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Representantes do agronegócio brasileiro 
descartaram, nesta quarta-feira, a possibilidade 
de o Brasil ser obrigado a reduzir o consumo de 
carnes, ao aderir ao pacto que prevê o corte de 
30% das emissões de metano até 2030, fechado 
por mais de cem países durante a COP-26. A 
avaliação geral é que o compromisso, assumido 
por mais de cem países na COP26 será 
cumprido com a adoção de novas tecnologias, o 
apoio aos produtores rurais e o uso desse gás 
como fonte de energia. 
 
O presidente da Comissão de Meio Ambiente da 
Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA) e chefe da delegação da entidade na 
conferência, Muni Lourenço, disse que não há 
qualquer menção, no acordo firmado na última 
terça-feira, de redução do consumo de carnes. 



Se houvesse essa possibilidade, a CNA se 
posicionaria contra esse compromisso 
internacional, alegando, entre outros motivos, 
questão de segurança alimentar.  
 
— Não há qualquer indicativo de redução de 
consumo no acordo. A adesão do Brasil ao 
acordo vem no sentido de aumentar ainda mais a 
eficiência da pecuária brasileira, que já é 
sustentável — afirmou Lourenço.  
 
Nesta manhã, o vice-presidente Hamilton Mourão 
chegou a afirmar que a pecuária brasileira terá 
de se adaptar, para que o país possa cumprir a 
meta estabelecida no pacto. Ele destacou que, 
no caso dessa atividade, o metano está 
relacionado ao excremento dos animais e disse 
que o setor já trabalha no sentido de fazer a 
coleta e a queima dos dejetos sem contaminar a 
atmosfera. 
 
Em nota, a Associação Brasileira de Proteína 
Animal (ABPA) informou ter recebido 
positivamente a adesão do Brasil ao acordo 
firmado na COP-26. A entidade ressaltou que a 
avicultura e a suinocultura, setores 
representados pela ABPA, são atividades com 
baixa emissão de metano, e que já incorporaram 
medidas de mitigação do gás. 



 
“Na suinocultura, por exemplo, o gás metano 
contido nos dejetos de suínos é transformado em 
biogás. Há, também, outras medidas para 
redução de impacto ambiental, tais como a 
utilização cada vez maior de energia limpa, 
melhorias na gestão de recursos hídricos, entre 
outros”, esclareceu a entidade. 
 
Membro da bancada ruralista no Congresso, o 
deputado Neri Geller (-MT) disse que o acordo 
vai melhorar a imagem do Brasil no exterior. 
Enfatizou que a industrialização do gás metano, 
como forma de aumentar a oferta de energia 
menos poluente no país, é uma alternativa mais 
correta para atingir a meta estabelecida pelos 
países durante a conferência. 
 
— Essa é a política externa que tem que ser 
adotada. Não temos que fazer enfrentamento, e 
sim buscar desmatamento ilegal zero, redução 
do efeito estufa e ampliar e consolidar nossas 
exportações — disse o parlamentar. 
 
Outro integrante da bancada ruralista, o 
deputado Alceu Moreira (MDB-RS) disse que o 
impacto maior se dá em animais criados em 
confinamento, o que não é o caso do Brasil, em 



que a maior parte dos bovinos é criada em 
campo aberto. 
 
— O animal confinado produz mais excrementos 
e gases. Não há comprovação de que o arroto e 
o esterco dos bois, no pasto, gera gás suficiente 
para prejudicar a atmosfera — disse Moreira. 
 
Mas nem todos no Congresso pensam da 
mesma forma. O deputado Fausto Pinato (PPSP) 
disse ter ficado surpreso com a adesão do Brasil 
a esse compromisso. Para ele, o país não 
conseguirá cumprir a meta. 
 
—Com o mercado interno que temos, não 
precisamos nos preocupar. O povo não tem 
dinheiro para comprar nem carne, nem frango, e 
daqui a pouco nem ovo. O povo está catando 
comida no lixo e o governo será obrigado a 
recuar nessa meta, porque as bancadas [no 
Congresso] vão se rebelar. O Titanic afundando 
e Bolsonaro mandando tocar violino —afirmou 
Pinato. 
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