FAQ -LIGA DO ARAGUAIA
O que é a Liga do Araguaia?
É um movimento de produtores rurais da região do médio Vale do Araguaia, localizado
no Estado do Mato Grosso do Sul e se concretiza por meio de projetos concebidos e
implementados no âmbito de um Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável,
preconizando um “modelo sustentável de produção pecuária” para a região. Existe
desde 2014 e já realizou dez dias de campo e tem seis projetos em andamento.
Quais são os principais objetivos da Liga do Araguaia?
- 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;

Onde a Liga está localizada geograficamente?
Estamos em 11 municípios do estado de Mato Grosso: Querência, Ribeirão Cascalheira,
Canarana, Água Boa, Nova Nazaré, Cocalinho, Nova Xavantina, Araguaiana, Barra dos
Garças, Pontal do Araguaia e Torixoréu. Isso representa:
• Habitantes: 170.000
• Extensão: 8,5 milhões de hectares;
• Pastagens: 3,8 milhões de hectares;
• Rebanho: 2,9 milhões de cabeças.

Números dos projetos da Liga do Araguaia
6 projetos em andamento;
62 fazendas;
150 mil hectares de pastagens em processo de intensificação;
130 mil cabeças de gado.

Por que as propriedades da Liga do Araguaia têm a sustentabilidade em destaque?
As propriedades da Liga do Araguaia entenderam a urgência do agir “agora” com uma
visão para o “amanhã” e reuniram-se para fomentar esse objetivo desde 2014. Seus
pilares são as tecnologias de produção, o respeito à natureza e tem por objetivo deixar
um legado de prosperidade ambiental, social e econômica para as próximas gerações.
Qual é a visão da Liga do Araguaia a respeito da Pecuária X Sustentabilidade
A busca pela sustentabilidade ambiental é uma pauta importante do nosso tempo e a
pecuária, sendo uma das grandes atividades produtivas brasileiras, deve fazer sua
parte. Assim, esta relação acontece quando a pecuária adota técnicas de produção que
não prejudicam o meio ambiente, ou que minimizam os possíveis danos causados pela
atividade.

Porque abordar a questão sustentabilidade na Pecuária?
A pecuária utiliza-se da natureza em suas diversas práticas de produção, dessa maneira
ao adotar técnicas de produção adequadas a atividade passa a contribuir com a

natureza, sociedade e com o a viabilidade econômica do empreendimento. Sendo
assim ela deve buscar ser sustentável e fomentar boas práticas no setor; e, ao mesmo
tempo, ser presente nas mídias para contar sua versão da história e contribuir para um
debate público melhor informado e mais justo.

Quais são os Principais Projetos da Liga do Araguaia?
- Carbono Araguaia,
- Campos do Araguaia,
- Garantia Araguaia,
- Baixo Carbono Araguaia,
- Rebanho Araguaia e
- Conserv Araguaia.

