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NEGÓCIOS E MEIO AMBIENTE 

Leonardo de Oliveira Resende
1
 

 

RESUMO 
A integração de áreas produtivas de pecuária com florestas plantadas traz novas perspectivas para o 

segmento através do fornecimento de leite e carne com balanço positivo na emissão de gases do efeito 

estufa. Vivemos, ao longo de toda nossa existência, utilizando um modelo exploratório/extrativista dos 

recursos naturais de que o planeta dispõe. Como os recursos eram abundantes, o foco do ser humano 

foi sempre tirar o máximo de recursos com o menor custo possível. Agora, o homem depara-se com 

um novo paradigma, no qual o grande desafio é mudar esse modelo econômico de exploração dos 

recursos para que possamos mitigar a emissão de gases de efeito estufa. Este artigo tem como objetivo 

mostrar que, no atual cenário global, o Brasil tem a capacidade de preservar o meio ambiente e, ao 

mesmo tempo, gerar negócios lucrativos como podemos observar no exemplo da integração entre 

pecuária e florestas plantadas promovendo a neutralização das emissões de metano e carbono de sua 

cadeia produtiva.  

 

PALAVRAS-CHAVE: pecuária neutra em metano, carne neutra, leite neutro, integração pecuária e 

floresta.  

 

ABSTRACT: 
The integration of livestock production areas with planted forests brings new perspectives to the 

segment by providing milk and meat with positive results in the emission of greenhouse gases. We 

live right off our entire existence using an exploratory way of our natural resources on the planet. As 

resources were abundant human focus has always been to extract the maximum resources at lower 

cost. Now we are faced with a paradigm where we have the challenge to change this economic model 

of exploration resources to mitigate the emission of greenhouse gases. The approach of this article 

focuses on showing that in the current global scenario, Brazil has the ability to preserve the 

environment and at the same time generate profitable business as we can see in the example of 

integration between livestock and planted forests by promoting the neutralization of emissions 

methane and carbon production chain. 

 

KEYWORDS: neutral livestock methane, neutral meat, neutral milk, livestock and forest system 

integration.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Estudos mostram que, desde o final dos anos 1970 do século passado, a demanda da 

população mundial por recursos naturais é maior do que a capacidade do planeta em renová-

los. Dados mais recentes demonstram que estamos utilizando cerca de 50% a mais do que o 

que temos disponível em recursos naturais, ou seja, precisamos de um planeta e meio para 

sustentar nosso estilo de vida atual (WWF Brasil, 2013). 

Podemos afirmar que o modelo exploratório dos recursos naturais é uma forma 

irracional de exploração da natureza, que gera o esgotamento do capital natural mais rápido 
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do que sua capacidade de renovação. Essa situação não pode perdurar, senão enfrentaremos, 

em breve, uma profunda crise socioambiental e uma disputa por recursos. 

 

Inserido nesse cenário, o crescimento da população mundial apresenta grande 

aceleração, trazendo uma pressão adicional para a produção sustentável, conforme mostrado 

no Gráfico 1, a seguir: 

 

 

Gráfico 1: Crescimento da população mundial. 

Fonte: Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2011/10/26/mundo-enfrenta-novos-

desafios-ao-chegar-aos-7-bilhoes-de-habitantes.jhtm>. Acesso em: 5 out. 2013.  

 

A partir dos dados apresentados no Gráfico 1, observamos que a população mundial 

aumentará perto de 300% nas próximas décadas, o que acarretará um problema ambiental 

ainda maior do que o que se apresenta na atualidade, pois o consumo dos recursos naturais 

aumentará sensivelmente. Por conseguinte, a próxima geração de negócios e empresas terá de 

vencer um grande desafio, ou seja, apresentar um novo modelo econômico baseado na 

produção de recursos sustentável e lucrativo. No Brasil, já existem algumas empresas 

trabalhando nessa linha. Como são as pioneiras, elas têm um trabalho adicional de 

desenvolver o mercado consumidor, identificar onde estão seus clientes, saber a melhor forma 

de se comunicar com eles e de como convencê-los a pagar um valor adicional por um produto 

verde. 

