carne bovina

Historicamente, o Estado manteve ligação direta com as movimentações populacionais e
mudanças de produção econômica, desde o assentamento de colonos na região, até a abertura de
rodovias (como a Belém-Brasília) que permitiram o fim do isolamento da área ou incentivos
fiscais e financeiros, atraindo indústrias e acelerando o processo de urbanização de alguns
trechos.
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Além da abertura da Belém-Brasília, marcando o início da ocupação na porção oriental
da Amazônia Legal, teve-se a construção da Transamazônica e da Cuiabá-Santarém, expandindo
as frentes camponesas e dando impulsa aos projetos de colonização oficiais ao longo das vias
construídas (Ministério do Meio Ambiente, 2010)
“A formação destes assentamentos se deu, em sua
grande maioria, por colonos provenientes do sul do País
e os projetos iniciais de desenvolvimento baseados na
produção agropecuária procuravam replicar um
modelo próximo ao modelo sulista de propriedades.
Entretanto, vários motivos levaram à ineficácia deste
modelo, como práticas agrícolas não adaptadas ao clima
da região e dificuldades de comercialização da
produção, além da falência de colonizadoras. A fase
mais marcante no processo de ocupação regional foi o
“boom do garimpo” nas décadas de 1980 e 1990, com
uma intensa migração populacional oriunda do
Nordeste, provocando explosão demográfica e gerando
problemas de violência, habitação e saúde, que
interferiram de maneira decisiva no desenvolvimento da
região”
(DECRETO Nº 7.378, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2010)
Portanto, a passagem do Decreto nº 7.378, deixa claro como fora o início do processo de
ocupação da região Norte, marcado desde os primórdios pela violência, problemas de
saneamento básico e saúde pública, evidenciando a necessidade de intervenção do Estado com
políticas públicas eficientes para amenizar essa situação.
A pecuária é inserida nas fronteiras por volta dos anos 60 mais intensamente, de maneira
extensiva e agravando ainda mais os impactos ambientais que vinham aumentando
exponencialmente após a expansão da fronteira agrícola e dos incentivos fiscais do Estado para a
agropecuária, principalmente em relação ao solo e devastação da floresta (Ministério do Meio
Ambiente, 2010).
A fim de esclarecer qual o caminho da pecuária até a região Norte, é preciso voltar aos
anos 1550, quando Tomé de Souza permitiu o desenvolvimento desta atividade em Salvador
(localizado na Capitania de São Vicente) e, desta forma, ela foi sendo inserida para outras
regiões do Nordeste brasileiro (TEIXEIRA, 2014; HESPANHOL, 2014).
Nos seus primórdios, por existir condições favoráveis em solo nordestino para o
desenvolvimento da atividade, como relevos planos com pastagens extensas e abundantes,
proximidade do curso do Rio São Francisco, proximidade às capitanias consumidoras de couro,
carne e derivados, além da necessidade de baixo investimento, a pecuária extensiva se expandiu
para o sertão da região, chegando, ao longo dos anos, até o estado do Ceará e Maranhão. Com a
crescente demanda da sua produtividade, a atividade nos estados nordestinos chegou ao seu
apogeu no século XVIII, quando se viu ameaçada pela grande seca da região (TEIXEIRA, 2014;
HESPANHOL, 2014).
Segundo os mesmos autores, em meados do mesmo século, promulgou-se uma lei
proibitiva das atividades pecuárias a dez léguas da costa do país, devido a crescente prejudicação
que a atividade causava a principal produção econômica da época: a exploração da Cana-de15

açúcar. Com isso, houve o deslocamento das grandes pastagens para o interior do país, atingindo
os estados do Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, impulsionado também pela crescente
demanda na região da produção pecuária, uma vez que os estados começaram a aumentar a
população com a expansão da mineração. Ou seja, um novo mercado consumidor, com alta
demanda de couro, carne e derivados havia se criado em uma área que apresentava
oportunidades de desenvolvimento sem muita fiscalização estatal.
Teixeira (2014) retrata que, até então (início do século XIX), a atividade pecuária carecia
de desenvolvimento tecnológico e se desenvolvia extensivamente por todo o Brasil,
principalmente no sul do país. Os aspectos ambientais extremamente favoráveis dessa região,
com relevo plano, bom clima e mercado consumidor crescente, tornaram a pecuária extensiva a
sua principal atividade econômica, tornando possível uma considerável movimentação de
exportação de couro.
É importante ressaltar também que, segundo a Lei no. 4.289, o Sistema Nacional de
Crédito Rural (SNCR), aspecto determinante no desenvolvimento da atividade pecuária no país,
principalmente na região Norte. O principal pilar do crédito rural no Brasil era financiar parte da
produção agropecuária, fortalecendo pequenos e médios produtores, incentivando a
modernização deste setor pela adoção de novas tecnologias e, consequentemente, aumentar o
capital que gira neste setor econômico.
A realidade de distribuição dos créditos rurais à atividade agropecuária, entretanto, não
garantiu que os objetivos iniciais fossem atingidos. Na sua primeira década, com início
regularizado em 1965, os incentivos cresceram 403%. Em 1975, só a atividade pecuária
demandou 69,7% do crédito rural, sendo a maioria concedido a latifundiários, pois apresentavam
maiores garantias de retorno (SAYAD, 1984).
Em 1990, o financiamento chegava a 30% do seu apogeu (ocorrido na década anterior),
devido ao esgotamento do financiamento baseado no Tesouro Nacional, evidenciando a
incapacidade do governo de gerir propriamente os recursos e a falta de estrutura na distribuição
do dinheiro (BARROS E ARAÚJO, 1991).
Em suma, a atividade pecuária foi altamente incentivada pelos recursos estatais de
maneira desestruturada e sem fiscalização. O resultado é a permanência de uma exploração
extensiva, altamente prejudicial ao ecossistema como um todo e de pouca produtividade. Nos
gráficos a seguir, fica evidente essa dependência da atividade em relação ao financiamento do
governo nas regiões Centro-Oeste e Norte, em comparação com as demais regiões do país.

16

Figura 2: Dinâmica do rebanho bovino e do crédito rural pecuário na região Norte (1974 a
2010):

Fonte: Dados Estatísticos do Anuário Estatístico do Crédito Rural (1986-2010) e do ANUALPEC

Figura 3: Dinâmica do rebanho bovino e do crédito rural pecuário na região Nordeste
(1974 a 2010):

Fonte: Dados Estatísticos do Anuário Estatístico do Crédito Rural (1986-2010) e do ANUALPEC
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Figura 4: Dinâmica do rebanho bovino e do crédito rural pecuário na região Sudeste (1974
a 2010):

Fonte: Dados Estatísticos do Anuário Estatístico do Crédito Rural (1986-2010) e do ANUALPEC

Figura 5: Dinâmica do rebanho bovino e do crédito rural pecuário na região Sul (1974 a
2010):

Fonte: Dados Estatísticos do Anuário Estatístico do Crédito Rural (1986-2010) e do ANUALPEC
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Figura 6: Dinâmica do rebanho bovino e do crédito rural pecuário na região Centro-Oeste
(1974 a 2010):

Fonte: Dados Estatísticos do Anuário Estatístico do Crédito Rural (1986-2010) e do ANUALPEC

Diante da enorme influência que a Amazônia Legal tem no clima do planeta como um
tudo, sendo o maior bioma do mundo, a fiscalização e mapeamento dessa área em relação às
atividades econômicas e os comportamentos sociais é fundamental. Portanto, em 1970 foi
inaugurado o programa Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Amazônia Legal
(MacroZEE), segundo o decreto “DECRETO Nº 7.378, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2010”, com
a finalidade de:
“Art.
1
o
Fica
aprovado
o
Macrozoneamento Ecológico-Econômico da
Amazônia Legal – MacroZEE da Amazônia
Legal, na forma do Anexo, como instrumento de
orientação para a formulação e espacialização
das políticas públicas de desenvolvimento,
ordenamento territorial e meio ambiente, assim
como para as decisões dos agentes privados. ”
(Ministério do Meio Ambiente, 2010).
Desta maneira, foi realizado esse monitoramento e a região foi dividida em 3 principais
grupos: Territórios-rede, Territórios-fronteira e Territórios-Zona. Cada um foi subdividido em
Unidades Territoriais e a seguir, mostra-se como a pecuária é introduzida, quando introduzida:
1. Territórios-rede
Esse grupo se trata de áreas que são predominantemente regiões de rede (transporte,
informação, naturais ou de infraestrutura), nas quais, em 2003, era cerne do crescimento do
povoamento que hoje já está consolidado.
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As Unidades territoriais compreendidas nesse espaço são:Fortalecimento do corredor de
integração Amazônia-Caribe, Fortalecimento das capitais costeiras, regulação da mineração e
apoio à diversificação de outras cadeias produtivas, Fortalecimento do policentrismo no
entroncamento Pará-Tocantins-Maranhão, Readequação dos sistemas produtivos do AraguaiaTocantins, Regulação e inovação para implementar o complexo agroindustrial e Ordenamento e
consolidação do polo logístico de integração com o Pacífico.
2.

Territórios-fronteira

Essa região é uma área onde foram identificados avanços expressivos de povoamento e
atividade econômica em áreas não exploradas, com níveis diferentes de organização, ocupação e
apropriação de terrenos. Seu desenvolvimento está fortemente ligado a redes de circulação, como
rodovias e rios. Este grupo evidencia a grande região florestal onde vem sendo desenvolvidas as
atividades pecuárias e madeireiras na Amazônia Legal.
As Unidades Territorias compreendidas nessa região são: Diversificação da fronteira
agroflorestal e pecuária e Contenção das frentes de expansão com área protegidas e usos
alternativos.
3.

