
Novos Conceitos Presentes na 
Agricultura  

QUALIDADE DE VIDA 

BIODIVERSIDADE 

MEIO AMBIENTE 

SEQUESTRO DE CARBONO 

RASTREABILIDADE 

SEGURANÇA ALIMENTAR 

SUSTENTATIBILIDADE 



AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 

    “ Agricultura Sustentável é o manejo e 
conservação dos recursos naturais e a 
orientação de mudanças tecnológicas e 
institucionais de tal maneira a assegurar a 
satisfação de necessidades humanas de forma 
continuada para as gerações presentes e 
futuras. 

      Tal desenvolvimento sustentável conserva o 
solo, a água e recursos genéticos animais e 
vegetais, não degrada o meio ambiente, é 
tecnicamente apropriado, economicamente 
viável e socialmente aceito.” 

   Food and Agriculture Organization  



1.    Integrar os recursos naturais e os mecanismos de execução das                    

atividades e  exploração agrária, visando minimizar o aporte de 

insumos procedentes do exterior.       

2.  Assegurar uma produção sustentável de alimentos e outros 

produtos de alta qualidade, mediante a utilização preferencial 

de tecnologias que respeitem o meio ambiente. 

 Utilizar tecnologias que levem em consideração os impactos 

ambientais sobre o sistema solo/água/produção e que 

possibilitem avaliar a qualidade dos produtos considerando as 

características físicas, químicas e biológicas dos recursos 

naturais locais nos processos envolvidos na produção, pós-

colheita e na comercialização da produção 

Os objetivos  



 5.  Manter as múltiplas funções da agropecuária. 

      Atender as necessidades da sociedade como um todo, 

produzindo alimentos e    insumos industriais, gerando 

empregos no campo, assegurando e proporcionando a 

preservação e diversificação da fauna e flora, assim como a 

paisagem local.  

3. 3.  Assegurar a renda da propriedade. 

       A lucratividade da atividade deve ser 

preservada. 

4. 4. Eliminar ou reduzir as fontes de contaminação 

geradas pelas atividades agropecuárias. 

Diagnosticar as fontes de contaminação, identificar os 

impactos gerados e propor medidas preventivas e ou 

minimizadoras. 



Principais diferenças entre a Produção 
Convencional / Integrada / Orgânica  

Indicadores Convencional Integrada Orgânica 

Manejo do Solo Intenso Mínimo Mínimo 

Uso de agroquímicos Pouco controle Restrito Proibido 

Pós-colheita Usa químico Não usa químico 

ou uso restrito 

Não usa químico 

Fertilização Pouco controle Sob controle, 

com análise 

Uso de fertilizante 

naturais 

Controle de doenças e 

pragas 

Calendário Monitoramento e 

nível de controle 

Uso de produtos 

naturais o 

equilíbrio 

Segurança para o 

aplicador 

Pouco controle Recomendado Recomendado 

Agrotóxicos que possam 

contaminar a água 

Pouco controle Proibidos Proibidos 

Agrotóxicos muito  tóxicos 

aos inimigos naturais 

Pouco controle Proibidos Proibidos 

Legislação Não dispõe PIF Brasil MAPA 

Recursos Naturais Uso inapropriado Uso apropriado Uso apropriado  



Eupep gap 

 

Garantia de segurança alimentar 

 dos produtos in natura destinados 

 ao mercado europeu 

PIF 

 

É a produção de frutas 

Com qualidade e de 

Forma econômica,  

Minimizando o uso de agroquímicos 

 e respeitando o meio 

LIVRE OGM 

 

São Produtos livres de  

Organismos Geneticamente 

Modificados 

ORGÂNICOS 

 

É a produção sem adubos químicos  

ou agrotóxicos 





Mudanças de Paradigma 

 local 

–  Busca de identidade 

–  Busca das raízes históricas 

–  Valorização do território (lugar ao qual  

pertencemos) 

–  Busca da dimensão humana para as atividades 

 

 



Novo Sistema Agroalimentar Mundial 

Saúde 
O durável 

Estílo de Vida 
O cotidiano Cultura 

O eventual, o festivo 

Alicamentos 
-  Suplementos  
    vitamínicos 
- Dietéticos 
- Ecológicos 

Alimentos Básicos 
-Produto padrão 
  (commodity) 
-  Fast food 
- Pratos  
  preparados 

      Típicos 

-  Denominações de    

   origem 

- Diferenciação de 

  marca 

- Selos de qualidade 

Empresas 
Farmacêuticas 
(transnacional) 

Grandes Empresas 
Agroalimentares 
(transnacionais) 

Empresas P&D 
Biotec 

PME 
(locais) 

Produtos promissores 
     Agroindústria Rural 

                    Produtores 

Fonte: François Boucher 



Novos alimentos: tendências 

• Prazer  - 42% 
– Diferença pela sofisticação 
– Variedade (sentidos) 
– Alimentos exóticos  

• Conveniência – 21% 
– Facilidade de uso (dia a dia) 

• Saúde  - 36% 
– Segurança 
– Funcionalidade - alicamentos 
– Alimentos orgânicos 

• Ética – 1% 
– Mercado justo e solidário 

 

42%

21%

36%

1%

Prazer

Conveniência

Saúde

Ética

Parte do Mercado em 2005 

Fonte: Sial 



: 

Certificação de Qualidade,  Origem e Identificação de 
Produtos Agrícolas e de Alimentos 

 

– Indicação Geográfica Protegida - IGP 

– Denominação de Origem Controlada - DOC 

– Agricultura Orgânica - ORG 

– Produto de Origem Familiar - FAM 

– Certificado de Conformidade - CCO 



A estratégia da diferença 

• Defesa da diversidade para valorizar produtos 

típicos do meio rural (produtos de território) 

• Competir  com produtos que tem história e 

estão diferenciados  pela alta qualidade 
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