Aliadas a essas empresas, há várias Instituições de Pesquisa e Ensino que se dedicam 

ao tema, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) / Coordenação dos Programas de 

Pós-Graduação em Engenharia (COPPE) é um exemplo bem sucedido que podemos citar, 

http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2011/10/26/mundo-enfrenta-novos-desafios-ao-chegar-aos-7-bilhoes-de-habitantes.jhtm
http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2011/10/26/mundo-enfrenta-novos-desafios-ao-chegar-aos-7-bilhoes-de-habitantes.jhtm
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pois desenvolve projetos com o ônibus de hidrogênio, os biocombustíveis, o concreto 

ecológico, entre outros. 

A principal causa para o planeta ter atingido, em 2013, a marca histórica de Emissão 

de Gases de 400 PPM (partícula por milhão) de CO2 é a queima de combustíveis fósseis, 

como a queima de carvão para geração de energia elétrica e o petróleo, que é usado no 

transporte e na indústria; por isso, é preciso oferecer a essa sociedade, viciada em 

combustíveis fósseis, uma alternativa de produção de energia de fontes renováveis e não 

poluentes. 

As oportunidades de negócio para empreendimentos que entendam esse novo 

momento econômico são muitas; portanto, cabe às empresas selecionar e adaptar as 

tecnologias desenvolvidas pelas instituições de pesquisa às necessidades do mercado: 

"Desenvolvimento sustentável significa suprir as necessidades do presente sem afetar a 

habilidade das gerações futuras de suprirem as próprias necessidades”
2
. 

Dessa forma, questiona-se: quais são os bons negócios de um mundo que esquenta? O 

mundo da “Economia verde” ou “Economia de baixo carbono” pode ser tão rentável ou mais 

rentável do que o mundo alimentado pelo combustível fóssil. 

Vale assinalar que o Brasil é um dos raríssimos países do mundo em que a economia é 

mais competitiva nesse cenário de mudanças; por isso, sua população tem mais a ganhar do 

que a perder nessa nova realidade, visto que pode gerar produtos e serviços mais competitivos 

do que outros países na Economia de baixo carbono do que na atual. A seguir, serão 

elencados alguns exemplos: 

a) No setor industrial, a indústria de energia renovável possui um vasto campo pela 

frente e já apresenta crescimento elevado através da enegia eólica, solar e do etanol . As 

indústrias ligadas à eficiência energética também têm um grande potencial a ser explorado.  

b) No setor de serviços, toda indústria de serviços passará por grandes transformações, 

podendo ser citados o setor hoteleiro e o setor de lazer. Eles serão abastecidos por produtos e 

serviços com tecnologia de baixa emissão de carbono. 

c) No setor do agronegócio, a produção de alimentos já tem na Agricultura de baixo 

carbono seu grande aliado. Técnicas, tais como plantios de precisão, cultivo mínimo do solo, 

Integração Lavoura Pecuária e Floresta (ILPF), têm proporcionado aumentos significativos de 

produtividade e, como consequência, a redução da emissão de gases por tonelada de produto.    
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A profunda crise financeira do ano de 2008 fez com que a demanda por esses produtos 

e serviços de baixo carbono sofressem uma desaceleração. Se, por um lado, as empresas 

estavam focadas em sua sobrevivência, por outro, as pessoas tentavam gastar menos devido à 

crescente taxa de desemprego e o mercado acabou passando por uma retração. 

Decorridos 5 anos da crise, muitos analistas mostram que a economia global já passou 

seu pior momento, os Estados Unidos e a Europa voltaram a apresentar algum crescimento 

econômico, e a China continua com alta taxa de evolução do seu Produto Interno Bruto (PIB). 

A partir dessas considerações, torna-se necessário voltar o foco para uma questão de 

relevância para o presente estudo: buscar estratégias para unir os estudos científicos das 

nossas tão prestigiadas Universidades para a obtenção de produtos e serviços que atendam a 

esse promissor mercado. 

 

1 ESTUDO DE CASO NO SETOR DE AGRONEGÓCIO: FAZENDA TRIQUEDA 

 

A Fazenda Triqueda teve, por um longo tempo, na atividade da pecuária de corte, sua 

única fonte de renda, mas, apesar de ser lucrativa, a taxa de remuneração do capital obtida no 

negócio era inferior à taxa mínima de remuneração do capital livre de risco. 