Territórios-Zona

Por último, o espaço onde se encontra mais áreas preservadas e grupos nativos,
denomina-se territórios-zona.
As Unidades Territoriais desse grupo são: Defesa do coração florestal com base em
atividades produtivas e Defesa do Pantanal com a valorização da cultura local, das atividades
tradicionais e do turismo.
A seguir, é analisada a atividade pecuária em cada uma das Unidades Territoriais em que
a produção é relevante.
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Figura 7: Fortalecimento do corredor de integração Amazônia-Caribe
Amazônia

Fonte: Departamento de Zoneamento Territorial – SEDR/MMA (2010)

Nesta unidade, a atividade pecuária
pecuária é compreendida em 44 mil km², com um rebanho de
cerca de 400 mil cabeças em 2010. Se desenvolve de maneira basicamente extensiva, com o
consumo voltado para as fazendas ao redor e com baixo rendimento. As pastagens são naturais e
o gado destinado para o corte ou produção de leite
leite.
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Tocantins-Maranhão
Figura 8: Fortalecimento do policentrismo no entroncamento Pará
Pará-Tocantins

Fonte: Departamento de Zoneamento Territorial – SEDR/MMA (2010)

Nesta região, por ela está localizada entre quatro eixos de transporte e circulação (rodovia
Norte-Sul), além
Belém-Brasília,
Brasília, rodovia Transamazônica, Estrada de Ferro Carajás e ferrovia Norte
de abranger cidades centros de consumo de produção pecuária das maiores produtoras de
pecuária melhorada da região, localizadas no leste e sudeste
sudeste do Pará e nas suas frentes de
expansão (principalmente São Félix do Xingu e Redenção).
Redenção)
desenvolvida, com pastos
Desta maneira, a atividade nessa Unidade Territorial é melhor desenvolvida
menor
renovados e plantados e, consequentemente, mais produtivos. Apesar de apresentar
apre
atividade dentre os estados que essa unidade abrange, Tocantins apresentou um crescimento
maior depois da crise da febre aftosa, pois foi declarado um estado livre da doença.
doença
Em relação à área degradada da região, a pecuária é responsável por 70% desta
degradação e a que mais cresce (5% ano a ano), empregando apenas cerca de 11% dos
trabalhadores. Além disso, o setor imobiliário da região também cresce, principalmente pela
busca de grandes áreas para criação de pastagens. Desta maneira, a exploração
exploração de reservas legais
vem se agravando com a prática de queimadas ilegais, causando impactos extremamente
negativos na biodiversidade, solo e rios dessa Unidade
Unidade.
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Figura 9: Readequação dos sistemas produtivos do Araguaia-Tocantins
Araguaia

Fonte: Departamento
mento de Zoneamento Territorial – SEDR/MMA (2010)

Esta área se caracteriza principalmente pela grande expansão pecuária, abrangendo a
região de maior produtividade no setor do estado do Pará. Na porção do Mato Grosso, a pecuária
58, que beira fronteira com Tocantins, sendo responsável pelos
se dá ao longo da BR - 158,
principais impactos ambientais do Araguaia.
Ao longo da história, nessa região entre Mato Grosso, Pará e Tocantins, se desenvolveu o
latifúndio agropecuário com produção extensiva. A área possui
possui dois panoramas típicos: A
planície Araguaia, onde ocorrem inundações constantemente, e floresta. Com isso, na primeira,
apenas a se desenvolve a cria de gado e, na segunda, a atividade é desenvolvida tradicionalmente
(cria, recria e engorda). Devido a essas
essas condições, a pecuária é de baixa produtividade, com
. Entretanto, vem se mantendo um pouco mais
pastagens naturais e pouco manejo tecnológico.
te
conservada em relação às demais, principalmente, por apresentar essa dificuldade ao maior
desenvolvimento da atividade
ividade na região.
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Figura 10: Regulação e inovação para implementar o complexo agroindustrial

Fonte: Departamento de Zoneamento Territorial – SEDR/MMA (2010)

Essa área se localiza basicamente no estado do Mato Grosso, que possui grande
participação no setor agropecuário do país. A pecuária em si é distribuída por todo o estado e boa
parte dos frigoríficos que recebem a produção também estão localizados na região (cerca de 51
capital do estado.
em 2010). A produção é densa e volumosa e destinada, em sua maioria, à capi
Até 1970, o solo de parte dessa região se mostrou impossibilidade de receber a atividade
agropecuária, situação essa que foi revertida pela técnica de adubação desenvolvida pela
Embrapa. Com isso, já que o relevo era propenso e o problema químico
químico estava resolvido, a
região apresentava alta produtividade pecuária até o momento em que a área ficou erodida.
Nesta Unidade, um grande problema a ser enfrentado é o avanço de pastagens ilegais em
O DO MEIO AMBIENTE, 2010
2010).
Terras Indígenas e Unidades de Conservação ((MINISTÉRIO
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Figura 11: Ordenamento e consolidação do polo logístico de integração com o Pacífico

Fonte: Departamento de Zoneamento Territorial – SEDR/MMA (2010)

Em suma, essa Unidade se estende pelos estados de Rondônia e Acre, sofren
sofrendo forte
influência da expansão madeireira e da pecuária proveniente do norte do Mato Grosso e sul do
Amazonas. Não mais apenas no bioma do cerrado, a extensão da fronteira agropecuária vem se
- nome dado ao
espalhando para a floresta amazônica e sendo vítima do cinturão madeira-boi
madeira
fenômeno da expansão diretamente relacionada das duas atividades.
Entretanto, há uma grande diferença de desenvolvimento dos dois estados. No Acre, a
não
atividade pecuária se desenvolve no leste do estado extensivamente, com uma expansão
ex
muito acentuada. Em Rondônia, a expansão de pastagens é acentuada e a associação madeira-boi
madeira
está relacionada a um intenso desflorestamento da região, além de também possuir sérios
problemas de expansão ilegal em Terras indígenas de Unidades de Conservação, como no norte
mato-grossense.
grossense. Dessa maneira, o estado apresenta a maior área desmatada em relação a área que
ocupa da Amazônia Legal (28,50%) e o segundo lugar na aceleração de cabeças de cabeças de
gado por habitante (7,66), com 18 frigoríficos
frigoríficos em seu território. Não somente a pecuária voltada
para a produção de carne, a produção leiteira é basicamente familiar (80% da produção do
estado), com incentivos fiscais e créditos destinados pelo governo e estimulada pela indústria
leiteira presente no
o sul do país.
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Figura 12:Diversificação
Diversificação da fronteira agroflorestal e pecuária

Fonte: Departamento de Zoneamento Territorial – SEDR/MMA (2010)

O modelo de exploração da região é latifundiário e baseado em exploração madeireira e
pecuária, que se desenvolvem
volvem de maneira quase rudimentar pela imposição de limitações
naturais do ambiente em questão, como relevos altamente erodidos, produzindo depressões e
declives que incapacitam um maior desenvolvimento. A questão principal desta região é que boa
parte do solo produtivo é de origem florestal e ocupado pela atividade pecuária, apesar das
dificuldades de infraestrutura, conflitos fundiários, falta de assistência técnica e a distância de
um mercado consumidor relevante. Nesta região, situa-se
situa se Juara, possuindo o segundo maior
rebanho bovino do Mato-Grosso
Grosso em 2008 e a maior produção de madeira do estado, fato que
ilustra a dependência das duas atividades na Amazônia Legal.
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Figura 13: Contenção das frentes de expansão com área protegidas e usos alternativos.

Fonte: Departamento de Zoneamento Territorial – SEDR/MMA (2010)

Esta região é caracterizada por ter extensa área de Território Indígena e Unidade de
Conservação. Nos anos 60 e 70, a área sofreu intenso processo de desmatamento, juntamente
nto desordenado impulsionado pela abertura das rodovias Porto Velho
Velhocom um povoamento
Manaus, Transamazônica e Cuiabá-Santarém.
Cuiabá
Por isso, foi criada uma área de proteção florestal, criando como um escudo contra o
desmatamento acelerado para o coração da amazônia. Entretanto,
Entretanto, é frequente as pressões de
expansão de atividades como a pecuária em direção à essa região. Na Unidade Territorial em
questão, áreas abertas no Pará já são exploradas pelas atividades pecuárias.
Grandes pecuaristas, mais recentemente, vêm adquirindo pequenas
pequenas propriedades adentro
a região, tornando a pecuária extensiva bovina a principal desta área.
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Figura 14: Defesa do Pantanal com a valorização da cultura local, das atividades
tradicionais e do turismo

