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“Em dez anos, as exportações

brasileiras de carne bovina

representarão 61% do mercado mundial.

A carne de aves abastecerá 90% e a

suína 21%.”

Fonte: Projeções para o Agronegócio até 2018/2019

(Assessoria de Gestão Estratégica do Mapa)
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ZONEAMENTO
Redução da pressão sobre as
produções  e diminuição dos conflitos

BaseadasBaseadas

Decisões

No conhecimento e em
informações precisas
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� A Política Nacional de Meio Ambiente (Lei

6.938/81) estabelece o Zoneamento como instrumento

de planejamento.

� O Decreto n.º 4297, de 10 de julho de 2002,

regulamenta o Art. 9o, inciso II, da Lei no 6.938,

estabelecendo critérios mínimos para o Zoneamento

Ecológico-Econômico.
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Segurança

dos Alimentos

Ambiente

Pobreza e

Questões Sociais

Segurança

Alimentar



�Conhecimentos
Necessários
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Porcentagem de proteína na dieta tendo como
origem as carnes (2002)

http://www.fao.org/ag/aga/glipha/index.jsp



Total de Ruminantes por  Área Agrícola  (UA/km 2) (2004)

Total de Monogástricos por  Área Agrícola  (UA/km 2) (2004)

http://www.fao.org/ag/aga/glipha/index.jsp



www.portalbrasil.net/brasil



Divisão Hidrográfica Nacional



Uso da Água por Setor



SUÍNOS (Cabeças) (PPM/IBGE)



AVES (Cabeças) (PPM/IBGE)



BOVINOS (Cabeças) (PPM/IBGE)



Efetivo de Suínos - SC 

Efetivo de Frangos - SC Efetivo de Galinhas - SC 

Efetivo de Vacas Ordenhadas - SC 

Fonte: PPM/IBGE 2007



(nº de casos/população residente)                                  Fonte: AIH

Salmonelose por 100.000 habitantes (2006) 
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Pesos dados aos Objetivos para o Ordenamento da Produção de
Suínos no Sudeste da Tailândia

Gerber et al. (2008)



País 2007 2013 Variação

Holanda1 15,7 17,8 2,1

França 3,3 4,9 1,6

Alemanha 3,4 6,3 2,9

Dinamarca 1,6 5,4 3,8

Espanha 4,1 4,1 0,0

Polônia 0,0 0,0 0,0

Custos ambientais, incluindo custos de produção,  e ntre
2007 e 2013 (centavos € /kg carcaça)

1 Inclui 4 a 6% de direitos de produção

Fonte: Hoste & Puister (2009)



Fonte: Casaer (2008)

Disponibilidade de Nitrogênio na Europa  (kg de N/h a)



Fonte: National Statistics Service - USDA



Tecnologias de armazenamento e tratamento de dejeto s de
suínos presentes nas propriedades (LAC 2001-2002)

Fonte: Palhares & Guidoni (2006)



Fonte: Salvi et al., 2006

Município de Itá, Meio Oeste Catarinense



Microbacia do Rio Fragosos

Fonte: Palhares et al. (2002)



Microbacia do Rio Fragosos

Fonte: Palhares et al. (2002)



Ordenamento de Propriedades Rurais

Hectares- 25,7 (5,14 RL)
Milho (5 ha) (4,2 T/ha)  Azevém (6 ha) e Milheto (6 ha)
Suínos – 450 UT  Frangos- 14.500 cab. B. Leite-  38 cab.
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O zoneamento das produções deve considerar:
�o envolvimento de todos os atores das cadeias
produtivas e o entendimento que estes atores possuem
objetivos diferentes e conflitantes, portanto a mediação
e organização (pública) devem ser a condutora e
animadora do processo;
�que todos os Estados possuam leis de licenciamento
específicas para as atividades pecuárias;
�que exista um “modelo” de exigências que deve
constar em todas as leis de licenciamento das
atividades pecuárias;
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�que sejam determinados padrões para disposição de
nutrientes (N e P) nos solos;
�elaboração de bancos de informações federal,
estaduais e regionais para o armazenamento e
atualização das informações, facilitando a tomada de
decisões;
�fortalecimento dos serviços de extensão e assistência
rural e implementação de programas educativos a fim
do zoneamento ocorrer na prática;
�utilização de tecnologias de tratamento dos resíduos,
principalmente nas regiões de alta concentração de
animais;
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� elaboração de programas e políticas que auxiliam no
abatimento dos custos com o manejo ambiental
(serviços ambientais, energias renováveis, estações
comunitárias, uso de fertilizantes orgânicos, etc.)

� mudança do paradigma pontual para o sistêmico;
� considerar fontes pontuais e difusas de poluição;
� capacitação dos profissionais das ciências

zootécnicas em manejo ambiental das produções;
� divulgação e treinamento em boas práticas de

produção para cada atividade pecuária.
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...se você me falar eu provavelmente vou
esquecer, se você me mostrar eu vou lembrar,
mas se você me envolver eu vou entender ...

Confúcio



www.sbera.org.br
falecom@sbera.org.br



Hogs and Pigs
Total Hogs & Pigs for 2008

State
Rank

State Total Hogs & Pigs

1 Iowa 19,400 thousand head

2 North Carolina 10,100 thousand head

3 Minnesota 7,500 thousand head

4 Illinois 4,350 thousand head

5 Indiana 3,650 thousand head





www.portalbrasil.net/brasil



Porcentagem de fazendas com Acesso a Internet nos E UA

Fonte: 2007 Census of  Agriculture



Fonte: Casaer (2008)

Porcentagem da Área Vulnerável ao Nitrato



Fonte: Carvalho et al. (2005)



Outros

Países
Desenvolvidos

Países em
Desenvolvimento

Fonte: WWAP

Contribuição do Setor de Produção de Alimentos para  a
Poluição Orgânica das Águas