Entende-se como taxa livre de risco a remuneração atingida no mercado com o 

mínimo de risco que, no caso do Brasil, é o Título da Dívida Pública Federal – Letras do 

Tesouro Nacional (LTN). Hoje, essa remuneração gira em torno de 12% ao ano, sendo que, de 

acordo com esse conceito, o negócio só começa a ser atrativo quando sua rentabilidade supera 

esse valor.  

No ano de 2000, a Fazenda Triqueda avaliou a rentabilidade dos seus últimos 5 anos. 

Para tanto, foi utilizado o valor da terra, o valor das benfeitorias, o valor do gado e o capital 

de giro necessário. A taxa de retorno obtida foi de 6% ao ano, que foi considerada insuficiente 

para o nível de risco da atividade. Na busca por se manter na atividade, a fazenda adotou um 

Modelo de Gestão Sustentável, cujo objetivo é alcançar níveis de lucratividade, com  

investimentos na integração da pecuária com as florestas. 

 O Plano de Negócios da fazenda foi concebido sob a premissa de que as florestas 

plantadas precisam ser reconhecidas em novas políticas climáticas. Desse modo, por meio do 

plantio de árvores que são vendidas com certificação de madeira proveniente de plantios 

comerciais ocorre uma redução da pressão sobre as matas nativas. Para exemplificar, 

apresentamos, na Figura 1, a situação do desmatamento da Mata Atlântica no extremo sul da 

Bahia: 
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Desmatamento da mata atlântica 

no extremo sul da Bahia

Em 1974 Em 1990

somente 6%

Até 1945

2 MM ha - 85%

Em 1960

Hoje: só restam cerca de 5% da cobertura florestal original.
Fonte: SOS MATA ATLÂNTICA

 

Figura 1: Desmatamento da Mata Atlântica no extremo sul da Bahia. 

Fonte: Disponível em: <http://www. nossacara.com/ver.php?id=9542>. Acesso em: 20 out. 2013. 

 

O fato de a Mata Atlântica ter praticamente desaparecido em apenas 45 anos, reforça a 

necessidade de fontes renováveis de recursos. 

Na integração, a utilização das áreas da Fazenda Triqueda é destinada a duas 

atividades que atuam de forma integrada (ou em consórcio) no mesmo espaço, ou seja, o 

mesmo hectare que só produzia carne passou a produzir carne e madeira, conforme mostram 

as Figuras 2,  3 e 4:  

 

                                   

Figura 2: Plantio da Fazenda Triqueda.                                          Figura 3: Mata e gado na Fazenda Triqueda.  
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Figura 4: Harmonia de pecuária de corte e produção florestal na  

Fazenda Triqueda.  

 

Nas figuras 2, 3 e 4, é possível verificar a harmonia da interação das duas atividades, 

pecuária de corte e produção florestal, uma experiência de sucesso realizada na Fazenda 

Triqueda. 

As árvores plantadas, durante seu crescimento, absorvem, principalmente, o carbono, 

mas também retiram da atmosfera outros gases como o metano e liberam oxigênio. Dessa 

forma, contribuem para a diminuição do efeito estufa, causador da elevação da temperatura. A 

disposição sistemática das árvores por toda a área produz um grande e contínuo bosque que 

reduz a temperatura em 2 graus dentro do sistema.  

O Brasil assinou o protocolo de Kyoto, que, entre outras, busca fazer um diagnóstico e 

aplicação de medidas, a fim de reduzir gases de efeito estufa, mas, para saber a origem desses 

gases, foi necessário conhecer melhor os sistemas de produção responsáveis pela emissão de 

metano. Foi realizada uma pesquisa nos sistemas de produção de bovinos, sendo que o país é 

considerado o maior produtor de rebanho comercial do mundo. Vale enfatizar, neste estudo, 

que a pecuária é apontada por muitos pesquisadores como grande emissor de metano, devido 

ao processo de fermentação entérica do gado. Os bovinos, na condição de ruminantes, emitem 

grande quantidade de gás metano pela boca, conforme destacado no Gráfico 2: 
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Gráfico 2: Distribuição de metano por setor no Brasil. 

Fonte: Disponível em: <http://www.cileite.com.br/content/estimativas-das-emiss%C3%B5es-de-metano-em-

minas-gerais-e-no-brasil>. Acesso em: 12 jun. 2013.  
 

