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A Amazônia pode se tornar uma grande região de
pecuária bovina sustentável?

Em 1970, a Amazônia tinha em torno de três milhões de bovinos e bu-
balinos. principalmente criados nos campos naturais, localizados ao longo do
rio Amazonas e nas áreas de savanas. Em 2000 o rebanho bovino da Ama-
zônia atinge cerca de 50-60 milhões de cabeças, ou seja, vinte vezes maior
em apenas trinta anos, A taxa média de crescimento anual do rebanho é de
5-8%, e a Amazônia está se tornando uma das primeiras regiões de pecuá-
ria bovina no mundo, Essa acelerada dinâmica da pecuária está relacionada
à colonização nos trinta últimos anos ao longo do Arco do Desmatamen-
to: nessa faixa desmatada que atravessa os territórios do Brasil. Bolívia,Pe-
ru, Ecuador e Colômbia se concentra atualmente mais de 90% do rebanho
bovino da Amazônia, A partir duma análise comparativa entre diversas fren-
tes pioneiras da Amazônia, os autores analizam os principais fatores do rá-
pido desenvolvimento da pecuária bovina na Amazônia como: a facilidade
de comercialização dos produtos da pecuária, a eficiência dos sistemas téc-
nicos atuais, a segurança da renda ... Entretanto, essa expansão da pecuária
bovina na Amazônia ma problemas ecológicos e sociais bastante criticados
pela comunidade científica nos vinte últimos anos, De um lado, os 50-60 mil-
hões de hectares de pastagem foram implantadas em áreas de floresta na-
tiva após desmatamento, este processo continua e se acelera em certas re-
giões. De outro lado, as regras adotadas para a expansão das propriedades
pecuaristas e a srtuação da mão-de-obra agrícola em diversas fazendas
apresentam defeitos incompatíveis com a futura exigência de qualidade
ecológica e social do mercado Internacional, sabendo que a qualidade sani-
tária e comercial deverá também ser resolvida, Os autores mostram que
para cada tipo de exigências, progresssos significativos estão em andamen-
to e beneficiam duma combinação de fatores econômicos, SOCiais,culturais,
políticos e técnicos. Essa crescente sustentabilidade da pecuária na Amazô-
nia será um elemento Importante no quadro das produções animais do
Mercosul.