Fonte: Departamento de Zoneamento Territorial – SEDR/MMA (2010)

as nascentes
Nesta área localiza-se
se parte do Pantanal. Nos planaltos, onde localizam-se
localizam
se principalmente a atividade agropecuária. Enquanto
dos afluentes do rio Paraguai, desenvolve
desenvolve-se
tensiva de grandes latifundiários, praticada
na planície,, a predominância é somente da pecuária ex
extensiva
desde 1800. Devido a área ser propensa a inundações,, a atividade se desenvolve em temporadas.
Já nos Planaltos, como não há esse fator, a atividade se mostra mais produtiva e comercialmente
mais competitiva. Estee fato é ilustrado comparando a quantidade de bezerros que nascem por 100
vacas nos planaltos (aproximadamente 90) em relação às planícies (40).
(40)
Uma grande questão na região é a entrada da pecuária por grandes latifundiários em
competição aos produtores tr
tradicionais - denominados pantaneiros. Para se manterem no
mercado, muitos desses produtores realizaram esforços para modernizar a produção ou explorar
elevado.
o mercado consumidor de carnes orgânicas, com valor agregado mais elevado
Para otimizar a produção, houv
houvee uma grande expansão em número de cercas,
investimento em controle sanitário, desmatamento de cordilheiras (não propensas a inundações)
também fazem parte de um novo modelo de pecuária na região do Pantanal.
Pantanal
ípios da região era de 2,84 milhões de
Em 2006, o rebanho bovino de 6 principais munic
municípios
Grosso, que representava
1% do
cabeças, cerca de 10,6% do rebanho total do estado do Mato
Mato-Grosso,
repre
montante nacional(EMBRAPA,
(EMBRAPA, 2006).
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Com isso, a atividade traz graves impactos ambientais, não apenas pela erosão da região,
emissão de gases e contaminação das vias fluviais, mas também por utilizar ervas exóticas em
suas pastagens, comprometendo o equilíbrio do ecossistema regional.
Voltando a uma visão macro da atividade na região, a Amazônia Legal aumentou a sua
participação no rebanho nacional de 23% para 31% entre os anos 1995 e 2002. Neste espaço de
tempo o crescimento nacional de cabeças de gado foi de 15%. Ou seja, o rebanho na Amazônia
Legal cresceu 55% em 7 anos em uma época de economia pouco aquecida (EMBRAPA, 2006)
No gráfico abaixo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2016,
percebe-se que o crescimento do rebanho bovino nas regiões Norte e Centro-Oeste é a que mais
cresce no país desde 1985, sofrendo pouca alteração de aceleração, já que o mercado vem se
instalando de maneira sólida no cenário da Amazônia Legal.
Figura 15: Evolução efetiva de Bovinos nas grandes regiões (1985-2016).

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Agropecuária, Pesquisa Pecuária Municipal.

29

CAPÍTULO 3
A INFLUÊNCIA DA PECUÁRIA NOS CENÁRIOS POLÍTICOS, ECONÔMICOS E
SOCIAIS
Na conjuntura atual, vários são os fatores que fazem com que o Brasil ocupe a importante
posição no ranking internacional dos maiores produtores de carne bovina, principalmente a
disponibilidade de terras cultiváveis e abundância de recursos hídricos (DO CARMO et al,
2007). Dentre estes fatores pode ser explicitado:
1. O grande número de habitantes e elevada perspectiva de mercado consumidor interno e a
ampla extensão territorial terrestre com áreas propícias ao desenvolvimento de tal
atividade
2. Áreas estas que se tornaram propícias ao processo de modernização e mecanização da
produção rural, otimizando a produção agropecuária.
3. Superfícies irregulares e favoráveis à apropriação rural e a elevada fertilidade da terra em
boa parte do território.
4. Clima tropical atmosférico decisivo para se estabelecer culturas tropicais e criação de
animais, uma vez que as temperaturas são altas durante o ano na maior parte do território.
Tabela 1: Brasil no Ranking Mundial de Produtos Agropecuários (2006)
Produto

Produção

Exportação

Carne Bovina

2º

1º

Carne de Frango

3º

1º

Carne de Porco

4º

4º

Açúcar

1º

1º

Café

1º

1º

Suco de Laranja

1º

1º

Grão de Soja

2º

2º

Algodão

4º

5º

Arroz

9º

17º

Fonte: USDA (2006)

Através da tabela acima é possível perceber a importância do Brasil no cenário nacional e
internacional de produção e exportação dos produtos mais comumente consumidos pela
população. Essa posição brasileira de produção se dá, principalmente, devido à sua diversidade
de recursos naturais e espaço útil disponível como foi citado acima.
De acordo com o Ministério da Agrucultura, o Brasil em 2016....
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3.1 - Impacto Econômico
Na última década, o agronegócio pecuário tem representado entre 22% e 25% do produto
interno bruto (PIB), o que comprova que a parcela da agropecuária na economia brasileira é
grande e crescente nas esferas política, econômica e social (CEPEA, 2017).
A pecuária é considerada um dos mais importantes setores da economia brasileira não
somente na produção interna, mas sobretudo devido ao fato de o Brasil representar um dos
principais países exportadores de carne de boi e de frango e impactar outros importantes setores
econômicos como por exemplo o setor têxtil - produção de calçados e roupas, incluindo a
produção de lã - extração de mel, a indústria de laticínios, comércio de ovos (de codorna,
galinha, pato,..), entre outros importantes setores.
As técnicas de produção intensiva de leite e carne, aplicadas à pequena propriedade rural,
possuem alta relevância nos setores da economia, pois geram aumento de ganhos na
produtividade, no abastecimento da demanda sobre fornecedores e na oferta para o mercado.
Todavia, o principal resultado se dá no aumento da renda das famílias rurais, fixando o pequeno
e médio produtor na atividade do campo (OSCAR, ODO e ARTHUR, 2006).
Embora a pecuária seja uma atividade considerada, por muitos, de grande importância na
economia brasileira, alguns estudos apontam a mesma como sendo pouco ou minimamente
aproveitada e reconhecida por possuir baixo valor econômico. A afirmação é resultado advindo
principalmente de deficiências na tecnologias como zootecnia apropriada, deficiência nas
pastagens e subsequente geração de alimentos, sanitarismo - com elevados índices de doenças
infectocontagiosas e inspeção sanitária precária ou inexistente.
Além disso, as tecnologias importadas quase sempre não conseguiram superar as
restrições impostas aos sistemas agrícolas locais ou atender aos requisitos socioeconômicos dos
agricultores locais (FERRAZ, 2000).
Em relação a região da Amazônia Legal, por exemplo, segundo Ferraz (2000) foi
realizada uma análise acerca da expansão agropecuária entre os anos de 1980 e 1995, e, de
acordo com seus estudos, a expansão da atividade pecuária foi acompanhada pelo crescimento,
primordialmente, da malha rodoviária. Margulis (2001) sugere que o preço da terra pode ter
efeitos lucrativos e produtivos. Menores preços de terra estão relacionados a maior
desmatamento, quando usados visando maior produtividade. O mesmo autor ressalta que o preço
dos insumos também pode possuir ambos efeitos pois, o aumento desses insumos gera menor
lucratividade agrícola, o que obriga, necessariamente, substituir a produção intensiva pela
produção extensiva, resultando em maior desmatamento.
Segundo Margulis (2003), a redução dos investimentos em transporte reverte a situação
de introdução da atividade pecuária, tornando-a mais lucrativa o que significa, que o
desmatamento gerado para instalação de rodovias, visando auxiliar o transporte das atividades
agrícolas e pecuárias, acaba por se tornar menos rentável se for considerado os gastos gerados
pelo próprio desmatamento.
Para Margulis (2003), não seriam rodovias (ou estradas) por si mesmas que levariam ao
desmatamento, mas sim a viabilidade financeira da pecuária. Os madeireiros e depois os
pecuaristas as constroem se houver viabilidade. Segundo o autor, não há dúvida de que a redução
dos custos de transportes propiciada pelos investimentos nos grandes eixos rodoviários tornou
lucrativa a implantação de atividade agropecuária, que, anteriormente, era considerada inviável.
Essa consideração sobre a importância da pecuária como motor do processo de desmatamento
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feita por Margulis é consistente com os numerous encontrados para a expansão e a participação
dessa atividade no uso do solo na Amazônia.
Desmatamento, é um processo de relação diretamente proporcional ao uso da terra, e
possui correlação com as dinâmicas de rentabilidade dos investimentos adjacentes, sobre tudo na
região da Amazônia Legal (OSCAR, ODO e ARTHUR, 2006).
3.2 Impacto Social
Do ponto de vista social, a pecuária possui demasiada importância primordialmente para
o setor de geração de alimentos, sobretudo na produção de carne, leite e derivados. A fome no
Brasil é uma das principais e mais relevantes preocupações para o governo brasileiro pois,
segundo o IBGE, estima-se que aproximadamente 7 milhões de pessoas ainda sofrem com a
fome no país. Um número de brasileiros expressivo no que diz respeito ao país de nona posição
no ranking mundial dos países de maior PIB (Produto Interno Bruto) segundo a Liga das Nações
Unidas (2014). Desta forma, uma maior oferta de alimentos se torna capaz de atender as
necessidades da população evitando o problema da fome no país.
Do ponto de vista socioeconômico, é uma área de grande relevância para a geração de
empregos devido à necessidade de mão de obra e consequente preservação da população rural na
zona agrária no Brasil. A manutenção da população rural no campo evita migração rural-urbana
o que, por sua vez, gera explosão demográfica nas cidades, inchaço urbano, aumento da pobreza,
criminalidade, aumento dos tráfegos, entre outros diversos problemas de urbanização.
O embate pioneiro causado por esta atividade diz respeito à integridade do animal,
especialmente na prática intensiva, na qual o gado é criado em confinamento e alimentado à base
de rações, sem liberdade alguma - criado única e exclusivamente para servir ao homem, e em
alguns casos, em condições precárias de saúde e higiene (MACEDO, 2006).
De acordo com Macedo (2006), a dificuldade da pecuária de corte bovina no Brasil em
utilizar recursos próprios para inversões no próprio setor sempre esteve presente, assim como a
dependência de recursos advindos do governo federal.
Do ponto de vista ambiental, ainda há o fato de que, principalmente para a pecuária de
corte, se faz necessário o uso de grande extensão de áreas para pastagens, que por conseguinte,
faz com que hajam diversos problemas ambientais. Pois quando a expansão intercorre, a
vegetalidade existente é destruída para se tornar pastoreio o que, por sua vez, pode acarretar em
queimadas e desmatamento (MACEDO, 2006).
O Capítulo 4 deste trabalho retrata acerca dos problemas ambientais acarretados por esta
atividade.
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CAPÍTULO 4
OS PRINCIPAIS IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELA ATIVIDADE
PECUÁRIA
4.1 Desmatamento
O processo de desmatamento da floresta na região da Amazônia Legal está diretamente
ligado à indústria pecuária, principalmente a partir da década de 60 e 70, quando o governo
inaugurou as rodovias Belém-Brasília e a Transamazônica, além do estabelecimento do INCRA
(Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), com o intuito de povoar a região e tornála economicamente participativa(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2010).
No início da década de 70, com a inauguração da transamazônica especificamente, a
pecuária local se desenvolvia de maneira extensiva e já havia relatos do processo de
desertificação do solo devido à erosão. Além disso, era de costume construir propriedades de
exploração pecuária para impedir a ação dos famosos “posseiros”, garantindo a legalidade da
posse da área (PEREIRA, 1971; GONTIJO, 1970).
Desde esse início, o processo de construção das pastagens se relacionou a um baixo custo
de aquisição das terras, subsidiadas pelo SUDAM (Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia), que se pagava com a venda da madeira extraída da própria área. Esta venda ainda era
suficiente para financiar as queimadas, a compra do rebanho, a plantação das pastagens e o
desmatamento. Por alguns poucos anos posteriores o solo se apresentava fértil pela presença das
cinzas provenientes das queimadas, até que esse processo se exauria e o proprietário abandonava
as terras (THAMER, 1970).
Devido a imensidão da floresta e abundância de terras cultiváveis, o processo de
desenvolvimento tecnológico da atividade e de recuperação das pastagens inutilizadas ficou
estagnado. Economicamente, adquirir novas terras era mais interessante do que tornar a área
mais produtiva ou recuperá-la. Um dos grandes responsáveis por esse fator foi o Governo, que
deu subsídios para essa aquisição barata de solo e incentivou a prática extensiva na região, com
baixa regulamentação de preços dos produtos no mercado, tornando o modelo tradicional de
grandes pastagens mais favorável financeiramente (ANDERSON e REIS, 1997; FERRAZ,
2001).
Segundo Fearnside (2005), a área desmatada dessa região em 1978 era de 169.9 mil km2
que em 10 anos aumentou para 377.7 mil Km2, apresentando uma taxa média anual de 20400
Km2. Isso só demonstra o aumento do processo de desmatamento nas décadas de 70 e 80.
Nas figuras 1 e 2, é possível visualizar a taxa de desmatamento anual desde 1988 a 2017.
Na primeira, nota-se que a taxa sofre uma alta diminuição a partir de 2004, quando foi instaurado
o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm)
(ASSUNÇÃO, GANDOUR E ROCHA, 2012). Na segunda, é nítida a inversão entre a
participação dos estados do Pará e Mato Grosso nesta última década. Enquanto antes de 2006, o
aumento anual se dava mais expressivamente no Mato Grosso, a partir de 2007, essa realidade se
altera, demonstrando que a retração do desmatamento no Mato Grosso vem sendo mais efetiva
em comparação ao Pará e todos os outros estados que compõem o território da Amazônia Legal.
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Gráfico 1: Estimativa de Desmatamento na Amazônia Legal ao longo dos anos

