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Viramos a chave!
Liga do Araguaia alia produção e conservação na busca pelo equilíbrio social, ambiental

e econômico da pecuária no Mato Grosso

Braz C. Peres Neto1 e Raul Almeida Moraes Neto2

Todo pecuarista – tanto o que admi-
nistra seu negócio na própria fa-
zenda quanto aquele que o faz por 

meio de aplicativos e tabelas gerenciais 
enviadas à sede da empresa na capital 
– tem, na essência, a responsabilidade 
pelo equilíbrio do todo. Uma fazenda 
não é constituída apenas por pasta-
gens, animais e currais; ou, ainda, ape-
nas por sua floresta ou pó seu grupo de 
pessoas. Ela é a soma de tudo isso, fun-
cionando organicamente rumo às suas 
metas, considerando, cada vez mais, a 
consciência de que os aspectos produ-
tivos, conservacionistas e sociais preci-
sam estar em harmonia e equidade.

A pandemia causada pela Covid-19 
trouxe mais luz a essa necessidade. 
Nesse contexto, cresce o uso de novos 
conceitos, como o agroambiental, a 
bioeconomia e a conservação intensi-
va. Na essência, o que a pecuária sus-
tentável busca, em 2021, é mostrar que 
há um olhar com o mesmo rigor para 
todos os fatores, com equilíbrio entre 
os aspectos sociais, ambientais e eco-
nômicos da atividade. Que há a preser-
vação dos recursos naturais para aten-

der às necessidades da sociedade e dos 
empreendedores sem comprometer o 
que se espera para as gerações futuras, 
sendo protagonizada pelo trabalho do 
produtor rural. 

No médio Araguaia mato-grossen-
se, por exemplo, região com uma bio-
diversidade particular, surgiu, há cinco 
anos, um movimento chamado Liga do 
Araguaia, para trazer materialidade ao 
conceito de sustentabilidade. Diferente 
de uma entidade com regras e estrutura 
específica, a aura de um movimento faz 
com que a governança seja agregadora, 
inclusiva e multiplicadora. Sua difusão 
de conceitos é realizada por meio de 
projetos específicos (box), motivando 
a prática sustentável no dia a dia.

O que une o grupo de criadores são 
os valores de uma pecuária produtiva 
com responsabilidade socioeconômica 
e ambiental, para chegar a um resulta-
do lucrativo tanto ao seu quadro socie-
tário como também aos colaboradores, 
à comunidade local e à economia do 
País, atendendo aos anseios da socie-
dade. Dessa forma, o produtor assume 
uma agenda positiva, tornando áreas já 

abertas bem mais produtivas, por meio 
de boas práticas de produção, boa go-
vernança, gestão com base em dados, 
adoção de novas tecnologias, produção 
com biodiversidade, cumprimento es-
trito do Código Florestal Brasileiro e 
cooperação entre os produtores e os 
demais elos da cadeia. 

Maior produtividade por área
Por estar inserido em uma ativida-

de plurianual, o pecuarista atua em 
várias frentes para investir na redução 
do ciclo de produção e, com isso, co-
locar numa mesma área produtiva um 
maior número de animais. Para tanto, 
vale-se do melhoramento genético dos 
animais, porém com escolhas muito 
focadas em sua realidade brasileira e 
em seus objetivos de criação.

Nas fazendas participantes da Liga 
do Araguaia, localizadas na região do 
Médio Vale do Araguaia, estado de 
Mato Grosso, onde a temperatura má-
xima superou, em 2020, a média cen-
tenária histórica, há o investimento na 
seleção de um tipo animal adaptado, 
precoce, com ciclo pecuário curto, alta 
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conversão alimentar e rendimento de 
carcaça. Junta-se a isso o manejo e o 
bem-estar animal, demonstrando os 
claros ganhos produtivos, como tam-
bém para ser a garantia de aceitação 
por parte de um mercado consumidor 
cada vez mais consciente. 

O esforço está no dia a dia
A imagem da pecuária vilã, como 

1Gestor de investimentos, pecuarista e mem-
bro do comitê fundador da Liga do Araguaia

2Engenheiro-agrônomo, pecuarista e mem-
bro do comitê fundador da Liga do Araguaia

União fortalece boas práticas AGROPECUÁRIAS
O incentivo às práticas agropecuárias acontece por meio de projetos con-
cebidos e implantados a partir de parcerias públicas e privadas e aberto aos 
produtores da região, como os projetos:

1. Carbono Araguaia: monitoramento da redução de emissões de gases do 
efeito estufa, a partir da adoção de práticas de intensificação sustentável;Cam-
pos Araguaia: já finalizado, foi voltado ao apoio às atividades de intensificação 
sustentável e à regularização ambiental;
2. Baixo Carbono Araguaia: certificação do modelo de intensificação adota-
do pelas fazendas para fins de validação junto ao protocolo Carne Baixo Car-
bono (CBC);
3. Garantia Araguaia: desenvolvimento de ferramentas de monitoramento e 
verificação de práticas produtivas e socioambientais, sistema de validação de 
emissão de GEE nas atividades agropecuárias e estratégia de acesso a merca-
dos;
4. Rebanho Araguaia: apoio à intensificação sustentável, com foco na capaci-
tação e na aplicação de ferramentas de gestão produtiva;
5. Conserv Araguaia: compensação financeira para fazendas com exceden-
te de reserva legal em áreas determinadas pelo Código Florestal, evitando a 
abertura de novas áreas;
6. Raízes Araguaia: focado no turismo ecológico, busca fomentar os atrativos 
ambientais e melhorar a infraestrutura turística da região.

