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Resumo

regulação pela legislação ambiental, bem como a automação do setor surgem. A importância da pesquisa reside 

de acordo com a literatura e aplicação de questionários que está sendo implementada, o panorama geral dos 

Palavras-chave

FEEDLOTS BEEF CATTLE IN THE STATE OF SÃO PAULO: ENVIRONMENTAL LEGISLATION AND 
AUTOMATION

Abstract: 

legislation and automation.

Keywords

1. Introdução

-

abordando-se a legislação ambiental e a automação. 

1.1. Legislação ambiental

caput, assegura a proteção ao meio ambiente, sendo 

-
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-

no Brasil, para se desenvolver a atividade pecuária deve ser pedida outorga para o uso de águas de rios ou de poços 

-

Na esfera estadual, a Constituição de São Paulo também assegura proteção ao meio ambiente, também 

-

1.2. Automação

Ao redor do mundo, os elevados custos de áreas de terras e de mão de obra, bem como escassez de mão-de-obra 

nanotecnologia, genoma e tecnologia da informação, gerenciando-se o sistema produtivo em tempo real, permi-

No Brasil, em especial no Estado de São Paulo, o aumento do preço das terras e a competição com outras 

ilustrar o entendimento.

1.2.1. Cerca virtual e Global Positioning System (GPS)

A cerca virtual normalmente baseia-se em um colar GPS, com sistema de disparo integrado. As coorde-

mapeada a posição do mesmo no terreno, em relação ao limite de cerca virtual. Caso o animal se aproxime da 

A tecnologia GPS é cada vez mais aplicada em ciências animais, para monitorar a utilização de pastagens 
e rotas de rastreamento, sendo muitas vezes combinada com outros equipamentos. Como os dados do GPS são 
referenciados no tempo e no espaço, os parâmetros dele derivados podem ser utilizados para obter-se estimativas 

2004).

2. Materiais e Métodos

-
fessores/pesquisadores ligados ao tema, órgãos ambientais e fabricantes de máquinas de automação, buscando 

no Brasil e, em especial, no Estado de São Paulo?

em especial no Estado de São Paulo?
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4 – Em sua opinião, a legislação ambiental brasileira, e em especial a do Estado de São Paulo, vigente, relativa a 

acrescentar?

-

9 – A automação pode ser entendida como um fator positivo ou negativo, considerando-se o desenvolvimento da 

atividade versus geração de empregos e renda?

11 – O Sr.(a) faria alguma observação que não foi abordada nesse questionário?

3. Resultados e Discussão

-
mente nada é previsto, aplicando-se a lei ambiental geral.

-

Estado (CETESB, 2014).

vistas a constatar-se essa tendência, bem com se esse movimento poderá impactar positiva ou negativamente a 
sociedade, diante do binômio maior produtividade do setor x diminuição de empregos e renda.

Os questionários ainda estão sendo aplicados, portanto não serão apresentados resultados.

4. Considerações Finais
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