LIGA DO ARAGUAIA: UM
SUSTENTABILIDADE EM PRÁTICA

MOVIMENTO

QUE

COLOCA

A

A LIGA DO ARAGUAIA trata-se de um “movimento” nascido de produtores rurais da região do
Vale do Araguaia Matogrossense voltado à adoção de práticas de pecuária sustentável
próprias para a região do Médio Araguaia.
Concretiza-se a partir da concepção e implantação de diferentes projetos desenvolvidos,
através de parcerias estabelecidas com diversos elos capazes de aportar recursos humanos,
tecnológicos e financeiros para contribuir com os objetivos do “movimento” em suas
dimensões econômica, ambiental e social.
Em comum, seus membros tem a convicção de que uma fazenda não é constituída apenas

por suas pastagens, os animais e os currais; ou ainda apenas por sua floresta ou seu
grupo de pessoas. Ela é a soma de tudo isso, funcionando organicamente rumo às suas
metas, considerando, cada vez mais, a consciência de que os aspectos produtivos,
conservacionistas e sociais.
Atualmente, a Liga do Araguaia compreende 62 fazendas, representando um total de 150 mil
hectares de pastagens em processo de intensificação e 130 mil cabeças de gado. As
propriedades concentram-se na região do Médio Araguaia englobando 11 municípios matogrossenses (Cocalinho, Araguaiana, Nova Nazaré, Riberão, Cascalheira, Água Boa, Querência,
Nova Xavantina, Canarana, Pontal do Araguaia, Torixoréu e Barra do Garças),
Como inspiração local, desde sua formação promoveu dez dias de campo para difundir os
conhecimentos entre os pecuaristas da região, reunindo os melhores especialistas, além de
depoimentos dos próprios produtores sobre a experiência de cada um. Nessas iniciativas
também levou a imprensa internacional para acompanhar a realidade da pecuária brasileira
praticada pelos integrantes do movimento dando visibilidade ao Brasil para as boas práticas de
produção.
Como integrar
Cada fazenda passa a integrar o “movimento” por meio da participação em um ou mais
projetos promovidos pela Liga do Araguaia. Sua decisão é livre e seguindo suas necessidades e
interesses específicos.
Sua primeira ação, uma iniciativa do Grupo Roncador, ocorreu em novembro de 2014, e desde
estão sendo implantados vários projetos em parceria com organizações públicas e privadas.
Atualmente, são eles:
- Carbono Araguaia,
- Campos do Araguaia,

- Garantia Araguaia,
- Baixo Carbono Araguaia,
- Rebanho Araguaia e
- Conserv Araguaia.
Vale ressaltar que podem participar da LIGA DO ARAGUAIA empresas e produtores rurais que
não estejam necessariamente participando de seus projetos, mas que partilhem de seus
valores e objetivos e percebam benefícios em engajar-se no “movimento”.
Entre seus objetivos específicos estão:
- Apoiar a adoção de práticas de intensificação sustentável na pecuária de corte da região a
partir da recuperação de pastagens degradadas, regularização ambiental e adoção de Boas
Práticas Agropecuárias;
- Replicar práticas de pecuária sustentável através da realização de atividades de fomento e
capacitação (Dias de Campo, Unidades Demonstrativas, Oficinas, entre outros);
- Estimular pecuaristas da região na adoção e monitoramento de práticas que contribuam para
a redução de emissões de Gases de Efeito Estufa (GHG);
- Estimular a conservação e restauração de áreas florestais (APPs e RLs), proporcionando sua
valorização e a interligação de fragmentos florestais;
- Estimular mecanismos que valorizem o ativo ambiental da região através da implementação
de instrumentos de compensação financeira pela conservação de ativos florestais e de
biodiversidade, nas diferentes modalidades de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), Reed
+, CRAs, Crédito de Carbono, entre outros;
- Diferenciar e agregar valor aos produtos e serviços das atividades pecuárias da região,
assegurando viabilidade econômico-financeira da pecuária sustentável no Médio Araguaia de
Mato Grosso;
Para 2021, a Liga do Araguaia, com seu legado, quer mostrar ao mundo a prática da pecuária
sustentável a partir de seus projetos implantados, como também, expandir sua atuação, com
novos projetos dentro dos objetivos propostos.

Sobre a Liga do Araguaia
Em um momento em que segurança alimentar e mudanças climáticas mobilizam a
sociedade mundial, desde 2014, a Liga do Araguaia, lidera um movimento pela adoção de
práticas de pecuária sustentável no Vale do Araguaia. O objetivo da Liga do Araguaia é
promover o desenvolvimento econômico e social da região, por meio do aumento da
produtividade e renda, respeitando a legislação vigente e os limites dos sistemas naturais.
A iniciativa se fundamenta nos pilares da produtividade, conservação, redução de
emissões e turismo, e se materializa na forma da implantação de diferentes projetos
concebidos e implantados em parceria com organizações públicas e privadas; nacionais e
internacionais. É representada, atualmente, por 62 fazendas, correspondendo a 149.000
hectares de pastagens com 47.000 hectares em processo de intensificação e um rebanho
estimado de 130 mil cabeças.
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