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USO DA TERRA NA AMAZÔNIA LEGAL

Rebanho bovino em 2007
Expansão da pecuária nos últimos dez anos coloca
em risco áreas ocupadas pela floresta amazônica
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1.208.652

“O ponto positivo é que esse
rastreamento não ficará restrito a uma só rede de supermercados, o que deve trazer um
alcance maior”, diz o executivo. A expectativa é de que os
primeiros frigoríficos sejam
certificados este ano.
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GESTÃO - Para Pianez, vai ficar mais fácil monitorar origem da carne

Além da iniciativa do varejo,
pecuaristas do Pará devem entrar,a partirde2010,no programa de rastreabilidade que está
desenvolvidopelogovernofederal, batizado de ‘Desmatamento Zero’. Deve incluir mais de 14
milpropriedadesdeseismunicípios do Pará. A penalidade para
o pecuarista que desmatar será
a suspensão da Guia de Trânsito Animal (GTA), que permite o
deslocamento dos bovinos entreasregiões.SemaGTA,oprodutor fica impedido de comercializar seus animais. O setor
aponta, porém, dificuldadespara rastrear o gado, entre elas o
custo, que seria elevado, e o fato
deosanimaisseremtransportados de um Estado para outro.
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‘O rastreamento
pode e deve ser
usado para fins
ambientais’
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prir cláusulas que exigem que a
carne não venha de fazendas
embargadas ou com desmatamento ilegal”, diz Pianez. “Mas
a fiscalização é a parte mais
complexa”, reconhece. No entanto, o setor varejista articula,
pormeiodaAssociaçãoBrasileira de Supermercados, um programadecertificaçãodaprodução de carne, que está sendo levado a frigoríficos e fazendas.

EM MILHÕES DE
CABEÇAS

TOTAL

69.574.964

Indústria começa a adotar ações
de rastreabilidade da produção
O boicote à carne produzida
no Pará, iniciado pelas grandes redes do varejo em junho
por recomendação do Ministério Público Federal, está provocando uma rápida mudança
no setor pecuarista brasileiro.
Com o fim da restrição à carne
paraense – selado com um termo de ajuste de conduta por
parte dos frigoríficos – as redes de supermercado prometeram tornar mais rígidos
seus critérios de compra de
carne bovina.
“O episódio deu o empurrão
que faltava para que o setor da
pecuária tomasse providências em relação à rastreabilidade da produção de carne”,
afirma Paulo Pianez, diretor
de sustentabilidade da rede
francesa de varejo Carrefour.
Segundo o executivo, o grupo
consegue rastrear a origem de
40% da carne bovina comprada, mas o objetivo é aumentar
esse porcentual. “Por contrato,
os fornecedores precisam cum-
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contaminados”, relembra Mar- carne brasileira”, diz Pratini.
“Os alertas sobre a existência cos Vinicius Pratini de Moraes,
dedesmatamentoilegaletraba- um dos responsáveis por imple- MUDANÇA CLIMÁTICA
lho escravo na cadeia da pecuá- mentarosistemaderastreabili- “Seguramente, a pecuária é a
ria já vem sendo feitos desde a dade de bovinos (Sisbov), quan- cadeia mais atrasada em reladécada passada.Foi preciso um do ocupou o Ministério da Agri- ção às questões ambientais e a
boicote para que o setor passas- cultura, entre 1999 e 2002.
que se mostra mais resistente a
O problema, aponta, foi que mudar”, diz Rodrigo de Lima,
se a considerar esses aspectos
como importantes”, avalia os produtores de carne que for- pesquisador do Instituto de EsOded Grajew, um dos fundado- necemparaomercadodomésti- tudos do Comércio e Relações
co não adotaram o sistema, ten- Internacionais (Icone).
res do Instituto Ethos.
O debate sobre a necessida- do como argumento os custos
“A produtividade da pecuádedemodernizar apecuáriabo- altosdeimplementação.“OBra- riaextensivapraticada naAmavinacomeçounosiníciodadéca- sil é continental, e a adoção da zônia é baixíssima, é 0,9 boi por
da, quando o mal da vaca louca rastreabilidade é um processo hectare, e tem total relação
fez com que a Europa exigisse a lento, até cultural. O sistema foi com as mudanças climáticas”,
rastreabilidade da carne. “Co- pensado para a vaca louca, mas diz. Ele observa, porém, que é
mo importávamos matrizes pode e deve ser usado para fins apenas uma questão de tempo
dos países europeus, havia essa ambientais. A sustentabilidade até que a agenda da sustentabipreocupação, se os bezerros começaaserusadacomoinstru- lidade seja integrada ao setor.
nascidos aqui poderiam estar mento de proteção ao acesso à ● ANDREA VIALLI
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 28 ago. 2009, Vida & Sustentabilidade, online.
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