
O Reino do Gado

Uma nova fase 

na pecuarização 

da Amazônia Brasileira

Quaisquer sejam os fatores de transformação e 

deslocamento das atividades agrícolas, a mudança no uso 

do solo na Amazônia é protagonizada pela pecuária. É na 

pata do boi que repercutem investimentos e alterações no 

consumo de alimentos ou de energia. A pecuarização da 

Amazônia se intensificou de maneira sem precedentes nos 

últimos cinco anos, o que requer uma atenção nova e 

especial por parte das autoridades governamentais, da 

cadeia comercial, de instituições financeiras, cientistas e 

organizações da sociedade civil. O Brasil ainda subestima 

as dimensões e as dinâmicas deste fenômeno.











































































www.abiec.com.br
www.agricultura.gov.br
http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br
www.amazonia.org.br
www.beefpoint.com.br
www.cna.org.br
www.embrapa.br
www.eurep.org
www.fnp.com.br
www.imazon.org.br
www.ibge.gov.br
www.ipam.org.br
www.iea.sp.gov.br
www.endea.mt.gov.br
www.mbassociados.com.br
http://www.mte.gov.br/trab_escravo/default.asp
www.pensa.org.br
www.pee.mdic.gov.br
www.reporterbrasil.com.br
www.scotconsultoria.com.br
www.vetorvet.com.br
http://whrc.org


O Reino do Gado

Uma nova fase 

na pecuarização 

da Amazônia Brasileira

Quaisquer sejam os fatores de transformação e 

deslocamento das atividades agrícolas, a mudança no uso 

do solo na Amazônia é protagonizada pela pecuária. É na 

pata do boi que repercutem investimentos e alterações no 

consumo de alimentos ou de energia. A pecuarização da 

Amazônia se intensificou de maneira sem precedentes nos 

últimos cinco anos, o que requer uma atenção nova e 

especial por parte das autoridades governamentais, da 

cadeia comercial, de instituições financeiras, cientistas e 

organizações da sociedade civil. O Brasil ainda subestima 

as dimensões e as dinâmicas deste fenômeno.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40