Fonte: PRODES 2017

Gráfico 2: Estimativa de Desmatamento na Região da Amazônia Legal com divisão estatal
ao longo dos anos.

Fonte: PRODES 2017

E em 2009, cerca de 60% das pastagens encontrava-se
Segundo dados do IBG
IBGE
encontrava em estado
de degradação, sem previsão de recuperação. Margulis (2003) ainda estima que a taxa de
desmatamento aumenta em 1,2% com o aumento de um animal por hectare, evidenciando o
impacto da pecuária no desmatamento da região. Afim de tornar nítida a relação desmatamento e
pecuária, Margulis chegou aos dados apresentados na tabela a seguir.
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Tabela 2: Evolução do uso da terra naAmazônia Legal
1970

1975

1980

1985

1995

3,0

4,0

6,2

7,7

9,5

ÁreaAgrícola

0,3

0,6

1,0

1,2

1,1

Áreas de PastagensPlantadas

0,7

1,4

2,6

3,8

6,6

Área de Pousio

2,0

2,0

2,6

2,7

1,8

97,0

96

93,8

92,3

90,5

ÁreasPúblicasouProtegidas

87,9

84,5

79,6

77,3

76,3

PastagensNaturais

4,0

4,5

5,1

4,7

3,6

FlorestasPrivadas

5,1

7,0

9,1

10,3

10,6

ÁreasDesmatadas

Áreasnãodesmatadas

Fonte: Margulis (2003)

Nota-se o aumento progressivo de áreas desmatadas ao longo dos anos, evidenciando a
participação relevante de pastagens plantadas e áreas de pousio nesse progresso. De acordo com
o último censo agropecuário feito pelo IBGE (2006), a quantidade de rebanho e a taxa de
desmatamento nos 9 estados que compõem a região da Amazônia Legal também evidencia essa
relação, pois os estados com maiores taxas de desmatamento apresentam maiores quantidades de
cabeças de gado, enquanto os estados com as menores taxas de desmatamento possuem menos
cabeças. Além disso, é calculada uma correlação de 0,86 entre a taxa de desmatamento e o
número de cabeças de gado por estado (ASSUNÇÃO, GANDOUR E ROCHA, 2012).
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Tabela 3: Rebanho Total e Taxa de DesmatamentoPor Estado.

Estados (Amazônia Legal)

Rebanho Total
(cabeças)

Taxa de desmatamento
(km²)

Amapá

78.815

30

Roraima

536.396

231

Amazonas

1.170.638

788

Acre

1.736.100

398

Maranhão

5.812.164

674

Tocantins
antins

6.565.729

124

Rondônia

8.542.726

2.049

Pará

13.933.883

5.659

Mato Grosso

20.666.147

4.333

Fonte: IBGE, CensoAgropecuário 2006/ PRODES (2014)

O gráfico a seguir deixa claro que o crescimento do rebanho bovino brasileiro sofreu
forte influência do aumento do rebanho na região da Amazônia legal, segundo dado do IBGE
(2016).

Gráfico 3: Evolução do Rebanho Bovino no Brasil versus Amazônia Legal.

Fonte: IBGE (2014)
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No Gráfico 4, abaixo,, observa-se
observa se a área de incremento de desmatamento da Amazônia
chega-se ao valor de
Legal dos últimos 5 anos. Isto é, somando a área desmatada nesses anos, chega
30.298Km2, o que representa 0,58% da área total da Amazônia Legal ou 234 vezes a área da
cidade de Niterói (aproximadamente 129,4km2). A área total desmatada ao llongo dos anos na
região já é de 754.840 Km2, 15% da área total da Amazônia, 20% da área florestada ou três
vezes o estado de São Paulo (IBGE,
IBGE, 2016).

Gráfico 4:: Aumento no Desmatamento por Ano de Apuração
Apuração

Fonte: PRODES 2017

Em relação a utilização do território Amazônico, segundo dados do Censo Agropecuário
do IBGE 2006, 46,7% era ocupado por pastagens, maior que a porcentagem de terra ocupada por
florestas (37,0%). Um fator importante a ser analisado juntamente com esse percentual de
/ha) dessa área, uma vez
pastagens da região
ão é a quantidade de cabeças de gado por hectare (U
(UA/ha)
extensivamente.Na tabela a seguir
que a pecuária nessa região é exercida, em grande parte, extensivamente.
observa-se
se os valores obtidos por Valentim e Soares Andrade (2009):
(2009)
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regiões.
Tabela 4: Quantidadee de Cabeças de Gado por hectare de acordo com as regiões

