
Foi de forma pioneira que o WWF-Brasil passou a atuar com a 

pecuária sustentável no País, em trabalho iniciado no 

Pantanal com expansão para o Cerrado, Amazônia e além da 

fronteira: para a Bolívia. O WWF-Brasil apoia a Pecuária 

Orgânica Certificada no Pantanal, por entender que esse 

modelo de produção segue valores de sustentabilidade 

ambiental e social. Apoiamos o fortalecimento da pecuária 

orgânica certificada no Pantanal, associações de pecuaristas 

orgânicos na análise e busca de mercados, estímulo a boas 

práticas produtivas, articulação com os segmentos da cadeia 

da carne orgânica e divulgação da carne orgânica como 

alternativa de consumo responsável e alimentação saudável.

WWF.ORG.BR

UMA HISTÓRIA QUE
SE INICIOU EM 2003
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Localizada em uma região transfronteiriça, a bacia é 

considerada altamente relevante para a conservação da 

natureza e, por isso, conta com uma articulação entre  WWF-

Bolívia, WWF-Paraguai e WWF-Brasil. Além das ações em 

pecuária sustentável nos três países, o Programa Água para a 

Vida colabora para a preservação de nascentes que ajudam a 

fazer do Pantanal a maior área inundável do planeta. O 

objetivo é aliar desenvolvimento sustentável com a 

preservação da rica biodiversidade e dos recursos hídricos. 

BACIA DO ALTO PARAGUAI
PECUÁRIA 
SUSTENTÁVEL: 

10 anos de um trabalho pioneiro 
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Programa Cerrado Pantanal
WWF-Brasil

"Em uma atuação eco-regional tem que se trabalhar 

com atividades econômicas e a pecuária tinha e tem 

grande potencial de ser exercida com baixo impacto 

ambiental em harmonia com a preservação. A 

certificação surgiu como uma dessas alternativas, 

inclusive, com vantagens para os produtores. Essa 

demanda já existia e foi um caminho natural"  

BERNADETE LANGE

ex-coordenadora do Programa Pantanal para Sempre e responsável

 pelo início do trabalho com Pecuária Orgânica no WWF-Brasil

Segundo dados oficiais, 

Mato Grosso do Sul e Mato 

Grosso representam 

aproximadamente 24% do 

rebanho bovino nacional 

(Relatório IBGE PPM 2011) 

e tiveram em 2013 uma participação 

em 36% dos abates de bovinos no País. 

Rebanho de MS: 21.553.851 

Rebanho de MT: 29.265.718 

"O trabalho do WWF se mostra importante na 

medida em que contribua na conscientização sobre 

mudanças nos hábitos de consumo e, por outro lado, 

pode ajudar fazendo com que mais propriedades 

sejam inseridas em programas de pecuária orgânica"  

EDUARDO RIEDEL

presidente da Federação da Agricultura

e Pecuária de Mato Grosso do Sul 



10 ANOS 
PECUÁRIA 
WWF – BRASIL
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2003
• Início do trabalho 
com pecuária bovina 

pelo WWF-Brasil, 
formalização da 
parceria com a 

Associação Brasileira 
de Pecuária Orgânica 
(ABPO) e início do 
trabalho de apoio à 
Pecuária Orgânica 

Certificada no 
Pantanal.

2004
• Início da parceria 

com a Embrapa 
Pantanal para o 
trabalho com a 

pecuária orgânica 
certificada e ABPO.

• Realização em 
parceria com a 
ABPO do 1º 

Seminário sobre 
Pecuária Orgânica 

Certificada no 
Pantanal.  

2005
• Realização do 

primeiro estudo de 
mercado para carne 
orgânica do Pantanal 
com apoio do WWF.

• Lançamento da 
Publicação  Cenário 
da Pecuária Orgânica 
Certificada na Bacia 
Hidrográfica do Alto 

Paraguai.

