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Pecuária Neutra aumenta a lucratividade
MICHELLE VALVERDE

 
Produzir alimentos para 

atender à crescente demanda 
mundial de forma susten-
tável é o grande desafi o da 
agropecuária. Em Minas 
Gerais, três pecuaristas re-
solveram investir na produ-
ção sustentável e criaram o 
Projeto Pecuária Neutra, que 
busca neutralizar a emissão 
de metano pelo rebanho. A 
iniciativa tem trazido bons 
resultados e a ideia é ampliar 
o projeto e envolver outros 
pecuaristas. A lucratividade 
do sistema chega a ser de 
três a quatro vezes maior 
que a gerada pela pecuária 
convencional, alcançando 
em torno de R$ 1 mil por 
hectare ao ano.

O projeto mineiro é con-
duzido por três produtores: 
Leonardo Resende, proprie-
tário da Fazenda Triqueda, 
em Coronel Pacheco, Elesier 
Gonçalves, da Fazenda Real, 
ambos produtores de bezer-
ros na região da Zona da 
Mata, e Bruno Andrade, da 
empresa Ecofarms, proprie-
tária da Fazenda Bugre, em 
Prata, no Triângulo Mineiro.

A pecuária é muito cri-
ticada por causar grande 
impacto ambiental. Mas, 
segundo Leonardo Resende, 
esse impacto ecológico de-
pende muito da forma como 
a atividade é desenvolvida. 
“Por estarmos passando por 
uma época de mudanças 
climáticas, os nossos hábitos 
e o processo de produção 
devem ser revistos e com 
poucos ajustes é possível 
transformar a pecuária em 
uma prestadora de serviços 
ambientais”, explicou.

A técnica aplicada nas 
propriedades teve como 
base os projetos, estudos e 
pesquisas já desenvolvidas 
por universidades e pela Em-
presa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa). 
São estudos voltados para a 
agricultura de baixo impac-
to ambiental que, segundo 
Resende, foram levantados 
e testados por mais de 20 
anos de pesquisa.

O sistema aplicado nas 
propriedades tem como 
pilar a integração pecuária 
e fl oresta. Basicamente fo-
ram introduzidas árvores na 
pastagem convencional. A 
integração propiciou uma 
série de benefícios como 
a fixação de carbono no 
solo adicional, auxiliando 

no ciclo da água, no ciclo 
dos nutrientes, no balanço 
de energia e na dinâmica 
das comunidades ecológi-
cas. Outra consequência é 
a redução da temperatura, 
o que propicia a melhor 
absorção da água no solo, 
uma vez que a evaporação 
é reduzida.

Com as técnicas aplica-
das, os produtores passa-
ram a olhar para o sistema 
produtivo como um todo 
e não recorrem somente às 
técnicas mais convencionais 
de adubação, de aplicação 
de herbicidas, por exemplo. 
Além dos animais, os cuida-

dos também estão voltados 
para a produção de capim e 
na melhoria do solo.

“Ao diminuir o uso de 
adubos e herbicidas a gente 
favorece a microbiologia do 
solo, como os decomposito-
res e fungos, por exemplo. 
Tem mais vida abaixo do 
solo do que acima e quan-
do usamos os químicos, 
diminuímos essa microbio-
logia, que é essencial para 
o aumento das raízes e da 
camada orgânica do solo. 
Usamos a inteligência da 
natureza e, com isso, favo-
recemos que a própria dinâ-
mica da natureza melhore a 

produtividade no sistema a 
cada estágio de evolução”, 
explicou Resende.

O sistema favorece o bem-
-estar animal, que tem maior 
conforto térmico e alimen-
to de melhor qualidade. O 
resultado é o aumento de 
30% na produção de leite e 
ganho de peso 15% superior 
e a comercialização das ár-
vores. O eucalipto responde 
por 80% do plantio, mas o 
sistema pode ser combinado 
com outras árvores como 
pinus, mogno, cedro, entre 
outros. O lucro da atividade 
vem da diversifi cação dos 
produtos que são a carne, 

o leite e a madeira.
“A lucratividade é su-

perior e os benefícios am-
bientais são maiores que na 
pecuária convencional. No 
Brasil, a rentabilidade média 
por hectare na pecuária de 
leite de corte varia entre R$ 
250 a R$ 350 por hectare, 
na cultura do milho gira 
em torno de R$ 900, na de 
soja, R$ 1,2 mil e o Projeto 
Pecuária Neutra consegue 
uma rentabilidade de R$ 
1 mil por hectare ano. É 
três vezes maior. Com isso, 
conseguimos criar mais em-
pregos no campo”, explica 
Resende.

DA REDAÇÃO

O Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) informou que, em 
atendimento ao pedido dos 
produtores, criou um grupo 
de trabalho para estudar 
mecanismos de ampliação 
dos recursos do Fundo de 
Defesa da Economia Cafe-
eira (Funcafé) e viabilização 
de renovação do parque 
cafeeiro nacional, inclusive 
com linha de fi nanciamento. 
O grupo, que trabalhará 
por 90 dias, será constitu-
ído por representantes do 
setor privado no Conselho 
Deliberativo da Política do 
Café (CDPC).

Este ano, o Funcafé conta 
com R$ 4,9 bilhões para fi -

nanciar custeio, estocagem, 
aquisição de café, capital 
de giro para indústria de 
café solúvel, torrefação de 
café e para cooperativas de 
produção e para recuperação 
de cafezais danifi cados. As 
taxas de juros foram de-
fi nidas, recentemente, no 
lançamento do Plano Agrí-
cola e Pecuário 2017/2018. 
As taxas de custeio foram 
fi xadas em 8,5% ao ano e de 
comercialização, 11,25% a.a.