a principal responsável pelo desmata-
mento, pelas queimadas e pelo aque-
cimento global, foi muito presente em 
2020, potencializada por um discurso 
polarizado. Porém as respostas para as 
críticas merecem uma discussão mais 
aprofundada e com direito a réplicas. 
Como exemplo de evidência impor-
tante e pouco apontada, segundo es-
tudo do ICV no Mato Grosso, 1% das 

propriedades foram responsáveis pelo 
desmatamento ilegal; portanto, 99% se 
enquadram na legislação. A Embrapa 
nos mostra que o Brasil preserva 66% 
de seu território, por mérito do tra-
balho de uma maioria de produtores 
rurais que, incansavelmente, trabalha 
pela regularização ambiental e pela 
preservação de ativos florestais dentro 
das propriedades.

E, cada vez mais, ampliam-se os 
passos para que as fazendas mitiguem 
a produção de CO2 do mundo. Um 
dos projetos da Liga do Araguaia, em 
finalização, mostra que há potencial 
para a produção de uma carne carbono 
neutro, ou seja, devido ao seu sistema 
de produção tropical, é realizado um 
balanço líquido de emissões no qual, 
apesar da emissão entérica de metano 
pelos bovinos, há o sequestro maior de 
CO2 pela pastagem cultivada. 

Chamado Projeto Carbono Ara-
guaia, seu intuito foi o de contribuir 
para a compensação das emissões cau-
sadas pelos Jogos Olímpicos Rio 2016, 
realizados no Brasil, estando em im-
plantação desde 2015. Com dados que 
estão em fase final de confirmação, a 
remoção feita pelas fazendas partici-
pantes do projeto representarão uma 
importante contribuição para a mitiga-
ção das emissões ocorridas nas Olim-
píadas. O projeto envolveu o balanço 
líquido de emissões ocorridas em 82 
mil hectares de pastagens pertencentes 
a 24 fazendas, ao longo de cinco anos.

Na prática, as fazendas investiram 
em reforma, restauração e integração 
de pastagens, e, com isso, contribuíram 
para a maior fotossíntese e captação 
de carbono. O combate à degradação 
dos pastos está intimamente ligado à 
redução da emissão de CO2, pois, se 
as plantas vegetam mais, elas aumen-
tam a fixação de carbono no solo, pelo 
crescimento de suas raízes – que, dife-
rentemente das folhas, não são consu-
midas pelos animais e são incorpora-
das à matéria orgânica do solo. Além 
disso há, evidentemente, mais oferta de 
forragem para nutrição dos animais, 
permitindo que eles completem o ciclo 
produtivo em menos tempo e, conse-
quentemente, emitindo menos gases 
de efeito estufa. Um duplo ganho de 
sustentabilidade ambiental. 

Felizmente, dados recentes divulga-
dos pelo Plano ABC mostraram que 
o pecuarista está invertendo a curva 
da degradação, já que o percentual 
de pastagens degradas monitoradas 
passou de 34% para 25%. Somadas as 
iniciativas do setor, percebe-se que, o 
sequestro de carbono é uma tendên-
cia para a pecuária brasileira, que, por 
ser tropical, certamente irá expandir 
seu impacto positivo, inaugurando um 
novo capítulo da história da pecuária 
do Brasil.

Democratização da informação
Como qualquer outra atividade, a 

pecuária busca entender seu real im-
pacto, com base em estudos científicos, 
e trabalha para mitigá-los tanto quan-

to possível. Movimentos como a Liga 
do Araguaia trazem o exemplo do pe-
cuarista que busca produzir uma car-
ne que reúna atributos de qualidade e 
sustentabilidade, com esforço para que 
seu modelo seja viável, respeite seus 
próprios valores e contribua para o de-
senvolvimento sustentável da região. 
Para 2021, a Liga do Araguaia espera 
que seu legado continue a refletir po-
sitivamente na região e inspire, ainda 
mais, a pecuária sustentável brasileira.

Com pasto e gado bom, o produ-
tor rural avança para tecnologias que 
lhe garantam maior rentabilidade ao 
sistema, como a suplementação, a 
adubação verde e a integração lavou-
ra-pecuária, conseguindo, assim, com 
a rotação de culturas, otimizar ainda 

mais a área, pois, além da pecuária, co-
lhe os resultados das safras agrícolas. E 
faz tudo isso ciente da importância de 
manter a biodiversidade conservada, 
pois a floresta, como parte do organis-
mo vivo que é a fazenda, presta servi-
ços ambientais ao sistema produtivo e 
a seu ambiente. 

A pesquisa comprova que proprie-
dades com floresta em 15 quilômetros 
de seu entorno têm uma variação de 
temperatura menor, o que é importan-
te para os animais e para o capim, prin-
cipalmente na época de seca, como foi 
apresentado em um dos dias de campo, 
organizados anualmente pela Liga do 
Araguaia para difundir boas práticas 
localmente. 

Para a transferência de tecnologia e 
discussão de problemas comuns, o mo-
vimento organiza dois eventos por ano, 
aberto a todos os pecuaristas da região. 
O tema está cada vez mais presente nas 
fazendas pela efervescência de startups 
dispostas a potencializar esse ganho, 
trazendo soluções para dentro das por-
teiras, com pesagens por foto, energia 
limpa e alternativas produtivas de me-
nor impacto.
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