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Q
uando vista a partir de uma abordagem holística, a 

agropecuária satisfaz às necessidades da sociedade 

como um todo, além da produção de alimentos, fibras, 

medicamentos, óleos essenciais, energia e outros bens para 

transformação industrial. A manutenção da paisagem, a 

conservação da biodiversidade e das tradições culturais locais 

são algumas das funções ambientais e sociais não ligadas 

diretamente à produção que compõem os novos papéis da 

agropecuária e do espaço rural.

Um requisito importante é a segurança alimentar, ou seja, 

manter uma produção agrícola duradoura, de alta qualidade 

e segura para a saúde humana e para o ambiente. Para isso, é 

necessário o uso de tecnologias que assegurem a integração

1 Este capítulo contou com a colaboração do Eng°-Agr° Antonio Ruy M. R 

Pastana, da Área de Comunicação Empresarial e Negócios Tecnológicos 

da Embrapa Meio Ambiente.
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dos recursos naturais com os mecanismos reguladores dos 

agroecossistemas, visando a sustentabilidade em longo prazo.

Considerando as diferentes dimensões da sustentabilidade

- econômica, ecológica e social - várias formas de produção, 

alternativas ou complementares à chamada agropecuária 

convencional, vêm sendo desenvolvidas no Mundo. Nesse as

pecto, duas vertentes distintas podem ser colocadas como com

ponentes da visão de futuro da agropecuária brasileira. A pri

meira seria a adoção de códigos de conduta multiatributos de 

qualidade (padrões, proteção ambiental e social) em diversas 

cadeias produtivas da agricultura intensiva, processo esse que 

traz consigo os instrumentos de rastreabilidade e os sistemas de 

certificação/avaliação de conformidade. Na segunda vertente, 

buscar-se-iam novos modelos agropecuários, com base em pro

cessos naturais: como contraponto à agricultura intensiva con

temporânea. E a agricultura conhecida com o rótulo geral de 

orgânica e que reúne tendências com diferentes denominações, 

como biodinâmica, orgânica, biológica, natural e agroecológica. 

São modelos de agropecuária que trazem em comum o não- 

uso de insumos industrializados, em especial, fertilizantes e 

agrotóxicos.

Em relação à primeira vertente, entre as iniciativas visíveis 

no momento destacam-se os códigos de conduta de qualidade 

da Produção Integrada de Frutas, Hortaliças e Flores; da Eurep- 

GAP da BRC (British Retail Consortium), os quais conformam 

uma “família” de protocolos, dadas a sua similaridade e aplicação 

aos mesmos sistemas de produção. Outro código de conduta 

certificável bastante difundido é a do Conselho de Manejo 

Florestal (Forest Stewardship Council - FSC ) e do Programa 

Brasileiro de Certificação Florestal (CERFLOR), ambas aplicáveis 

para plantios florestais e manejo de florestas nativas. Além disso, 

é importante mencionar os sistemas de rastreabilidade da carne
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bovina brasileira - com códigos ainda em construção - pelo 

potencial impacto que poderá ter na pecuária nacional.

A rastreabilidade que vem associada aos códigos de 

conduta certificáveis é uma tendência muito forte da 

agropecuária contemporânea e que tem como indutores os 

mercados internacionais e, mais precisamente, as escolhas dos 

consumidores, que demandam produtos cada vez mais seguros 

para a saúde humana e para o meio ambiente. Na sua maior 

parte, são nichos de consumo induzindo nichos de produção, 

todavia com capacidade de generalização, a exemplo do que 

vem ocorrendo com a Produção Integrada e os protocolos 

similares e também com os códigos de conduta da FSC, 

referências nos seus respectivos mercados.

E relevante observar que apesar do grande sucesso das 

certificações ISO no comércio mundial, tanto os padrões da 

série 9000 quanto da 14000, atualmente referências nos 

diferentes mercados de produtos m anufaturados, na 

agropecuária são poucas as experiências (25 certificados para 

sistemas que envolvem o campo), exceto para os processos 

pós-colheita e de industrialização.

