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Fomentar a adaptação da agricultura e da pecuária brasileiras à 
mudança do clima e mitigar GEE, com maior eficiência e 
resiliência dos sistemas de produção, por meio da gestão 
integrada da paisagem

ABC+



Política pública para adaptação à mudança do clima, contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável da agricultura, mitigando a emissão de gases 

de efeito estufa, e transformando o modelo de produção da agricultura 
brasileira

mitigação

adaptação

produtividade



Estratégias integradas para o manejo da propriedade rural

Manter motivação 
para adoção e 
manutenção das 
tecnologias

Incentivar a 
conformidade 
ambiental da 
propriedade

Transferência de 
tecnologia, 
treinamento e 
assistência técnica

Incentivar e dar 
suporte à pesquisa 
e ao 
desenvolvimento 
tecnológico

Reforçar os 
mecanismos de 
reconhecimento e 
valorização

Fomentar 
instrumentos 
econômicos e 
financeiros 

Sistema 
integrado de 
gerenciamento 
de dados e 
informações

Bases conceituais

Combinação de 
estratégias de 
adaptação e 
mitigação

Fomentar a adoção e a 
manutenção de sistemas 
sustentáveis, práticas, 
produtos e processos

Enfoque integrado 
da paisagem rural



▪ Recuperação de pastagens degradadas

▪ Integração lavoura-pecuária-floresta

▪ Sistema de plantio direto

▪ fixação biológica de nitrogênio
✓ bio-insumos – ABC+

▪ Florestas plantadas

▪ Tratamento de dejetos animais
✓ bioenergia e biofertilizantes – ABC+

▪ Estratégias de terminação animal – ABC+

▪ Sistemas irrigados – ABC+

Linhas de Atuação do Plano



Rastreabilidade como fator de incremento da 
eficiência da cadeia produtiva

da carne bovina



Pressupostos

➢ Identificação da propriedade

➢ Identificação individual dos animais

➢ Controle do manejo sanitário

➢ Manejo nutricional adequado

➢ Monitoramento de toda movimentação animal



Benefícios da Identificação Individual dos Animais para a

Cadeia de Produção

Além de ser elemento fundamental para a rastreabilidade a

identificação individual contribui para:

➢melhoria do desempenho geral da atividade

✓ reprodutivo (possibilita seleção dos animais de melhor desempenho)

✓ ganho de peso (idem)

✓ status sanitário (assegura animais mais saudáveis)

✓ bem-estar animal
➢melhoria do desempenho econômico



Controle do manejo nutricional

➢ Contribui para redução de gases de efeito estufa

➢ Manejo de pastejo adequado (pastos bem manejados sequestram carbono)

➢ Redução do ciclo de vida (reduzindo a emissão)



Controle do manejo sanitário

➢ Assegura animais mais saudáveis

➢ Contribui para segurança do alimento ofertado

➢ Garante a higidez dos demais produtos ofertados

➢ Fortalece acesso ao mercado



Monitoramento de toda movimentação animal

➢ Assegura animais mais saudáveis

➢ Contribui para segurança do alimento ofertado

❖ monitoramento do pasto ao prato

✓ transporte, processamento e distribuição



Um sistema de rastreabilidade eficaz e efetivo assegura a 

segurança e a qualidade do produto ofertado, e a saúde do 

consumidor. Além disto, fortalece a cadeia de abastecimento, 

por fornecer informações relevantes para melhor acesso a 

mercados, maior competitividade da indústria e maior 

confiança do consumidor.

Importância do Sistema de Rastreabilidade



O Segmento Cria na Pecuária de 
Corte



O Segmento Cria na Pecuária de Corte

➢ Conduzida nas piores condições da propriedade nos sistemas de ciclo
completo

➢ Pouco valorizada, apesar de fundamental para a oferta de produto de
qualidade
➢ contribui para os baixos índices

➢ Pouca atenção aos aspectos de desempenho e ao manejo geral
➢ reprodutivo
➢mortalidade até a desmama e desmama tardia
➢ qualidade do bezerro
➢ peso ao desmame
➢ reduz o potencial de redução de emissão de GEE



O papel da cria na cadeia de produção de carne bovina

➢ Este segmento é a base desta cadeia de valor

➢ Bezerros de qualidade fortalecem os demais elos da cadeia produtiva e aumenta a
eficiência de toda a cadeia de produção

➢ Cria eficiente e com bom desempenho possibilita o encurtamento do ciclo produtivo
➢ reprodutivo
➢ produção e oferta de de carne

➢ Segmento bem manejado contribui para melhor qualidade do produto final a ser
ofertado

➢ Cria bem conduzida melhora a renda e o bem-estar no campo, além de contribuir
para a sustentabilidade de toda a cadeia



Valorização da Cria por Meio da Produção 
de Bezerros de Qualidade em Sistemas de 

Produção Sustentáveis

Obrigado

Kepler Euclides Filho


