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Pecuária sustentável no Xingu 

Objetivo é reduzir os índices de desmatamento na região 
 
Sophia Gebrim 
 
Tornar as propriedades rurais mais rentáveis e competitivas, além de 
garantir a produção de alimentos seguros, a partir de sistemas de 
produção sustentáveis, são os objetivos do curso Boas Práticas 
Agropecuárias para Bovinos de Corte, que acontece de hoje (16/10) até a 
próxima quinta-feira (18/10), no município São Félix do Xingu (localizado a 
1050 km da capital Belém).  
 
Resultado de parceria entre o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e a 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o curso irá 
formar 40 multiplicadores, entre técnicos de instituições de pesquisa e 
produtores, que atuarão na região com ações que vão desde a prevenção 
ao desmatamento até a gestão de propriedades rurais. 
 
 “O curso faz parte do pacto pela redução do desmatamento no município 
de São Félix do Xingu, que possui o maior rebanho municipal do país e é 
uma das regiões que mais desmatam também”, destaca a gerente de 
Projetos do Departamento de Zoneamento Territorial da Secretaria de 
Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio 
Ambiente, Nazaré Soares. Segundo ela, boas práticas agropecuárias com 
sustentabilidade geram redução nos índices de desmatamento e o avanço 
da produção pecuária sem precisar avançar em novas áreas.  
 
AGENDA 
 
O manejo correto no pré-abate e bons tratos, controle sanitário e 
identificação animal, controle reprodutivo, gestão de recursos humanos e 
formação e manejo de pastagens serão assuntos discutidos com os 
multiplicadores durante o curso. Além disso, temas como gestão 
ambiental, gestão e instalação de propriedades rurais serão apresentados. 
No último dia do encontro as aulas serão práticas, com aplicação das 
técnicas de boas práticas diretamente, de forma exemplar, em uma 
propriedade rural da região.  
 



O mundo hoje busca um tipo de pecuária de corte que tenha qualidade e 
sustentabilidade. O conceito de boas práticas agropecuárias surge para 
atender essa demanda, o que garante alimentos seguros e com atributos 
de qualidade que vão ao encontro dos interesses dos consumidores. Para 
o produtor, a atividade irá permitir a identificação e controle dos diversos 
fatores que atuam no sistema de produção, possibilitando, assim, 
aumentos significativos do rebanho mediante o uso adequado e racional 
das tecnologias disponíveis. Para o consumidor, o consumo de alimentos 
saudáveis e sustentáveis. E para o meio ambiente, a garantia da 
preservação e conservação de recursos naturais. 

 