Em relação à segunda vertente, a agricultura orgânica e o 

processo de desenvolvimento de novos sistemas têm apresentado 

evolução vertiginosa, com crescimento espetacular da área 

convertida para cultivo e criações orgânicas nos últimos anos. 

No momento, o grande mercado dos produtos orgânicos são as 

economias pós-industriais da Europa, onde se tem também um 

esforço maior em termos de reconversão para a produção 

orgânica, inclusive com políticas públicas de longo prazo. 

Contudo, pode-se afirmar que a emergência e o crescimento 

dos sistemas orgânicos são uma tendência mundial.
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Os sistemas orgânicos apresentam, no momento, condições 

potenciais para formatar a agropecuária do futuro com sistemas 

verdadeiramente sustentáveis. Esses potenciais podem  

materializar-se com a oferta de uma diversidade de modelos de 

sistemas de produção que resgatam a abordagem holística e o 

funcionamento dos processos naturais, em especial com 

alternativas ao uso de agrotóxicos e fertilizantes, básicos para a 

sustentabilidade. Além disso, os modelos de produção orgânica 

podem ainda revolucionar os sistemas intensivos convencionais 

pela oferta de componentes tecnológicos que minimizam os 

impactos ambientais mesmo se utilizados isoladamente.

Com o objetivo de ilustrar os caminhos dessa revolução nas 

próximas décadas, neste capítulo abordaremos, com um pouco 

mais de detalhe, a Produção Integrada de Frutas, em especial, o 

código de conduta a ela associada e ainda a Produção Orgânica e 

seus requisitos para certificação, comentando os pontos focais 

desses instrumentos de gestão da qualidade e ambiental.

A Produção Integrada de F ru tas (PIF) e o 
seu código de conduta

O conceito de Produção Integrada de Frutas estabelecido 

pela União Européia em 1992, na Suíça, é hoje um instrumento 

valioso não somente para a proposição de políticas de 

produção e controle de produtos agrícolas, mas também de 

competitividade no mercado agrícola globalizado.

Como um instrumento de política, a produção integrada 

foi desenvolvida principalmente em resposta às preocupações e 

pressões de grupos ambientalistas europeus e também para 

regular o acesso de produtos agrícolas ao mercado europeu, que
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estava inteiramente aberto aos países de outros continentes. Vale 

aqui ressaltar que essa forma de produção é a síntese de anos de 

pesquisas científicas, cujas tecnologias foram combinadas de 

forma a atender às necessidades nas áreas de saúde, conservação 

e manejo ambiental, e pensamentos socioeconômicos e políticos.

Este protocolo de produção, por ter incorporado em sua 

concepção mecanismos que asseguram a qualificação do 

produtor e a rastreabilidade do produto, tem o poder de 

transformar um produto qualquer ou commodity, sem 

identificação de origem, num produto agrícola diferenciado e 

passível de ser rastreado em todas as suas fases (produção, 

transporte e comercialização), da mesa do consumidor até o 

campo. Cientistas, produtores, provedores de serviços 

tradicionais e não-tradicionais (certificadoras, serviços de 

monitoramento), cadeia produtiva, formuladores de políticas 

e o público em geral vêm participando ativamente e 

contribuindo para a formulação e definição de instrumentos 

para implantação da produção integrada.

Como as regras estabelecidas para a produção integrada 

permitem o desenvolvimento e a implementação de protocolos 

similares, desde que atendam ao código de conduta, aos 

princípios e aos requerimentos dos padrões de mercado 

descritos no Guia de Produção Integrada de Frutas da União 

Européia, vários países estão adequando e definindo normas 

para suas condições, levando-se em consideração seus 

interesses em produzir e comercializar local ou globalmente, 

seus produtos agrícolas.