Nota-se
se que a maior variação (em %) ao longo dos anos é da Amazônia Legal,
comparada às grandes regiões do país e ao próprio Brasil, o que mostra uma melhora maior na
utilização das terras desmatadas.
das. Entretanto, em todos os anos analisados é possível notar que a
Amazônia Legal possui valores menores que o Brasil sem exceção. Além disso, nota-se
nota o maior
índice no Acre em 2006 (1,77 UA/ha), porém, segundo Soares de Andrade (2014), sua
capacidade anual
al é de 2,7 UA/ha.
Ainda segundo Soares de Andrade (2014), no âmbito nacional, calcula-se
calcula que a produção
pecuária de acordo com a demanda trabalha na faixa de 32 - 34% do seu potencial, baseado na
área de produção já existente (cerca de 170 milhões de hectares,
hectares, o que corresponde a 20% do
território nacional. Além disso, acredita-se
acredita se que não somente é possível suprir a demanda com as
terras já exploradas, como elas seriam suficientes para suprir a demanda até 2040 se a
(EMBRAPA, 2017).
produtividade aumentasse para cerca de 550% do seu potencial(EMBRAPA,
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4.1.1Compactação do Solo
Além dos impactos à vegetação, há de se ressaltar juntamente, os problemas de
compactação do solo, ocasionado pelo peso e deslocamento dos rebanhos. O pisoteio animal
ocasiona problemas pois tem negativa influência no crescimento da flora local, o que gera menor
produção de biomassa. Essa redução na produção, contribui para a fragilidade do solo pois
diminui a taxa de infiltração causando lixiviação, aumenta a erosão e reduz o crescimento
radicular da vegetalidade (MARCHAO et al, 2007). Desta forma, devem ser adotadas técnicas de
manejo adequado para que sejam evitados estes efeitos de degradação do solo e das pastagens.
Vale ressaltar que ações apenas visando a recuperação das propriedades químicas do
solo, por adubações por exemplo, não são corretivas no caso da compactação. A parte física do
solo deve ser colocada em relevância. Diversos estudos vêm provando que este processo é
causado pelo manejo inadequado da pastagem (superlotação do gado nas áreas, falta de
nutrientes sendo repostos, baixaproduçãoforrageira).
O solo e sua qualidade física devem seguir alguns dos principais parâmetros encontrados
na literatura como: densidade, porosidade do solo, resistência à penetração e a taxa de infiltração
de água (DORAN; PARKIN, 1994).
A umidade do solo é capaz de determinar a intensidade de deformação do solo à proporção que a
umidade aumenta. Áreas irrigadas ou solos com alta concentração de argila são mais propensos à
compactação por pisoteio animal, fazendo-se necessário retirar os animais temporariamente após
a ocorrência de chuvas, visando a recuperação do solo (MARINARI et al., 2006).
Marinari (2006) ainda ressalta que, além da umidade do solo, outro ponto que pode
contribuir no efeito da compactação por pisoteio é o plantio de gramíneas forrageiras de
crescimento entouceirado. Estas são plantas capazes de diminuir a proteção do solo, pois quando
o peso do gado está mal manejado, o solo fica exposto e mais suscetível à enfraquecimento.
Alguns passos que podem ser seguidos para prevenir o problema são: evitar lotações
elevadas, evitar o superpastejo (que permite um resíduo capaz de promover rápido e vigoroso
crescimento radicular da vegetação e, sobretudo, estimular a rotatividade das áreas visando
períodos de descanso para a pastagem (EMBRAPA, 1997).
4.2 Elevado consumo de água
A água de boa qualidade é de suma importância para a pecuária pois é usada com
diversas funcionalidades como dessedentação dos animais (incluindo umidificação das rações),
nutrição e produção do tecido celular, nebulização (resfriamento evaporativo) e manutenção
homeotérmica. Além do uso para irrigação da vegetação e manejo (limpeza e desinfecção) nas
granjas (STEINFELD et al, 2006).
O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo, e mesmo com a importância
desta posição no cenário internacional, o leite brasileiro é considerado pouco competitivo. Isso se
deve ao fato de a água utilizada para irrigação e manejo dos animais ser de baixa qualidade, o
que compromete a qualidade do leite e seus derivados (STEINFELD et al, 2006).
A produtividade da agropecuária brasileira é fortemente submissa à disponibilidade de
recursos hidrológicos, submissão essa advinda, principalmente, da existência de chuvas e de
água para irrigação das lavouras. Em contrapartida, gera um elevado impacto sobre esses
recursos, particularmente do desmatamento provocado pela expansão de novas áreas de cultivo,
o que causa alterações no ciclo da água e que podem ocasionar redução ou excesso de chuvas.
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Sobretudo, a degradação dos solos leva ao aumento do escorrimento superficial e consequente
diminuição da infiltração da água, causando depressão do lençol freático, erosão, enchentes,
perda de nascentes e assoreamento reservatórios, rios e aquíferos.
A irrigação também gera um forte impacto no consumo de água. Acredita-se que mais de
três quintos da água dos mananciais no Brasil seja usada para irrigar lavouras. (LIMA,
FERREIRA e CHRISTOFIDIS, 1999).
A prática da irrigação faz uso de quantidades significativas de água que não pode ser
retornada aos mananciais, o que limita sua disponibilidade para outras formas de consumo como
a forma potável ou até mesmo para uso industrial.
Além disso, o uso dessa prática muitas vezes implica a necessidade de obras de
regularização da vazão, com a construção de barragens que interferem no regime natural dos
cursos d’água, causando impactos sobre a qualidade do recurso hídrico e a biodiversidade local.
A irrigação mal conduzida pode causar também problemas como salinização e erosão do solo
(SILVA PAZ, TEODORO e CAMPOS, 2000).
Alguns estudiosos consideram ainda, a água como sendo um produto de exportação
indireta. Uma vez que, ao considerar o Brasil como grande exportador de produtos agropecuários
como soja, carne e açúcar, deve considerar o volume de água que é necessário para essa
produção e, portanto, deve ser contabilizada atentando-se especificamente para o fato de que a
produção de carne é um dos principais consumidores de água. Volume de água esse consumido
designado por “Água Virtual” que remete ao processo de dispersão de riscos ambientais em
escala global (DO CARMO et al, 2007).
A seguir será apresentado um cálculo de estimativa do consumo de água envolvido no
processo de produção de produtos agropecuários.
4.2.1 Estimativa de consumo
Para fins de cálculo, o consumo de água utilizada pela pecuária é feita levando-se em
consideração: a fase fisiológica de produção, idade dos animais, a genética, o período do ano
(com as devidas considerações ambientais), o consumo médio do rebanho e o número efetivo de
animais; e, como fator de confiabilidade, acrescenta-se 10% ao volume calculado (SAVIOTTI,
2016).
Para se ter uma ideia, ao se produzir 1 quilo de carne bovina, se faz necessário o uso de
aproximados 16 mil litros de água e, para 1 quilo de carne suína, são usados 6 mil litros
d’água.(HOEKSTRA, 2002)
O gráfico e a tabela abaixo demonstram como é feita a distribuição da água dos principais
produtos pela atividade agropecuária e a quantidade aproximada de água utilizada
respectivamente.
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Gráfico 5:: Uso de água dos principais produtos agropecuários

Tabela 5:: Estimativa de consumo médio de água por produto agropecuário
Produto

Consumo Médio de Água (litros/Kg de produto)

Carne Bovina

16.000

Carne Suína

5.500

Frango

4.000

Ovos

3.500

Arroz

2.500

Soja

2.500

Total

34.000

Fonte: IHE DELFT (2003)

Segundo o CONAMA, Resolução nº 396 do ano de 2008,
2008, alguns fatores podem afetar as
exigências de água pelos animais e devem ser considerados, tais como:
1. Balanços nutricionais: que alteram os balanços de nutrientes e eletrólitos, a concentração
calórica da dieta e as proporções de sódio e potássio.
te a necessidade de água, a quantidade de
2. Equilíbrio eletrolítico da dieta: afeta diretamen
diretamente
eletrólitos da dieta e as necessidades renais de excreção e capacidade de reter líquidos.
3. Estado fisiológico: a idade, estágio reprodutivo, a lactação, peso metabólico, entre outros.
4. Fatores ambientais: a temperatura,
temperatura, umidade relativa do ar, velocidade do vento, ambientes
abrigados ou abertos, presença de lâmina d’água, entre outros.
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A exemplo da pecuária intensiva, se faz importante o uso de instalações que permitem
um maior controle térmico para auxiliar na manutenção do consumo de água dentro da
normalidade por parte do animal. Animais submetidos ao estresse calórico tendem a consumir
mais água e com isso aumentar o volume de dejetos. Com o aumento da temperatura ambiente
estes animais podem chegar a dobrar o consumo de água (MELO, 2005).
Desta forma, se torna válido ressaltar a importância do adequado manejo hídrico em
forma de monitoramento e racionamento visando a redução do consumo de água. Uma melhor
gestão da água garante benefícios tanto para o produtor pecuarista quanto para a preservação e
sustentabilidade do meio ambiente.
4.3 Emissão de gases estufa
O gás carbônico é o primeiro e mais importante gás presente no efeito estufa pelo simples
fato de que este possui a maior quantidade de emissões na atmosfera e está presente em
concentrações muito maiores do que qualquer outro gás existente (FAO, 2003).
Metano é o segundo gás mais importante para o efeito estufa, este contribui em 15% para
o aquecimento global e uma vez emitido na atmosfera terrestre, permanece nela de 9 a 15 anos.O
terceiro gás de maior impacto é o óxido nitroso, pois ainda que presente em ínfima concentração,
apresenta longo tempo de vida na atmosfera e é 296 vezes mais eficiente que o gás carbônico em
captura de calor (FAO, 2003).
Os três gases citados são emitidos em largas quantidades pela atividade pecuária. A
exemplo do gás carbônico, que é diretamente emitido na forma de respiração dos animais e,
indiretamente pelo desmatamento devido ao pastoreio, de queimadas pelo uso da terra e
produção de alimentos advindos dos produtos agropecuários (FAO, 2003).
O gás metano é majoritariamente emitido pelos ruminantes a partir das fezes e através de
gases intestinais devido a seus processos digestivos envolvendo fermentação microbiana em
consequência da alimentação rica em fibras. São estimadas 80 milhões de toneladas de metano
por ano gerados a partir dos processos entéricos (FAO, 2003).
A produção de gases estufa pela respiração animal possui apenas uma pequena parcela de
contribuição na emissão de gases poluentes. As maiores fontes de lançamentos de gases na
atmosfera são provenientes de fatores como: queima de combustíveis fósseis para produção de
fertilizantes minerais utilizados para alimentação; liberação de carbono a partir da degradação de
fertilizantes e de estrume animal; desmatamento e mudanças na terra para produção de alimentos
e pastoreio; uso de combustíveis fósseis usados na produção, transporte e refrigeração dos
produtos oriundos dos animais (FAO, 2003).
A Tabela abaixo quantifica de forma aproximada as emissões de gás carbônico e metano
na atmosfera:
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Tabela 6: Quantificação da Emissão de Gás Carbônico e Metano na atmosfera
Liberação de Gás Carbônico (ton x 106/ano)
Origem

