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A pecuária deveria ser taxada para reduzir os estragos ao ambiente causados pela produção de 
carnes. Polêmica, a proposta da Agência das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 
(FAO) afeta grandes exportadores de carnes como o Brasil e pode ser considerada o 
"contrapeso" do cenário de crescimento contínuo da demanda internacional sinalizado em 
amplo estudo divulgado na quinta-feira. 
 
A agência da ONU estima que a produção mundial de carnes dobrará até 2050 para atender a 
uma demanda que cresce de maneira vertiginosa. E alerta que a elevação constante da 
produção animal "se traduzirá em enormes pressões sobre a saúde dos ecossistemas, a 
biodiversidade, os recursos em terras e florestas e na qualidade da água, além de contribuir de 
maneira significativa para o aquecimento do planeta". 
 
Nesse cenário, a FAO sugere que os governos adotem medidas para reduzir o custo ambiental 
da expansão da pecuária, e uma dessa medidas poderia ser a imposição de "taxas ou direito 
de utilização de recursos naturais" pelos pecuaristas, para levá-los a "internalizar os custos dos 
estragos ambientais causados pela produção animal". Segundo a agência, impor taxações é 
necessário sobretudo porque "os preços atuais das terras, da água e dos alimentos usados na 
produção dos rebanhos frequentemente não refletem o verdadeiro valor desses recursos, o 
que provoca seu excesso de consumo". 
 
A FAO sugere, também, políticas que favoreçam o consumo de carnes suína ou de frango em 
vez de carne bovina - isso porque são necessárias menos calorias vegetais para produzir uma 
caloria animal. A FAO, na prática, incorpora uma posição de vários países desenvolvidos nos 
ultimos tempos, que visa a frear a produção de carne bovina. A instituição igualmente defende 
que os governos estimulem os pecuaristas a melhorarem a alimentação dos rebanhos para 
reduzir as emissões de metano. Isso poderia ser feito, por exemplo, com mais aditivos. 
 
Para a FAO, todo o custo "externo" deve ser incorporado nas políticas pecuárias "para levar em 
conta o custo integral da poluição e outros aspectos ambientais negativos". Com isso, acredita 
o braço da ONU, os produtores serão impelidos "a fazer escolhas de gestões menos custosas 
para o meio ambiente e para a sociedade como um todo". Por sua vez, os pecuaristas que 
protegem o ambiente devem ser indenizados através de "benefício imediato" - como ajuda 
para melhorar a quantidade e qualidade da água, por exemplo. 
 
A FAO procura mostrar que o custo ambiental é enorme: a pecuária é responsável por 18% 
das emissões totais de gases de efeito estufa, mais do que o setor de transportes. Na América 
Latina e no Sudeste da Ásia, os bovinos são responsáveis por 85% das emissões do setor, pelo 
metano. 
 
Segundo o relatório, a pecuária, que contribui com 40% do valor total da produção 
agropecuária global e assegura a subsistência de um bilhão de pessoas, é a atividade que mais 
se utiliza dos recursos do planeta e ocupa 80% da superfície agrícola total. O setor é 
responsável por 8% do consumo mundial de água. 
 
Outro desafio é a saúde pública, já que 75% das novas doenças que afetaram os serem 
humanos nos últimos dez anos são causadas por patologias provenientes de animais ou de 
produtos de origem animal. Além disso, em muitos países em desenvolvimento explorações 
intensivas situam-se perto de centros urbanos para baratear o transporte. 
 
Se a proposta de taxação avançar junto aos governos, o impacto sobre o Brasil será evidente. 
O país é o maior exportador mundial de carne bovina, e é brasileira a maior empresa de 
proteínas do mundo, a JBS. 
 
A própria FAO projeta que a produção do campo brasileiro (grãos e pecuária), que a agência 
estima já ter crescido 50% desde 2000, poderá ter novo salto de 50% nos próximos dez anos, 
o que também alimenta a demanda para atenuar questões ambientais e de saúde. 



 
A melhora de renda, sobretudo em países emergentes, o crescimento demográfico e a 
urbanização são os principais fatores para a crescente demanda global por produtos à base de 
carnes. E continuarão a sê-lo, ampliando mudanças no consumo, conforme o relatório 
divulgado. Em 2005, um chinês comia 59,5 quilos de carnes por ano - eram 13,7 em 1980. No 
mesmo período, o país asiático multiplicou seu consumo de lácteos por dez. Também a 
demanda brasileira por produtos animais registrou forte incremento: o consumo per capita de 
carne quase dobrou, e o de leite aumentou 40%. 
 
Globalmente, o consumo de carnes passou para 41,2 quilos por pessoa em 2005, ante 30 
quilos em 1980. Apesar de campanhas apontando o consumo de carnes como um fator de 
obesidade e de doenças cardiovasculares, a FAO diz, por outro lado, que os produtos animais 
são "excelente fonte de proteína de alta qualidade". 
 
Para atender ao aumento da demanda, a produção global de carnes terá de dobrar até 2050, 
de 228 milhões de toneladas para 463 milhões. O número de bovinos passará de 1,5 bilhão 
para 2,6 bilhões, e o de caprinos e ovinos, de 1,7 bilhão para 2,7 bilhões de cabeças. 
 
Em 2007, os países em desenvolvimento superaram as nações desenvolvidas na produção de 
carnes e ovos e eliminaram seu atraso na produção de leite. O aumento da produção reflete, 
em grande, parte a alta do consumo. A China e o Brasil têm os crescimentos mais importante, 
sobretudo para carnes. Entre 1980 e 2007, a China multiplicou sua produção por seis e hoje 
responde por 50% do total produzido nos países em desenvolvimento e por 31% da produção 
mundial. O Brasil multiplicou sua produção por quatro e tem mais de 11% da produção de 
carnes dos países em desenvolvimento e 7% da global. 
 
O relatório da FAO corrobora o domínio do Brasil nas exportações mundiais de carnes. Em dez 
anos, o país multiplicou as exportações de frango por cinco, as de carne bovina por oito e as 
de carne suína, por dez. A FAO diz que o país explorou progressivamente os custos mais 
baixos de grãos para alimentação animal para desenvolver sua pecuária industrial. Terras 
abundantes e mais infraestrutura em Mato Grosso e no Cerrado reforçam a projeção de que o 
país continuará avançando. 
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