A configuração atual do mercado europeu mostra uma 

convivência dos protocolos de qualidade da Produção Integrada 

com outros como a Eurep-GAP (Boas Práticas Agropecuárias 

dos Varejistas Europeus) e a BRC (Consórcio de Varejistas 

Britânicos).
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Para que se tenha uma visão geral do protocolo em 

questão e do envolvimento dos vários setores das cadeias 

produtivas, os objetivos e princípios da produção integrada 

são brevemente descritos a seguir:

1 - “E um sistema de produção agrícola holístico”, i.e., que

integra os recursos naturais bióticos (fauna e flora) e 

abióticos (solo, água e atmosfera) e racionaliza o uso de 

insumos externos (fertilizantes, agrotóxicos e combustíveis), 

com o objetivo de reduzir fontes de poluição e custos de 

produção.

2 - “É um sistema de produção que assegura a produção sus

tentável de produtos de alta qualidade pelo uso preferencial 

de tecnologias com princípios ecológicos".

3 - “E um sistema de produção que tem como objetivo e foco

a redução e, ou, eliminação de fontes de poluição geradas 

pela agricultura”.

4 - “E um sistema de produção que sustenta ou assegura o pa

pel multifuncional da agricultura”, uma vez que aborda a 

propriedade como um todo.

5 - “Produção integrada deve ser aplicada e implementada

em toda a propriedade, ou seja, utilizando-se a abordagem 

holística. Estratégias de manejo, visando fluxos 

biogeoquímicos (nutrientes e água) e de energia (solar, 

renovável e fóssil), são relevantes somente quando 

consideradas para toda a propriedade”.

6 - “Custos externos e impactos indesejáveis devem ser minimi

zados”. Impactos ao ambiente, como contaminação das 

águas superficiais ou subterrâneas por agrotóxicos ou 

nitratos, assoreamento de rios e reservatórios, devem ser 

reduzidos.
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7 - “A estabilidade dos agroecossistemas é um atributo-chave e

deve ser mantida”. Isso significa respeitar os limites de ruptura 

dos recursos naturais causados por atividades agrícolas.

8 - “A fertilidade intrínseca do solo (propriedades físicas, quími

cas e a atividade biológica), um importante indicador, deve 

ser mantida e melhorada”. Além disso, o destino do lixo e 

a reciclagem de materiais produzidos na propriedade devem 

ser levados em conta, considerando-se os quatro erres 

(reduzir, reutilizar, reciclar e repensar).

9 - “O manejo integrado de pragas e doenças deve ter como

base a estação de alerta. O controle de pragas e doenças 

deve ser estabelecido com base em métodos preditivos 

(modelos e monitoramento) e limites de danos econômicos”.

10 - “A diversidade biológica deve ser mantida”. Isto significa

conhecer e manter a diversidade e a variabilidade genética 

das espécies presentes no ecossistema (áreas de 

preservação ambiental, áreas de preservação permanente 

e reserva legal), mobilizando-as na estratégia de redução 

do uso de pesticidas.

11 - “A qualidade do produto deve ser avaliada considerando-

se os parâmetros ecológicos do sistema de produção em 

adição aos parâmetros usuais de classificação do produto”. 

A produção integrada tem como pré-requisito o atestado 

de certificação nas fases de produção, armazenamento, 

manuseio e processamento.

12 - “O produtor rural deve ser continuamente treinado e

atualizado”, e suas experiências e necessidades repassadas 

aos outros componentes da cadeia produtiva.

Como pode ser notado, existe forte direcionamento da 

produção integrada para a conservação e preservação
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ambiental, focado numa forma de produção mais limpa e com 

o propósito de se garantir a qualidade e inocuidade do produto.

A pesquisa agrícola desempenhou papel fundamental no 

estabelecimento dos objetivos e na manutenção e melhoria 

contínua da produção integrada. Os conhecimentos 

acumulados em diferentes áreas (agronomia, biologia, 

hidrologia, ecologia, física e química, entre outras) permitiram 

estabelecer as bases para a produção integrada de frutas, 

hortaliças e flores.