2006
• Seleção das dez 

primeiras fazendas a 
serem apoiadas pelo 

WWF-Brasil para 
implantação dos 

processos de 
certificação para 

a produção de carne 
orgânica 

no Pantanal do Mato 
Grosso do Sul em 

parceria com ABPO.

2007
• Estruturação da 

Cadeia Produtiva da 
Carne Orgânica. 

• Participação na 
BioFach América 

Latina, maior 
feira de produtos 

orgânicos da 
Região, e 

lançamento do 
Primeiro 

Catálogo de 
Produtos 

Sustentáveis 
apoiados pelo 
WWF-Brasil.

2009
• 

• Participação na 
1ª Conferência 

Global de Pecuária 
Sustentável  em 
Denver (EUA).

• Seleção das 16 
boas práticas para a 

produção de 
cartilhas e 

implantação de 
projetos piloto.

Apoio à 
criação do Grupo 

de Trabalho 
da Pecuária 
Sustentável.

2010
• 

• Implementação dos projetos piloto de 
boas práticas em duas fazendas na Bacia 
do Alto Paraguai. Millenium no Cerrado 

(foto) e Vó Tereza no Pantanal.

• A carne orgânica passa a fazer parte da 
merenda escolar de Campo Grande. 

• Única ONG a participar da Feicorte, uma 
das maiores feiras internacionais sobre 

Pecuária de Corte do mundo.

Inicia o processo de “Troca de 
Experiências” em Pecuária 

Sustentável entre WWF-Brasil, 
WWF-Bolivia e parceiros 

estratégicos. 

2011
• Realização de um 
evento em parceria 

com ABPO e 
consultoria do 

Planeta Orgânico 
para apresentar e 
promover a Carne 

Orgânica do 
Pantanal.

• Participação como 
expositor 

na Dinâmica 
da Pecuária da 

Embrapa Gado de 
Corte (Dinapec).

2012
• Expansão do 

trabalho com boas 
práticas pecuárias 
para o Mosaico 
Sertão Veredas 

Peruaçu, no norte de 
Minas Gerais.

• Jantar de 
degustação da 
carne orgânica 

do Pantanal para 
representantes 
do Movimento 
Slow Food e 

autoridades da 
Região de 

Abruzzo na Itália.

2013
•

• Atingimos 
120.000 hectares de 

área certificada 
orgânica na 

Bacia do Alto 
Paraguai.

 Participação na 
construção da 

Estratégia 
Regional na 

América 
Latina para o 

Desenvolvimento 
de Pecuária 

Sustentável e 
Boas Práticas 
Produtivas.

2014
• Parceria com 

ABPO e a empresa 
brasileira Korin para 
a promoção de um 

novo produto “Carne 
Sustentável do 

Pantanal”, 
com lançamento 
previsto ainda 
para esse ano.
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O WWF-Brasil exerce forte influência nos trabalhos 
da Rede WWF com Carne Sustentável. O País é o 
maior produtor e exportador de carne e é palco 
dos mais fortes impactos ambientais associados 
à produção. Ajudamos nos trabalhos de 
monitoramento e melhores práticas de manejo; 
participamos em grupos de stakeholders e 
desenvolvemos relações com associações-chave. 
Na América do Sul, o meio ambiente é fortemente 

ameaçado pelas atividades da pecuária e ao mesmo 
tempo apresenta oportunidades para melhorar a 

eficiência da produção. Houve um aumento na 
área sob manejo com boas práticas de 3 mil para 
mais de 170 mil hectares; fruto de um esforço 
conjunto com WWF-Bolívia em andamento 

desde 2010. Os dois países tem papel de 
destaque na expansão dessas práticas, na região 

expandido-o recentemente para o Paraguai.

CONSTRUINDO UMA BASE FORTE PARA UMA TRANSFORMAÇÃO CONSISTENTE 

AÇÕES DE
LARGA
ESCALA
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