CO2

Fabricação de Fertilizantes

41

Uso de Combustíveis Fósseis na fazenda

90

Mudanças no uso da terra pelo pastoreio

2400

Solos Cultivados

28

Processamento e transporte refrigerado de
produtos

>10

Transporte de produtos agropecuários

>0.8

Liberação de Metano (ton x106/ano)
Origem

CH4

Fermentação Entérica

86

Estrume animal

18

Fonte: FAO (2003)
O setor agropecuário e suas práticas são responsáveis, direta ou indiretamente, pela maior
parte das emissões de gases de efeito estufa (GEE) no Brasil. A maior fonte de emissões é o
desmatamento, que corresponde a dois quintos das emissões nacionais brutas. A produção
agropecuária também gera emissões de forma direta, correspondentes a um quarto das emissões
nacionais brutas (FAO, 2003).
Sendo um tema de bastante discussão acerca de estudos dos mais recentes impactos
ambientais relacionados aos gases estufa, sabe-se que os índices de emissão crescem
consideravelmente, principalmente devido a atividades antrópicas. (CERRI et al, 2009).
Na região amazônica, especificamente, este fator é extremamente relevante, uma vez que
se trata da área não imersa que mais provém oxigênio no planeta. Para tanto, os esforços de
compreender o papel da atividade nesse fenômeno incorporam o estudo da emissão de Metano
(CH4), Óxido Nitroso (N2O) e Dióxido de Carbono (CO2). Neste capítulo, será abordada apenas
a emissão de Metano e Óxido Nitroso, pois são os principais gases emitidos pela digestão e
excreção dos animais, o primeiro relacionado a fezes e fermentação entérica, e o segundo à urina.
O Brasil possui o maior rebanho bovino comercial do mundo (cerca de 211 milhões de
cabeças de gado), o que confere ao país uma participação muito relevante nesse processo (IBGE,
2016). Como a atividade pecuária apresenta um crescimento mais acelerado na região da
Amazônia Legal, é importante o entendimento desse aspecto para os impactos ambientais em
escala global.
Começando pelo Metano, os ruminantes estão em terceiro lugar na produção desse gás,
globalmente, enquanto que sua principal fonte é a fermentação entérica , parte do processo de
digestão dos animais. Esta atividade representa cerca de 20% da emissão total de metano por
atividade antrópica, enquanto a emissão por dejetos animais é de, aproximadamente, 7%
(PRIMAVESI et al., 2004). Em adição, estima-se que a contribuição do metano no aumento do
Efeito Estufa é cerca de 16% (FAO, 2003).
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Durante muitos anos, a maior parte das pesquisas tentaram adaptar modelos
internacionais de medição de GEEs - por exemplo o IPCC - à realidade brasileira. Entretanto, a
atividade no âmbito nacional é desenvolvida de maneira bastante diferente. Em publicação da
EMBRAPA de 2016, constata-se que os índices de emissão do país relacionado aos ruminantes
sãomenores do que os estimados, principalmente de Óxido Nitroso (N2O), tornando muito menor
a emissão desses gases ligada a pecuária nacional nos últimos cinco anos.
Para ilustrar esse fato, os dados obtidos de crescimento de emissão de GEEs pelo setor
agropecuário era de 38% entre 1990 e 2005, enquanto entre 2005 e 2010, essa taxa desce para
5%. Ou seja, entre 1990 e 2005, a média de crescimento anual foi de cerca de 2,53%, enquanto
entre 2005 e 2010 ela diminui para 1%, representando um decaimento de 253% (EMBRAPA,
2016).
Entretanto, continua sendo um tema extremamente relevante para o âmbito global de
sustentabilidade, uma vez que existe toda uma cadeia de emissão, desde o desflorestamento, até
o pisoteamento do solo, transporte da carne ou atividade dos frigoríficos. Desta forma, os gases
citados que possuem maior impacto serão apresentados de forma mais específica nos itens
seguintes.
4.3.1 Metano (CH4)
4.3.1.1 O efeito do Metano nos Gases Estufa
O aumento do Efeito Estufa ao longo dos anos tem causado impactos visíveis no planeta
terra, desde aumento do nível dos oceanos, na temperatura e até mudanças no clima do meio
ambiente natural e humano (IPCC, 2007).
Estima-se que mais da metade do Metano é emitido por atividades antrópicas no planeta
terra (queima de combustíveis fósseis, pecuária, etc.). Segundo dados do IPCC 2007, a emissão
desse gás aumentou 145% desde o período pré-revolução industrial até 1994, chegando a 1.774
partes por bilhão (ppb) em 2005.
De acordo com as pesquisas, o metano, comparado ao dióxido de carbono, apresenta
efeito 23 vezes maior no efeito estufa, calculado a partir de carbono equivalente. Isso se deve a
diferentes capacidades de absorção de radiações, ou seja, o metano, por absorver frequências de
onda diferentes do dióxido de carbono, tem um efeito maior na retenção de radiações
infravermelha refletidas da biosfera provenientes do sol, aumentando o aquecimento
global(COSTA, GOMES, BAYER e MIELNICZUK, 2006).
As emissões da atividade pecuária são constituídas principalmente pela liberação de
metano (CH4) resultante do processo digestivo do gado de corte (GOUVELLO, SOARES
FILHO E NASSAR, 2010). Essas emissões agravam as mudanças climáticas, podendo ocasionar
maior desertificação das regiões semiáridas, diminuição pluviométrica em regiões de maior
índice de chuvas, como na Amazônia, e intensificação e maior frequência de eventos extremos
de seca, chuva e ventos fortes em diversas regiões (IPCC, 2007).
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4.3.1.2 Fermentação entérica
A fermentação entérica é parte do processo biológico de digestão dos ruminantes. Esses
animais possuem o estômago dividido em duas partes: restículo e rúmen. É nesse segundo que o
processo de produção de metano, a partir de bactérias metanogênicas, acontece (MINISTÉRIO
DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 2014).
O processo começa na fermentação anaeróbica de celulose (polissacarídeo presente nas
forragens, que servem de alimento básico para os animais na pecuária brasileira) por bactérias
acidogênicas, quebrando este polissacarídeo em ácidos graxos.Posteriormente, o hidrogênio
liberado na reação possibilita a ação de bactérias metanogênicas que degeneram os ácidos graxos
em CH4 e CO2 (CERRI et al, 2009).
4.3.1.3 Decomposição dos dejetos animais
A decomposição dos dejetos sólidos animais, por ser uma atividade biológica anaeróbica,
libera CO2 e CH4 predominantemente, além de H2, H2S e N2 em escalas menores
(SOUSSANA et al., 2010). Ácidos orgânicos são produzidos a partir da mistura de bactérias
acidogênicas com o substrato, e esses são sintetizados por outras bactérias metanogênicas,
gerando CH4 (MONTENY et al., 2006). Para esse processo ocorrer, é necessário que as
condições sejam anaeróbicas, uma vez que a presença de oxigênio cessa as emissões de CH4
irreversivelmente, ou seja, mesmo se as condições voltem a ser anaeróbicas, as emissões do gás
metano não voltam a acontecer.
Alguns fatores como umidade, temperatura e alimentação dos animais são fundamentais
para o estudo desse fenômeno (que pode representar de 7% a 27% do total de metano emitido
pelas atividades que envolvem o gado) (KREUZER E HINDRICHSEN, 2006). Os dois fatores
(umidade e temperatura) se relacionam diretamente com as condições que as fezes são
decompostas, ou seja, se o clima é mais quente, elas secam mais rapidamente, promovendo a
formação de poros nos dejetos sólidos, capacitando a passagem de oxigênio e tornando as
condições de ação das bactérias aeróbicas. De maneira oposta, se o clima for mais úmido, as
fezes se manterão mais umidificadas e promoverão um ambiente propício para a ação das
bactérias anaeróbicas (HOLTER, 1997).
Em complemento aos componentes climáticos, a alimentação dos ruminantes pode ser
bastante relevante para esse processo. Pesquisas revelam que uma dieta baseada em uma
combinação de grãos e pasto (semi-intensivo) diminuem consideravelmente as emissões de
metano, quando se trata do processo de decomposição de fezes, comparada a uma dieta intensiva
(apenas pasto) (GONZÁLEZ-AVALOS E RUIZ-SUÁREZ, 2001), que, por sua vez, possui uma
emissão menor que uma dieta muito rica em grãos (superior a 89% em relação à forragem),
sendo essa diferença de até sete vezes maior (LODMAN et al., 1993). Na tabela abaixo podemos
notar que os índices de emissão de CH4 são muito superiores em áreas com decomposição de
fezes:
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Tabela 7: Fluxo de Metano acumulado (total e líquido) no solo
Tratamentos

Fluxo de CH (mg/m )
2

4

Líquido

Total

Solo com Fezes

104,8

Solo sem Fezes

0,2

104,6

Fonte: Revista Brasileira de Zootecnia (2010)

Essa tabela demonstra os resultados de um experimento realizado na fazendo
2010).Para
Agropecuária Nova Vida, no município de Arquimedes,
Arqui
RO (CHIAVEGATO, 2010).
também compreender o efeito da umidade nessa emissão de gás metano, o experimento foi
realizado em áreas cobertas e áreas descobertas e a distribuição pluvial se deu da seguinte
maneira segundo o Grafico 6:
cipitação pluvial no local do experimento durante coleta de CH4 (novembro
Gráfico 6: Precipitação
a dezembro de 2009)

FONTE: IBAMA (2010).

Os resultados obtidos demonstram uma maior emissão em áreas cobertas com fezes, uma
ujeita a evaporação da água, enquanto a
vez que esta, apesar de exposta a chuva, estava mais ssujeita
com cobertura estava em constante contato com a umidade do ar e com menor chance de
evaporação.