A geração de novos conhecimentos tem permitido a 

revolução das técnicas de produção integrada (manejo e 

controle de pragas, de nutrientes, de água. novos cultivares, 

pós-colheita etc.) e o estabelecimento de novos sistemas 

produtivos que melhoram a qualidade do produto final.

A despeito de todo o enfoque para uma produção mais 

limpa, estabelecido originalmente com fortes bases científicas, 

este conceito ficou marginal por um bom período de tempo. 

As causas que contribuíram para tal paralisia foram: a 

necessidade da agregação de novos conhecimentos técnicos e 

incremento de recursos financeiros (certificação, inspeções e 

melhorias físicas) pelo produtor, que não se converteram em 

vantagens econômicas por não atrair e nem sensibilizar o 

consumidor. Logo, tornou-se evidente e crucial a forma de se 

organizar e promover a produção integrada.

Durante o processo de promoção e organização da 

produção integrada, os diferentes setores participaram de 

diversas formas na sua implementação. Uma em que o setor 

público foi o principal agente indutor, outra em que o setor 

privado tomou o controle do processo de implantação e mais 

outra em que foi feita de forma integrada entre os setores 

público e privado.
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Em decorrência, existiam, em 1997, relatos de 31 

diferentes guias (formas) para a produção integrada na Europa. 

Desses, 26 eram variantes resultantes de compromissos como 

“culturas a proteger” ou “necessidades dos consumidores a 

atender”. Tais variantes, estabelecidas principalmente pelo setor 

privado, não atendiam ã totalidade dos requerimentos para a 

produção integrada, principalmente os requisitos ambientais.

Na realidade, eram declarações de intenções que tinham 

como foco o retorno econômico e visavam nichos de mercado. 

Como resultado, o apelo ambiental dessa forma de produção 

foi relegado a segundo plano, e o foco, direcionado para a 

qualidade e rastreabilidade do produto. Como conseqüência, 

foi notada a falta de leis e de instituições para regular e controlar 

a produção integrada, um conflito em termos de conceito e da 

necessidade de se estabelecer uma política para incentivar o 

novo sistema de produção.

A despeito de todos estes fatos, um ponto que ficou 

evidente é que para exportar frutas para a Europa, requisitos 

de qua lidade  e de rastreabilidade do produto e o 

credenciamento do produtor teriam que ser atendidos. 

Exemplo claro é o protocolo Eurep-GAP já mencionado, 

estabelecido por uma rede de supermercados de 13 países 

europeus.

Em suma, os protocolos de qua lidade criados, 

principalmente pelo setor privado, falharam do ponto de vista 

ambiental e restringiram o acesso a mercados, e ainda não 

existe uma definição de um protocolo único na União Européia. 

Todavia, há ações entre os países-membro para estabelecer 

leis e protocolos baseados nas premissas de salvaguardar os 

rendimentos econômicos dos produtores e de assegurar sua 

competitividade nos mercados globalizados. De qualquer modo,
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essa é uma grande tendência do agronegócio formatado a partir 

dos mercados de consumo europeus. Atualmente, cerca de 80% 

de todas as frutas comercializadas na União Européia atendem 

a um ou mais códigos de conduta relacionados à qualidade 

(padronização e ambiental) do produto, do processo produtivo 

e do seu entorno.

No Brasil, o programa Produção Integrada de Frutas (PIF) 

liderado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), foi criado e implementado com a participação dos vários 

segmentos dos setores público e privado com o propósito de 

garantir e aumentar a competitividade dos produtos agrícolas 

num  mercado globalizado e regulado. Ações foram 

implementadas nos diferentes níveis: local, regional, nacional e 

internacional. Sucessos dessas ações podem ser vistos em vários 

produtos, com destaque para a maçã.

