
vaca é quem paga o 

pato". A frase é do 

médico veterinário 

Luiz Gustavo Pereira, pesquisador 

da Embrapa Gado de Leite, de Juiz 

de Fora, MG, para explicar que a pe-

cuária está assumindo, de maneira 

desproporcional, a culpa pelas emis-

sões de gases do efeito estufa (GEE) 

no planeta. A atividade dá a sua con-

tribuição. Mas, não pode arcar com 

a parte que não lhe cabe do déficit 

ambiental. 

"A vaca produz metano. Isto é 

um problema. Mas tem um papel im-

portante na segurança alimentar", 

pondera. 

A conta referente às responsabi-

lidades das emissões precisa ser bem 

feita. Entre os gases de efeito estufa 

emitidos no mundo, o dióxido de car-

bono (C02) tem uma participação de 

60% e o metano (CH4), de 15%, cons-

tata Luiz Pereira. 

Do total do metano - que é 21 

vezes mais potente para o aquecimen-

to global do que o C02 -, 22% são 

provenientes do gado. Os cálculos uti-

lizados, até agora - segundo o pesqui-

sador da Embrapa - atribuem à pe-

cuária uma participação de 3% nas 

emissões de gases de efeito estufa no 

mundo, incluindo o maior impacto 

causado pelo CH4. 

Outro gás causador do efeito es-

tufa, gerado pela bovinocultura, é o 

óxido nitroso que é proveniente das fe-

zes e urina dos animais e da adubação 

nitrogenada das pastagens. 

Apesar de ter um impacto supe-

rior ao dióxido de carbono e ao gás me-

tano na atmosfera, a emissão de óxido 

nitroso é muito menos representativa 

em relação ao gás metano na bovino-

cultura. Não existe ainda uma metodo-

logia para calcular a sua emissão pela 

pecuária, de acordo com Luiz Pereira. 

O médico veterinário afirma que 

é necessário ter uma visão sistêmica 

da atividade para avaliar os benefí-

cios da pecuária que são muito maio-

res do que os malefícios. Ele afirma 

que o leite, por exemplo, fornece 20 



p e c u á r i a 

nutrientes diferentes para a alimen-

tação humana, enquanto que o refri-

gerante, cujo processo de produção 

causa menos impacto do que a bovi-

nocultura para o aquecimento global, 

não tem a mesma relevância. 

Mas, não é só a questão alimen-

tar que deve ser levada em conta para 

t i rar o peso das "costas" dos rumi-

nantes. É preciso olhar o sistema de 

"A melhoria da alimentação 

pode reduzir o tempo de abate do boi 

de quatro para dois anos", diz. 

O pesquisador af irma que com 

a adoção de medidas como a prática 

da pecuária intensiva, a recuperação 

das pastagens e a integração lavoura, 

pecuária e floresta estão sintonizadas 

com a sustentabilidade ambiental da 

atividade. 

própria Embrapa Gado de Leite de-

monstram que a adição de óleo de soja 

ou girassol a forrageiras tropicais pro-

porcionam, entre outros benefícios, a 

redução significativa da produção de 

gás metano pelos ruminantes. 

Mane jo de pastagens - A inte-

gração lavoura-pecuária desempenha 

um papel importante para a recupera-

ção de pastagens e, consequentemen-

produção da pecuária de uma manei-

ra mais abrangente. 

"A vaca não pode ser vista isola-

damente", observa. 

De acordo com Luiz Pereira, as 

pastagens têm a capacidade de fixa-

ção de carbono. Ele af i rma que até 

mesmo áreas degradadas podem ter 

um balanço positivo de carbono em 

alguns casos. 

Pecuária sustentável - Os es-
forços de pesquisadores e de pecua-

ristas estão criando condições para 

mudanças no manejo que tornam a 

atividade ambientalmente mais sus-

tentável. Luiz Gustavo Pereira - que 

é pesquisador na área de nutrição de 

ruminantes, com doutorado em Ciên-

cia Animal - af i rma que uma medida 

eficiente, para a obtenção de resulta-

dos ambientais positivos, é a otimiza-

ção do sistema. 

"Se a média de produção do re-

banho aumentar de mil para dois mil 

litros de leite por vaca, haverá pra-

ticamente a mesma quantidade de 

emissões para uma disponibilidade 

bem maior do produto", avalia. 

O mesmo raciocínio vale para a 

pecuária de corte. 

Além disso, o desenvolvimen-

to de trabalhos específicos na área de 

nutrição animal começa a contribuir 

para a diminuição do impacto nega-

tivo ao meio ambiente proporcionado 

pela bovinocultura. 

O uso de óleos e extratos vege-

tais na alimentação do gado, a util iza-

ção de determinadas leguminosas e o 

consumo da silagem reduzem a emis-

são de gás metano. 

Alguns trabalhos realizados na 

te, contribui para a sustentabilidade 

ambiental da pecuária, segundo Faus-

to de Souza Sobrinho, pesquisador da 

Embrapa Gado de Leite. 

Ele observa que este sistema dimi-

nui a exposição e a desestruturação do 

solo, evitando a perda da sua camada 

superficial, além de minimizar os pro-

blemas de erosão causados pela chuva. 

Diversas culturas podem ser uti-

lizadas para a integração, como mi-

lho, soja, sorgo, gerando inclusive 



uma nova possibilidade de renda à 

propriedade rural. 

"0 sistema exige a adoção de 

um conjunto de tecnologias, o que 

acaba forçando a intensificação da 

exploração do solo", observa. 

De acordo com Fausto de Sou-

za, além de recuperar as pastagens, 

esse tipo de manejo, cria condições 

favoráveis para a otimização da 

bovinocultura. 

Na opinião do pesquisador, a in-

clusão de árvores pode também am-

pliar os benefícios. 

"Produzem sombra e aumen-

tam o conforto dos animais" , af i rma. 

Com raízes mais profundas, as árvo-

res aproveitam melhor os nutrientes 

do solo, deixando-os mais disponíveis 

para as gramíneas. 0 sistema agrosil-

vipastori l é benéfico para a fert i l ida-

de do solo, ajuda a combater a erosão, 

possibilita a melhoria da capacida-

de reprodutiva dos bovinos, enrique-

ce a dieta do rebanho e gera condi-

ções mais favoráveis para o aumento 

da produção de carne e leite, entre ou-

tras vantagens. 

Fausto de Souza Sobrinho diz 

que o manejo das pastagens com a in-

tegração de outras atividades (lavou-

ra e/ou floresta) apresenta algumas 

particularidades. 

Por isso, é importante que o pro-

dutor tenha a orientação técnica ade-

quada em relação à definição de áreas 

propícias para a implantação desses 

sistemas, de culturas que devem ser 

uti l izadas (arbóreas, de grãos, legu-

minosas, etc), sobre procedimentos 

que devem ser adotados, como grada-

gem, calagem, t ipo de adubação, en-

tre outros aspectos. 
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