Tabela 8:: Fluxo de Metano acumulado em 10 dias para solos com
deposição de fezes de bovinos
Tratamentos

(mg/m )
Fluxo de CH (mg
4

Fezes na área com cobertura

1033,8

Fezes na área sem cobertura

788,4

2

Fonte: Revista Brasileira de Zootecnia (2010)
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4.3.2 Óxido Nitroso (N2O)
Segundo um relatório do Pnuma (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente)
publicado em 2013, o óxido
do nitroso é o terceiro gás emitido por atividades humanas, que mais
contribui para o aquecimento global e o que possui maior efeito na deterioração da camada de
ozônio.
Uma pesquisa foi realizada visando comparar os efeitos do óxido nitroso com o gás
carbônico
bônico e dela foi concluído que a capacidade de retenção deste óxido na atmosfera é 296
realizada:
vezes maior que a do gás carbônico (FAO, 2003). O Gráfico 7 configura a pesquisa realizada

Gráfico 7:
7 Comparação das emissões de CO2 e N2O

Fonte: Relatório Pnuma (2013)
Do gráfico é possível notar que houve um elevado aumento na concentração dos gases
após o período da Revolução Industrial, a partir do século XVIII. Segundo Smith et al (2003), o
fluxo de N2O entre o solo e atmosfera depende da disponibilidade de compostos
compostos nitrogenados,
principalmente o nitrato, é influenciado por fatores físicos do solo, como temperatura e umidade.
se que grande parte das emissões antropogênicas de N2O são derivadas dos sistemas de
Acredita-se
produção animal (VAN GROENIGEN et al, 2005).
2005). Tais técnicas têm grande participação no
dos em grande parte de
ciclo do nitrogênio devido à adição de compostos nitrogenados oriun
oriundos
excretas.
Emissão de gás amoniacal, proveniente de excretas nitrogenadas, é uma das
preocupações de estudiosos devido à volatilização
volatilização de amônia ser um dos maiores causadores da
chuva ácida que, por sua vez, causa diversos problemas ambientais. Os principais impactos
afetam diretamente as plantas e os solos, causando alterações químicas nos ecossistemas e
as subterrâneas e dos animais aquáticos (ALLEN et al.,1995).
contaminação das águas
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4.3.2.1
.2.1 O Efeito do Óxido Nitroso nos Gases Estufa
A demanda através da fabricação de fertilizantes nitrogenados gera um alto consumo de
energia devido ao processo industrial usado para que seja
seja fixado na atmosfera para a forma
reativa, o que gera indiretamente a emissão de gases de efeito estufa (GEEs), inclusive outras
emissões advindas da geração energética. O uso contaminante desses resulta diretamente em
emissões de GEE como por exemplo, eemissões
missões de óxido nitroso (N2O) no processo de
fabricação e na aplicação no solo, além de outras adversidades causadas pela deposição de
nitrogênio na atmosfera, o que acidifica os solos e altera seu equilíbrio ecológico e sua
produtividade.
Além disso, fertilizantes
rtilizantes esses que também podem contaminar as águas de reservatórios e
aquíferos, tornando-aa inapta para o consumo humano. Por outro lado, quando há manejo
inadequado do solo com tecnologias desapropriadas, advém a perda do nitrogênio e dos seus
fixadores
es naturais, o que torna o solo inapropriado para a agricultura pouco intensiva de insumos
químicos (UNEP e WHRC, 2007)
Portanto, o uso de agrotóxicos como fertilizantes é uma das principais causas de poluição
e, além da poluição atmosférica, o uso desses contaminantes gera diversos impactos ao meio
ambiente como:
1. Eutrofização
utrofização de rios e lagos;
2. Acidificação
cidificação dos solos, passível destruição da camada de ozônio;
3. Poluição
oluição de reservatórios
reservatórios de águas e aquíferos, entre outros.

O gráfico abaixo visa demonstrar o consumo
consumo de fertilizantes nitrogenados no Brasil e
através dele é possível perceber a influência que estes exercem na produção agropecuária
brasileira

Gráfico 8: Consumo de Fertilizantes Nitrogenados no Brasil (em Porcentagem)
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CAPÍTULO 5
SOLUÇÕES ALTERNATIVAS VIÁVEIS
5.1 Pecuária Sustentável
A Pecuária sustentável é um conceito que visa uma atividade com impactos menos
negativos social, ambiental e economicamente. A maior parte da discussão sobre esse assunto
gira em torno da intensificação das pastagens, ou seja, de aumento de produtividade de uma
determinada área de pastagem.
Nesta empreitada, inicia-se em 2004 o PPDCAm, visando a regulamentação das áreas
desmatadas, focada no impedimento de áreas desmatadas ilegalmente, ou seja, envolve a cadeia
produtiva no embargo da produção realizada ilegalmente. Desta maneira, é iniciada uma
desaceleração na lucratividade desses estabelecimentos ilegais, sendo intensificada pela ação de
alguns órgãos governamentais, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) e o
Ministério Público Federal (MPF), que entram com ações contra ligações ilegais na cadeia
produtiva pecuária em 2008. Com isso, a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) passa
a exigir certificações de legalidade da origem da carne a partir de 2009.
Em contribuição com o Estado, o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável (GTPS),
formado por agentes da cadeia produtiva, discutem e formulam planos de ação que tornariam a
pecuária sustentável (conceito definido acima). Como principais objetivos específicos desse
grupo, cita-se a redução de GEEs através do reflorestamento e planos criados pela Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), como o Boas Práticas Agropecuárias (BPA) que
inclui melhoramentos genéticos animal, bem-estar animal, manejo de pastagens, controle e
rastreamento animal, suplementação alimentar, controle sanitário e manejo reprodutivo (Manual
BPA, 2011).
De fato, o GTPS identificou como problemas críticos alarmantes o manejo de pastagens e
sua baixa produtividade. Segundo o BPA de 2011, as diretrizes do manejo de pastagens inclui
principalmente ações de:
1. Adequação da capacidade de suporte da pastagem, evitando a erosão do solo e aparecimento
de ervas daninhas;
2. Planejamento estratégico e financeiro para manter o desempenho animal, não realizar
queimadas –devido à emissão de gases, diminuiçãoda fertilidade dos solos e agravamento do
processo erosivo;
3. Reposição de nutrientes de acordo com análises do solo previamente realizadas.
Entretanto, alguns autores questionam a ideia de que a pecuária sustentável deveria se
basear em, principalmente, aumento de produtividade em uma área de pastagem determinada. De
acordo com Angelsen e Kaimowitz (2008), uma maior produtividade pode gerar maior
lucratividade, permitindo que o pecuarista expanda seu negócio e intensifique o desmatamento
com a expansão para novas pastagens. Cohen et Al (2009) também discute essa afirmação,
adicionando que o mercado sofre micro alterações que alteram essa relação de lucratividade e
produtividade, o que não necessariamente torna a ação viável economicamente, além de
questionar se o aumento de produtividade traz benefícios sociais e ambientais. Além disso, o
gado mais produtivo é o industrial, que pode ter efeitos ambientais piores que a produção
extensiva, uma vez que suas plantas podem vir a emitir muito mais GEEs do que as pastagens.
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A discussão é ampla e ainda é preciso maior aprofundamento em sua implementação a
atualmente segue no
fim de se chegar a uma conclusão de custo/benefício concreta.A Embrapa atual
-Floresta (ILPF), cujo
incentivo a implementação do sistema de Integração Lavoura-PecuáriaLavoura
foco é a recuperação de pastagens degradadas gerando valor para o produtor. Este sistema é
baseado na implementação de diferentes sistemas produtivos em
em uma mesma propriedade, como
grãos, fibras, agroenergia, carne e leite, o que permite a intensificação do uso da área por um
aumento da fertilidade de seu solo e melhor adaptação à mudanças climáticas ou até mesmo
econômicas (EMBRAPA, 2016).
om o pesquisador e coordenador do Sistema Agropensa (2017),
De acordo com
(2017 o sistema
ILPS já foi implementado em 11,5 milhões de hectares, com destaque nos estados do Mato
Grosso (1,5 milhões, Mato Grosso do Sul (2 milhões e Rio Grande do Sul (1,4 milhões).

5.2 Redução do consumo de água
O Brasil é dito por ser um país extremamente privilegiado no que diz respeito à questão
de recursos hídricos contendo importante parcela da água doce disponível no planeta. Contudo,
essa riqueza encontra-se
se distribuída de forma muito ddesigual. Segundo o AnnualReport (2016), a
Amazônia possui cerca de 70% das reservas aquíferas, o Centro-Oeste,
Centro Oeste, 15%, o Sul e Sudeste, 6%
cada uma e o Nordeste, somente 3% como demonstra o gráfico abaixo:
Gráfico 9:
9 Distribuição de Água no Brasil.