O avanço do mercado de produtos 
orgânicos certificados

As possibilidades oferecidas pelos sistemas orgânicos, em 

termos de visão de futuro da agropecuária, são amplas. Esses 

sistemas, que outrora foram duramente criticados como 

limitados à pequena escala e ao cultivo de frutas e hortaliças, 

nos tempos contemporâneos romperam os limites de escala e 

apresentam-se como plataforma alternativa para uma 

diversidade de cultivos e criações.

Para se ter uma idéia desses avanços, pode-se afirmar 

que, atualmente, no Brasil existem cultivos e criações de pequena 

a grande escala certificados que atendem a um mercado crescente 

de mais de 50 produtos, principalmente comercializados in natura
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ou, ainda, com beneficiamento primário, incluindo entre esses a 

soja, milho, citros, cana-de-açúcar, café, dendê, cacau, algodão, 

tabaco, feijão, arroz, girassol, mandioca, hortaliças, frutas 

tropicais e de clima temperado, carne bovina e leite, suínos, 

aves e ovos, mel e o chá.

Apesar de ocupar parcelas ainda muito reduzidas do 

mercado internacional (cerca de US$ 23 bilhões a.a., que 

representa menos de 2%) e do mercado brasileiro (pouco mais 

de R$ 200 milhões em 2001), o crescimento tem sido 

espetacular, de até 50% a.a. tendo em vista os sobrepreços 

praticados quando comparados aos mercados de similares não- 

orgânicos. O que comprova que o produtor rural pode agregar 

valor ã sua produção se atender aos anseios do mercado 

consumidor.

As perspectivas da produção orgânica são amplas. Vale 

lembrar que embora muitos dos sistemas de produção 

orgânicos desenvolvidos apresentem ainda rendimentos mais 

baixos que os sistemas similares convencionais, os sobrepreços 

médios de 30% obtidos na venda, quando contrapostos aos 

custos da certificação orgânica, de 3% e 1% da renda bruta, 

tornam rentável a atividade.

No caso brasileiro, os maiores crescimentos encontram-se 

no Centro-Sul e Sul, nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, 

Espírito Santo, Paraná e Rio Grande do Sul. Esse 

desenvolvimento da Agricultura Orgânica tem sido resultado 

de um esforço quase que exclusivo do setor privado e do terceiro 

setor, uma vez que apenas nos últimos anos o setor público tem 

voltado suas atenções para o tema, com preocupações somente 

na normalização e regularização do mercado.

As normas certificáveis da produção orgânica utilizadas 

no Brasil são idênticas e convergentes às do mercado
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internacional, seguindo as orientações e o credenciamento junto 

à Federação Internacional do M ovimento O rgânico  

(International Federation of Organic Movement - IFOAM). A 

seguir, apresentamos os principais pontos focados nas normas 

da Produção Orgânica que trazem implícito um código de 

conduta dos produtores e outros atores que atuam ao longo 

da cadeia produtiva. Os insumos e as práticas da agricultura 

orgânica são classificados em permitidos ou proibidos, 

prevendo-se penalidades para as não-conformidades:

1. Condições e requisitos para a conversão da unidade 

produtiva, que trazem um período de carência obrigatório.

2. Características da auditoria de certificação e condições para 

o uso do certificado de produto orgânico.

3. Condições sobre a identificação de embalagens e rótulos.

4. Condições de manejo dos aspectos gerais da propriedade, 

da cobertura florestal e do tratamento dos aspectos sociais 

(trabalhadores).

5. Requisitos sobre as fontes de adubos e o manejo das 

adubações.

6. Requisitos sobre insumos e manejo/controle de pragas e 

doenças, uso de reguladores de crescimento e condições 

de controle da contaminação.

7. Requisitos para a produção de mudas e sementes.

8. Requisitos para a criação animal e produção de produtos 

de origem animal.