O prazo de contratação 
de custeio para esta safra foi 
antecipado para junho, para 
se ajustar ao calendário da 
cultura. Na safra passada, o 
início foi em outubro. Além 
disso, foram fl exibilizados 
os limites de fi nanciamento 
para as operações de capital 

de giro para as indústrias e 
cooperativas.  Nas operações 
de crédito da safra passada, 
os cafeicultores tomaram 
empréstimos do Funcafé 
de R$ 3,7 bilhões, de julho 
de 2016 até maio deste ano, 
correspondendo a 90% do 
programado.

De acordo com a estimati-
va da Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab), 
o Brasil vai colher nesta 
safra 45,6 milhões de sacas 
benefi ciadas de café, em uma 
área de 2,2 milhões de hec-
tares. Desse total, 341,4 mil 
hectares estão em formação 
e 1,8 milhão de hectares em 
produção.

O CDPC é formado por 
entidades como o Conselho 
de Exportadores de Café do 

Com o desenvolvimento do pro-
grama foi criado o selo Pecuária 
Neutra. O selo garante que a emis-
são do metano dos animais das 
unidades produtivas fosse 100% 
neutralizada desde o nascimento do 
bezerro até a chegada do produto 
fi nal ao consumidor. Atualmente são 
comercializados cortes de carne com 
o selo e a ideia é lançar, ainda este 
ano, o leite. A carne comercializada 
chega ao consumidor com preços 
no máximo 10% superiores aos tra-
dicionais, mas a ideia é que o valor 
seja equivalente, para incentivar o 

consumo da carne ecológica.
Segundo um dos produtores res-

ponsáveis pelo Projeto Pecuária 
Neutra, Leonardo Resende, “o Brasil 
é um dos poucos países produtores 
de carne e de leite que tem condições 
de ter balanço ecológico positivo 
na produção e o consumidor vem 
buscando por produto sustentável. 
O sistema atual de produção não é 
compatível com o atual momento 
climático. O consumidor precisa 
cobrar isso e escolher os produtos 
que são sustentáveis. É a única ma-
neira de acelerar o processo e fazer 

com que as indústrias e os sistemas 
produtivos passem a produzir de 
forma sustentável”.

O objetivo com os resultados 
positivos é incentivar outros pro-
dutores a investirem no sistema. 
Para aderir ao Pecuária Neutra, o 
produtor precisa entrar em contato 
com os  responsáveis pelo projeto 
e preencher uma fi cha de cadastro 
que será avaliada de acordo com as 
exigências da certifi cação ambiental 
e, caso aprovado, é fi rmado um 
protocolo de neutralização e um 
contrato de uso de marca. (MV)

Selo é garantia de balanço ecológico positivo

SUSTENTABILIDADE

Projeto implantado na Zona da Mata e Triângulo Mineiro favorece o ambiente e o bem-estar animal

O sistema de integração pecuária-fl oresta permite a fi xação de carbono no solo, auxiliando no ciclo da água e de nutrientes

PROJETO PECUÁRIA NEUTRA/DIVULGAÇÃO

Minas institui 
o Dia dos 
Queijos 

Artesanais
DA REDAÇÃO

O governador do Estado 
sancionou e o Diário Ofi cial 
publicou, ontem, a Lei 22.506, 
de 2017, que institui o Dia 
dos Queijos Artesanais de 
Minas Gerais. A data será 
comemorada anualmente 
no dia 16 de maio.

A norma, que entra em 
vigor na data da publicação, 
foi sancionada uma sema-
na após onze produtores 
mineiros de queijo serem 
premiados no Salão Interna-
cional do Queijo da França. 
Os competidores disputaram 
com mais de 700 produtos 
de 20 países, segundo a Fe-
deração da Agricultura do 
Estado de Minas Gerais (Fae-
mg). Os produtores mineiros 
receberam uma medalha 
superouro, sete pratas e três 
bronzes.

O queijo minas artesanal é 
reconhecido como Patrimônio 
Cultural Imaterial Brasileiro 
pelo Instituto de Patrimônio 
Histórico Nacional (Iphan). 
Há estimativas de que a ati-
vidade gera renda e emprego 
para cerca de 30 mil famílias 
num universo superior a 600 
municípios mineiros.

A data escolhida remete à 
data deste reconhecimento, 
ainda em 2008, quando o 
Modo Artesanal de Fazer 
Queijo de Minas nas regiões 
do Serro, da Serra da Ca-
nastra e do Salitre ou Alto 
Paranaíba foi registrado, 
na categoria Saberes, pelo 
Conselho Consultivo do 
Iphan, tendo sido o quarto 
bem registrado no Livro de 
Registro dos Saberes.

Além do Projeto de Lei (PL) 
2.668/15, do deputado Ge-
raldo Pimenta (PCdoB), que 
originou a data comemorati-
va, tramitou na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG), o PL 1.702/11, do 
deputado Antônio Carlos 
Arantes (PSBD), que se 
transformou na Lei 20.549, 
de 2012, que dispõe sobre a 
produção e a comercialização 
dos queijos artesanais no 
Estado. Com informações 
da Agência Minas.
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Brasil (Cecafé), Conselho 
Nacional do Café (CNC), 
Confederação da Agricul-
tura e Pecuária do Brasil 

(CNA), Associação Brasi-
leira da Indústria de Café 
(ABIC), Associação Brasilei-
ra de Café Solúvel (ABICS) 

e ministérios da Agricul-
tura, Fazenda, Indústria e 
Comércio, Planejamento e 
Relações Exteriores. Com 

Grupo de trabalho do Mapa trabalha para 
viabilizar aumento de recursos do Funcafé

CAFEICULTURA

O Funcafé conta com R$ 4,9 bi para custeio, estocagem, capital de giro, torrefação e cooperativas
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