Pecuária Orgânica
Certificada

O Pantanal
Planície de inundação periódica, reconhecida
internacionalmente como de relevante importância para
a biodiversidade, o Pantanal está inserido na bacia
hidrográfica transfronteiriça do rio Paraguai, estendendo-se
por parte dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul e alcançando a Bolívia e o Paraguai.
Uma das maiores áreas de terra inundável do planeta, o
Pantanal depende das inter-relações entre o planalto e a
planície e da manutenção dos pulsos de inundação dos
rios. A região abriga aproximadamente 122 espécies de
mamíferos, 263 de peixes, 93 de répteis, 656 de aves e
1.647 de plantas.
Essa riqueza natural deve ser conservada por meio da
proteção das nascentes, criação de Reservas Particulares
do Patrimônio Natural e adoção de boas práticas
ambientais pelo setor produtivo.
O compromisso de proprietários de terra e empresários
com a proteção do meio ambiente pode colaborar para
a manutenção dos processos ecológicos do Pantanal,
garantindo que esse Patrimônio Natural da Humanidade
seja também desfrutado pelas futuras gerações.

sustentabilidade

ambiental e social

Um dos maiores desafios da humanidade é
garantir a sustentabilidade do planeta.
Em todo o mundo, pesquisas são realizadas
e iniciativas ocorrem a fim de mobilizar
para o envolvimento da sociedade nos
cuidados com o meio ambiente e para a
mudança de comportamento social. Pouco
a pouco essa percepção começa a ser
traduzida individualmente no cotidiano.
No entanto, é no conjunto da sociedade
que deve ser construído um diálogo
harmônico entre o desenvolvimento
econômico, social e ambiental.
A produção e o consumo responsável
e consciente são exemplos dessa nova
postura e se consolidam em todo o mundo.
No Brasil, há crescente preocupação
e conscientização sobre a necessidade
de uma composição equilibrada entre
produção, sustentabilidade ambiental,
social e consumo responsável.

O manejo orgânico propõe
um novo modelo de
desenvolvimento econômico
e produtivo: que não polua,
não degrade e nem destrua
o meio ambiente e que, ao
mesmo tempo, valorize o
homem como o principal
integrante desse processo.

Pecuária Orgânica Certificada

modelo de produção

Ao passo que o consumo de produtos certificados cresce no país, o mercado se fortalece.
O modelo de produção da pecuária orgânica certificada apresenta-se como uma
alternativa que contribui para o desenvolvimento sustentável. Esse sistema produtivo
prega, por princípio, valores de sustentabilidade ambiental, como o cumprimento
obrigatório da legislação ambiental e do Código Florestal Brasileiro, a preservação
das nascentes, das matas nas margens dos rios e nas encostas de morros, a proibição do
uso de fogo no manejo de pastagens e a proibição do uso de agrotóxicos, entre outras
vantagens.
A Pecuária Orgânica Certificada introduz
novos valores de sustentabilidade ambiental
e social dentro do sistema produtivo, no
qual a propriedade rural é vista como um
organismo equilibrado em todas as suas
funções. Esse sistema passa por auditoria
e certificação, garantindo que a carne
é produzida da maneira mais natural
possível, isenta de resíduos químicos e com
preocupação socioambiental.

Outra exigência da certificação é a
proibição do uso de agrotóxicos no solo
e hormônios para engorda dos animais.
No tratamento veterinário do gado
são utilizados produtos fitoterápicos e
homeopáticos. Além disso, todos os animais
são vacinados e têm uma ficha individual de
acompanhamento em que são registradas
todas as informações desde o nascimento.
Isso possibilita o monitoramento da vida do
animal passo-a-passo.

ambientalmente correto + socialmente justo + economicamente viável

prática sustentável

Nesta prática sustentável,

uma rede de parceiros vem
se constituindo e buscando

fortalecer a produção de carne

orgânica no Brasil. Sustentado
pelo tripé [ambientalmente
correto - socialmente justo -

economicamente viável], esse

modelo de sistema produtivo reúne
pecuaristas, certificadoras, setores

empresarial, governamentais e nãogovernamentais, pesquisadores,
ambientalistas e formadores
de opinião, que apóiam a

estruturação da cadeia produtiva
da carne orgânica e influenciam
cada vez mais a mudança de

posturas de nossa sociedade e,

conseqüentemente, sua opção pelo
consumo responsável.

Nesse conjunto, o WWF-Brasil vem consolidando
sua participação, influenciando sistemas produtivos
e mercados a adotarem boas práticas e critérios
ambientais na produção.
A organização incentiva a iniciativa de pecuária
orgânica certificada na Bacia Hidrográfica do
Pantanal com o objetivo de viabilizar alternativas
para harmonizar a produção de alimentos com
a manutenção da biodiversidade regional e dos
processos ecológicos no Pantanal, como um
exemplo de uso racional de áreas alagáveis para
todo o mundo.
O WWF-Brasil atua na estruturação da cadeia
produtiva, buscando fortalecer as relações entre
setores produtivo, empresarial e governo, e o
desenvolvimento das políticas públicas que
reconheçam, considerem e criem ferramentas
de estímulo à pecuária orgânica certificada
como uma alternativa de produção sustentável e
economicamente viável para o Brasil.

Rede de Parceiros

ABPO
Parceira do WWF-Brasil no estado de Mato Grosso do
Sul. Junto com a Aspranor, é responsável pela produção
de Gado Orgânico Certificado na Bacia Hidrográfica do
Pantanal.

Instituto Biodinâmico
Entidade responsável pela certificação orgânica dos
membros das associações. O selo IBD é a garantia de que
todas as etapas da produção de animais orgânicos foram
rigorosamente seguidos pelos elos da Cadeia Produtiva da
Carne Orgânica.

Grupo JBS – Friboi
Líder no elo de processamento e comercialização da
Cadeia Produtiva da Carne Orgânica. A linha Organic
Beef comercializa carnes provenientes da produção de
bovinos das Associações de Produtores ABPO e Aspranor.

WWF-Brasil
Busca influenciar sistemas produtivos e mercados a
adotarem boas práticas e critérios ambientais.
O WWF-Brasil é uma organização não-governamental
brasileira dedicada à conservação da natureza com
os objetivos de harmonizar a atividade humana com
a conservação da biodiversidade e promover o uso
racional dos recursos naturais em benefício dos cidadãos
de hoje e das futuras gerações.
WWF-Brasil
SHIS EQ QL 6/8 Conjunto E
CEP:71620 - 430 Brasília DF Brasil
Tel: [61] 3364 7400 Fax: [61] 3364 7474
E-mail: panda@wwf.org.br
www.wwf.org.br
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Aspranor
Associação Brasileira de Produtores de Animais
Orgânicos é parceira do WWF-Brasil no estado do Mato
Grosso. Junto com a ABPO, é responsável pela produção
de Gado Orgânico Certificado na Bacia Hidrográfica do
Pantanal.

