PECUÁRIA NEUTRA E

REGENERATIVA

MISSÃO

Estimular o
desenvolvimento sustentável e a
conservação ambiental, através de
novos modelos de produção
capazes de gerar valor adicional aos
produtos de forma sustentável.

MARCAS E SELOS

Em um mundo moderno onde
cada dia mais o consumidor quer
saber de onde veio e de que maneira
foi produzido o alimento que irá
consumir, os dois selos do Projeto
Pecuária Neutra vêm alinhados a
isso, mostrando para o mercado que
é possível produzir carne e leite com
conservação do meio ambiente.
Dessa forma, os produtos que
obtém os produtos certificados
pelos Selos do projeto prestam sua
contribuição para a diminuição das
mudanças climáticas através da
neutralização da emissão dos gases
de efeito estufa em suas cadeias
produtivas.
Além disso, utiliza práticas de
bem-estar animal, manejo regenerativo e conservação da biodiversidade, através da manutenção de
extensas áreas de reserva florestal.
*saiba mais
serviços ambientais

O Projeto Pecuária Neutra e Regenerativa tem como
objetivo principal tornar a cadeia da pecuária mais
sustentável, através de projetos que busquem um melhor
equilíbrio entre as necessidades do homem e o meio
ambiente.
O princípio norteador do projeto é que o homem e o gado
podem atuar como elementos de revitalização dos
ecossistemas, prática essa que vem sendo denominada
como pecuária regenerativa.
Nesse contexto o projeto desenvolveu uma plataforma
capaz de aumentar a produtividade por hectare, o lucro
líquido da fazenda e gerar mais de 20 serviços
ambientais. Dentre os serviços ambientais, se destacam:
a maior eficiência do ciclo da água, do ciclo dos
nutrientes, do balanço de energia, da dinâmica das
comunidades ecológicas, da fixação de carbono do solo,
...
A iniciativa teve como foco inicial apoiar a sustentabilidade na cadeia produtiva da pecuária, mas acabou por
expandir para outros produtos da agropecuária.

OS SELOS SE DIVIDEM EM 2 GRUPOS:

Esse selo atesta que os produtos são
provenientes de sistemas produtivos
equilibrados,
com
foco
na
diversificação da produção através
do entendimento e respeito dos
ciclos naturais da sucessão vegetal.
A Pecuária Regenerativa faz o uso de
técnicas que favorecem o correto uso
e a bio-ativação natural do solo nas
fazendas.

Os selos atestam a neutralização
Gases de Efeito Estufa.

dos

Muitos herbívoros, durante o processo de
digestão, produzem como resíduo o gás
metano (CH4), 25 vezes mais poluente do
que o gás carbônico (CO2).
Hoje a certificação ocorre para o metano
entérico produzido pelos animais foi
neutralizado.

Através de uma Parceria com
a BrasilGap, a ferramenta Agrodimensões é utilizada para avaliar os impactos positivos e
negativos das tecnologias adotadas nas fazendas, e oferece
informações para o aperfeiçoamento dos sistemas produtivos,
de forma integrada sustentável.
Esse conjunto de indicadores
é distribuído em cinco dimensões de sustentabilidade:
1-Ecologia da Paisagem e Eficiência Tecnológica
2-Qualidade Ambiental
3-Valores Econômicos

As técnicas focam na fixação natural
de carbono no solo, através do
aumento da matéria orgânica, na
maior eficiência no uso da água e na
dinâmica
dos
nutrientes
e
na
conservação
da
biodiversidade,
favorecendo todo ecossistema.

Mas, estamos pesquisando para em breve,
neutralizar também as emissões do oxido
nitroso (N2O) provenientes do esterco e
urina dos animais, além de outras
emissões da cadeia produtiva.

*saiba mais
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certificação da pecuária regenerativa

certificação da pecuária neutra

brasilgap.com.br/agrodimensoes

4-Valores
Socioculturais
Respei-to ao Consumidor
5-Gestão e Administração

RETORNO FINANCEIRO
A Agropecuária Regenerativa potencializa a vitalidade e produção vegetal,
possibilitando o aumento da taxa de lotação e lucro das fazendas, através das seguintes
estratégias:
1- Estimular e acompanhar o aumento da matéria orgânica nos solos;
2- Bio-ativação do solo, através do estímulo da sucessão e interação das plantas,
melhorando a eficiência: da pastagem; biodiversidade; ciclo da água; nutrientes;
balanço de energia, fixação de carbono do solo, (...);
3- Planificação do rodízio dos piquetes de acordo com o contexto de cada fazenda,
sendo 1 plano para época das chuvas e outro para a estiagem;
4- Ajuste na divisão dos piquetes e, consequente, melhor pressão do pastoreio dos
animais;
5- Evolução genética do rebanho;
6- Apoiar nos demais pontos de adequação Ambiental das fazendas;
7- Multiplicar a produtividade e lucratividade por hectare.
Quando comparada com a média nacional, as fazendas que adotam as práticas da
Agropecuária Regenerativa apresentam um lucro de 2 a 3 vezes maior.
Já a maior rentabilidade do Sistema Silvipastoril está diretamente ligada a produção
pecuária e madeira no mesmo espaço e ao mesmo tempo.
A média do lucro líquido das fazendas varia de R$ 800 a R$ 2.000/ha/ano.
*saiba mais
retorno financeiro
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INVESTIMENTO PARA ADERIR A INICIATIVA PECUÁRIA

NEUTRA E REGENERATIVA

O R$6.000,00 * por ano, incluindo: uma visita técnica para realizar a avaliação dos
aspectos ligados a sustentabilidade, o relatório de divulgação e relatório executivo
com lista de oportunidades e propostas para melhorias da performance
socioambiental, e a autorização** do uso do “selo de certificação”.
* esse valor não inclui as despesas de deslocamento e hospedagem para a visita
técnica, que variam de acordo com a localização de cada fazenda e, assim, serão
cobrados a parte.
**a autorização para o uso do “selo de certificação” (Pecuária Neutra e Pecuária
Regenerativa) está condicionada a obtenção de um desempenho mínimo na
avaliação, de acordo com os parâmetros pré-estabelecidos pelos protocolos do
Projeto Pecuária Neutra e Regenerativa.

Contatos:
BrasilGAP Consultoria
Agropecuária contato@brasilgap.com.br
(014) 9 91736881
*saiba mais
www.pecuarianeutra.com.br

www.brasilgap.com.br