Fonte: IBGE (2016)

A distribuição é dita irregular pois cerca de 11,6% da água doce no planeta está
concentrada no Brasil - o que demonstra privilégio brasileiro em conter quantidade abundante de
água potável e potabilizável - entretanto, este recurso é mal distribuído em questão geográfica,
pois 70% dessas águas estão concentradas na região Amazônica, onde vivem apenas 7% da
população. Este fator acarreta numa irregular distribuição com relação à região Nordeste, pois
apenas 3% da água chega ao território (ANNUAL REPORT, 2016).
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Segundo a EMPRAPA (2016), em relação ao uso brasileiro, a irrigação consome 63% de
todo recurso hídrico brasileiro, o uso destes recursos pelo ser humano é de 18%, pelos animais,
de 14% e pela indústria, de 5%. A quantidade excessiva de água utilizada, além de gerar um
aumento de resíduos (água residuária) e propagação da matéria orgânica nos efluentes, causa
elevados custos manejar e tratar os dejetos gerados, aumento do volume das estruturas de
armazenamento, e sobretudo, aumento nos gastos de transporte e utilização como fertilizante. O
que, consequentemente, é o que demanda maior uso dos recursos hídricos.
“Em um mundo onde as demandas de água doce estão
crescendo continuamente e onde os recursos hídricos
limitados são cada vez mais desgastados por excesso de
captação, poluição e mudanças climáticas, negligenciar
as oportunidades decorrentes da gestão melhorada de
águas residuais é nada menos que impensável. ”
(Relatório das Nações Unidas sobre Desenvolvimento dos
Recursos Hídricos 2017)
A partir dos dados apresentados no capítulo 4, apresentando a estimativa do consumo de
água tanto dos pecuaristas como o consumo animal, a seguir serão apresentadas algumas das
possíveis alternativas visando melhor aproveitamento da água para atividade pecuarista, reduzir
o desperdício e amenizar o impacto na qualidade da produção tanto dos produtos agropecuários
quanto comprometer a integridade animal. Através dos dados abaixo, pode-se comprovar que o
gerenciamento de água pode, ainda, aumentar a produção e reduzir gastos com a irrigação de
lavouras se houver devida administração dos recursos hídricos.
5.2.1 Captação e aproveitamento da água da chuva
A captação de águas pluviais se torna uma alternativa economicamente viável,
principalmente em áreas de maior escassez de água, como a região nordeste do Brasil.
Para a bovinocultura leiteira por exemplo, na qual o consumo de água gira em torno de
40 a 120 litros de água por animal, a prática de captar água das chuvas se faz importante e para
isso, deve-se utilizar toda a superfície disponível para fazer o recolhimento da água.
As águas recolhidas são armazenadas em um depósito de alvenaria, denominada por
cisterna. Assim, a cisterna exerce a função de armazenar água na época das chuvas, para ser
utilizada nas épocas de menor disponibilidade hídrica ou até mesmo em épocas de seca - em
regiões áridas e semiáridas, por exemplo - com o propósito de garantir, pelo menos, a água para
que o gado possa beber.
Segundo Saviottiet al (2016), o uso de água da chuva está ganhando maior interesse nos
arredores rurais e urbanos, o que impacta diretamente na redução do consumo de água. Nos
ambientes urbanos, também contribui por reduzir o risco de enchentes por meio do aumento e da
descentralização do acúmulo, e além disso, reduz o consumo de energia por meio do
resfriamento por evaporação, gerando melhorias dos ambientes urbanos. No campo, essa redução
acompanha a economia dos agropecuaristas em irrigação de pastagens, lavouras e do próprio
consumo animal.
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5.2.2 Uso de vazão controlada dos bebedouros para os animais criados de forma intensiva.
Fracionar a demanda de água usada na nos bebedouros e água de irrigação de pastagens é
uma oportunidade de melhoria de controle no consumo de água. Muitas vezes, a prática da
irrigação por exemplo, implica a necessidade de obras de fracionamento da vazão, com a
construção de barragens que interferem no regime natural dos cursos d’água. Para este fim deve
apenas atentar-se a qualidade dos recursos hídricos e a biodiversidade local para não gerar
impactos negativos ao meio ambiente (SILVA PAZ, TEODORO E CAMPOS, 2000).
5.3 Incentivos à pecuária de baixo carbono
Um dos assuntos recorrentes entre os objetivos dos Planos Agrícolas e Pecuários (PAPs),
que é lançado anualmente pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa),
destaca a sustentabilidade ambiental como fator de suma importância a partir do ano de 2008.
A partir de 2012, como um dos principais objetivos do plano, foram eleitas as práticas de
incentivo à Agricultura de Baixo Carbono (plano ABC) reforçando a relevância à mitigação dos
principais gases causadores do efeito estufa (GEEs) (MAPA, 2011, 2012).
O projeto criado visa incentivar o produtor agropecuário a cultivar espécies de árvores
comerciais capazes de ajudar no sequestro de carbono da atmosfera, fazer sombra ao gado e além
disso, gerar renda às famílias rurais. Desta forma, foi criado o BPA (Boas Práticas
Agropecuárias) no qual são conduzidas palestras de motivação aos agricultores e pecuaristas a
fim de informá-los sobre as oportunidades e benefícios que esta prática pode oferecer tanto para
o meio ambiente, quanto para as próprias partes interessadas. O texto abaixo foi retirado do
Manual BPA da EMBRAPA:
“ O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa), por meio de seus programas, fomenta a implantação
de tecnologias que permitam a aplicação de Boas Práticas
Agropecuárias (BPA) e o controle efetivo de todo o processo
produtivo, visando à obtenção de alimentos seguros (isento de
resíduos físicos, químicos e biológicos), com alta qualidade,
produzidos
em
sistemas
economicamente
rentáveis,
socialmente justos e que respeitam o meio ambiente e o bemestar animal. Essas ações contribuem para sua inserção no
Sistema Agropecuário de Produção Integrada (SAPI), o qual é
um sistema moderno de produção pecuária e agrícola, baseado
nas boas práticas agropecuárias. Diante disso, o BPA torna-se
a ferramenta de gestão de relevada importância para atender à
crescente demanda por alimentos seguros e consolidar o Brasil
como grande produtor mundial de carne bovina procedente de
sistemas produtivos sustentáveis. É um projeto pioneiro
desenvolvido pela Embrapa Gado de Corte e apoiado pelo
Mapa, Ministério do Meio Ambiente e Ministério do Trabalho
e Emprego, o que lhe confere reconhecimento oficial. ”
(Manual BPA da EMBRAPA)

52

Neste manual, são eleitos 11 pontos principais de boas práticas explorados pela EMBRAPA:
1. Gestão da propriedade rural.
2. Função social do imóvel rural
3. Responsabilidade social
4. Gestão ambiental
5. Instalações rurais
6. Manejo pré-abate e bons tratos na produção animal
7. Formação e manejo de pastagens
8. Suplementação alimentar
9. Identificação animal e rastreamento
10. Controle sanitário
11. Manejo produtivo.
O alinhamento dos pecuaristas com estes princípios torna a produção mais rentável e
competitiva no mercado, reafirmando a remessa de alimentos seguros e provenientes de uma
produção autossustentável.
5.4 Tratamento dos dejetos animais
Um dos problemas retratados pela intensificação dos processos produtivos no campo é o
adequado manejo dos dejetos animais produzidos O manejo de dejetos produzidos na pecuária
vem sendo um problema a ser contornado pelo produtor com a intensificação dos processos de
produção, que levaram a um maior número de animais confinados, tanto no caso da pecuária de
corte quanto na de leite. Esse processo de intensificação acabou gerando um considerável
aumento na produção de dejetos por área ocupada, ocasionando um problema ambiental.
Em muitos países, os efluentes da produção animal já são a principal fonte de poluição
dos recursos hídricos, superando os índices das indústrias, consideradas até então as grandes
causadoras da degradação ambiental. Esses resíduos orgânicos, quando manejados e reciclados
adequadamente no solo, deixam de ser poluentes e passam a constituir valiosos insumos para a
produção agrícola sustentável. Em 1.000kg de esterco bovino curtido, há o equivalente a 155 kg
de sulfato de amônia, 100 kg de fosfato natural e 40 kg de cloreto de potássio. Ao planejar os
melhores métodos de tratamento e aproveitamento desses dejetos, o conteúdo de umidade do
esterco deve ser considerado, já que determina parcialmente como ele pode ser manuseado e
armazenado
Um exemplo para mitigar a quantidade excessiva de dejetos gerados, é a utilização de
rações formuladas com os melhores padrões científicos e fornecida de maneira adequada, o que
proporciona menores volumes de esterco e menor excreção de nutrientes. É importante ressalvar
que, a atuação do pecuarista não deve se concentrar apenas na fase posterior à geração das
excretas, e sim em todo o ciclo da criação dos animais, que se inicia no adequado uso dos
insumos, em seguida para o tratamento dos dejetos até chegar no destino correto e racional dos
produtos oriundos dos processos tecnológicos de tratamento, como por exemplo, o biogás e o
biofertilizante orgânico.
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CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através do estudo realizado, concluiu-se que o objetivo do trabalho proposto foi
alcançado. O Capítulo 1 apresentou de forma geral a história e chegada da pecuária na região
brasileira e seu avanço pelo território. Estudando o passado, comparando resultados e avaliações
prévias, torna-se possível compreender e analisar o presente, visando uma melhora futura.
Em seguida, ao elaborar uma análise detalhada acerca dos fatores sociais, econômicos e
ambientais da atividade pecuária no Brasil, foi possível distinguir falhas que são permitidas de
adequações a fim de um porvindouro próspero visando melhoria das condições de
sustentabilidade da atividade principalmente no que diz respeito aos aspectos passíveis e mais
necessitados de correção iminente.
Por este trabalho, tornou-se possível quantificar e analisar os níveis de emissões dos
principais gases causadores do efeito estufa na atmosfera, além de estabelecer as principais
causas dessas emissões e como ela impactam direta ou indiretamente o meio ambiente.
Para finalizar, o Capitulo 5 explorou práticas alternativas a fim de prover melhorias
viáveis para tornar o agronegócio mais sustentável e ao mesmo tempo lucrativo, otimizando
custos de produção e, sobretudo, mitigar os pontos negativos que a prática ainda apresenta para a
economia, sociedade e o meio ambiente.
As atribuições do engenheiro químico, neste âmbito, se tornam indispensáveis. Elas
visam uma busca técnica por aprimoramento e melhora contínua de estudo dos processos
industriais relacionados à atividade agropecuária, que visem a preservação do meio ambiente em
combate aos impasses que os infortúnios desta prática têm causado aos patrimônios de egrégia
sustentabilidade além de permitir, simultaneamente, o benefício econômico que a atividade pode
alcançar.
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