 

 

O Gráfico 2 mostra as emissões setoriais de metano no Brasil com suas respectivas 

porcentagens, podendo-se observar que a maior parcela de emissão é representada pela 

fermentação entérica de gado. Assim, a partir dos dados presentes no Gráfico 2, constatamos 

que as emissões de metano pelo gado no Brasil são extremamente elevadas. Esse gás, além de 

ser um dos causadores do efeito estufa, também contribui para o aquecimento global. 

A seguir, buscaremos mostrar, por meio do Gráfico 3, a quantidade de árvores 

necessárias para neutralizar a emissão de metano pelo gado em um sistema silvipastoril com 

250 árvores por hectare: 
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Gráfico 3: Quantidade de árvores necessárias para neutralizar a emissão de metano pelo gado em um sistema 

silvipastoril com 250 árvores por hectare. 

Fonte: SILVA (2009). Disponível em: <www.ipni.net/publication/ia-brasil.nsf/0/.../$FILE/Jornal1-18-138.pdf>. 
Acesso em: 7 set. 2013.  

 

No sistema de integração, segundo autor do Gráfico 3 (Wanderley Porfírio– 

pesquisador da Embrapa Florestas), as 250 árvores plantadas por hectare são suficientes para 

absorver o metano emitido pelos bovinos. Esse gráfico mostra que, na idade de 2 anos, o 

sistema absorve o gás metano equivalente a emissão de 19 cabeças de gado por hectare, em 

outras palavras, podemos afirmar que a pecuária é neutra na emissão de metano. 

Ao fazer o plantio das árvores em curvas de nível, o sistema ajuda a diminuir a 

velocidade da água das chuvas. Assim, ao cair mais devagar, a infiltração de água no solo fica 

mais eficiente e diminui o processo de erosão, como se pode verificar na Figura 6, a seguir: 
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Curvas de nível x água chuva

 

Figura 5: Linhas das árvores dispostas em curvas de nível na Fazenda Triqueda. 

 

A Figura 5 mostra as linhas das árvores dispostas em curvas de nível na Fazenda 

Triqueda. O plantio das árvores desse modo faz com que haja uma diminuição da velocidade 

da água das chuvas e, como resultado, a infiltração de água no solo fica mais eficiente, 

minimizando o processo de erosão. 

 

           

               Figura 6: Pecuária de leite no sistema.                                   Figura 7: A busca pela sombra dos animais.  

 

 

Nas figuras 6 e 7 comprovam que esse modelo também se aplica na produção de leite, 

fornecendo produtos neutros nas emissões de gases do efeito estufa  através da integração do 
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sistema produtivo com as florestas plantadas. O formato do projeto aplicado na pecuária de 

corte neutra pode ser transferido para a cadeia do leite seguindo os mesmos princípios 

tratados neste artigo.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao sair do modelo convencional, os proprietários da Fazenda Triqueda entenderam, 

logo no início, que deveriam fazer contato com Instituições de Pesquisa e Ensino em sua área 

de atuação, a fim de obterem a transferência de tecnologia e conseguirem um salto de 

qualidade em suas operações. Sendo assim, a fazenda aproximou-se da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (Embrapa), da Universidade Federal de Viçosa (UFV) e da 

Universidade de São Paulo – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (USP/ESALQ).  

Finalizamos este artigo com a apresentação dos benefícios, tanto ambientais quanto 

financeiros, provenientes da integração do cultivo de florestas à criação de gado para 

produção de carne e leite. O Resultado Ambiental foi a formação de um sistema mais 

eficiente com as seguintes características: redução na emissão de gases do efeito estufa; 

conservação do solo; diminuição da temperatura em 2 graus dentro do sistema; oferta de 

produto ecologicamente correto, madeira certificada; diminuição da pressão de matas nativas; 

prática da pecuária neutra em metano. O Resultado Financeiro constituiu um salto na taxa de 

retorno do capital. O retorno de 6% ao ano exclusivo da pecuária de corte foi somado à 

lucratividade da comercialização da madeira. O sistema de Integração Pecuária & Floresta 

atinge, hoje, uma rentabilidade de 18% ao ano devido a uma otimização do custo fixo que 

antes era destinado somente à produção de carne e passou a ter mais um produto para diluí-lo 

e, assim, alavancar o resultado financeiro do negócio. 
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