9. Cond ições e requisitos para processamento, 

armazenamento, transporte e empacotamento de produtos 

orgânicos.
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As normas brasileiras para a produção orgânica estão 

alinhadas dentro dos critérios internacionais da IFOAM, 

federação com grande credibilidade que regula as condições 

gerais de manejo do sistema produtivo, os insumos e práticas 

permitidos e proibidos, bem como as penalidades nas etapas 

de produção no campo e na pós-coiheita. Essas normas, 

certificáveis e com rastreabilidade na aplicação, estabelecem 

requisitos mínimos para a conversão de sistemas convencionais 

para orgânicos, tendo-se como base o não-uso de insumos 

industrializados e a recomendação de boas práticas de manejo 

(BPM) e de fabricação (BPF).

De forma diferente do cenário mundial, os desafios da 

agropecuária orgânica no Brasil são peculiares. Sem dúvida, 

talvez o maior seja o de buscar alternativas à compulsoriedade 

de certificação da produção orgânica para a captura dos 

sobrepreços no mercado. Essa característica tem se mostrado 

fator de exclusão de milhares de agricultores que, 

historicamente, cultivam sistemas naturais ou quase naturais, 

e que se encontram à margem do mercado orgânico, tendo 

em vista os custos envolvidos na certificação.

Em termos de políticas públicas, o desafio é efetivamente 

elaborar um programa de desenvolvimento da agropecuária 

orgânica ou, em termos mais amplos, buscar sistemas de base 

ecológica. Até o momento, os esforços do setor público, apesar 

do interesse declarado de vários ministérios, restringem-se à 

regulamentação do setor. Ou seja, as políticas públicas 

necessitam ainda de estruturação para endereçar as grandes 

demandas já colocadas pelos diferentes atores sociais.
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Outros protocolos de qualidade do produto 
e am biental

Um consórcio de instituições brasileiras vem 

implementando nos últimos anos um programa cujo código 

de conduta é bastante semelhante à Produção Integrada: a 

Produção de Alimentos Seguros no Campo, conhecida como 

PAS-Campo, que, na realidade, é uma versão brasileira do 

Eurep-GAP Entretanto, o PAS-Campo, que utiliza o método 

APPCC (Avaliação de Perigos e Pontos Cíticos de Controle, 

comuns na indústria), é mais adequada às nossas realidades e 

mais barata para o produtor brasileiro quando comparado ao 

equivalente Europeu.

O PAS-Campo visa conscientizar e qualificar o produtor 

para o uso de boas práticas agrícolas e do método APPCC visando 

à inocuidade e rastreabilidade de processos e do produto. Pode- 

se afirmar que o PAS-Campo representa o primeiro passo para 

se avançar em direção à Produção Integrada de Frutas.

Apesar de o PIF e o PAS representarem para o produtor 

brasileiro uma garantia de mercado, por terem produtos 

reconhecidamente mais saudáveis e produzidos com protocolos 

que incluem atributos de qualidade ambiental, ainda existem 

muitos desafios para o futuro.

Certamente, o maior desafio é convencer os produtores 

em aceitar o PIF e o PAS, tendo em vista as custos adicionais. 

Assim, existe uma estratégia de conscientização, capacitação 

e treinamento para que os produtores brasileiros possam adotar 

um dos protocolos que regulam a produção.

O outro desafio é educar e conscientizar os consumidores 

sobre as vantagens de se consumirem produtos de melhor
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qualidade e produzidos com processo menos agressivos ao meio 

ambiente.

E, finalmente, o terceiro desafio é implementar políticas 

públicas e instrumentos que garantam a continuidade e o 

aprimoramento contínuo dessas formas de produção. Nesse 

aspecto vale lembrar que tanto o PIF quanto o PAS ainda dão 

ênfase muito grande ao uso racional de agrotóxicos e 

necessitam, portanto, ampliar seu foco no manejo integrado 

de solo, água, biodiversidade e no ambiente como um todo.

O portunidades em ergentes de certificação 
am biental

Entre as iniciativas inovadoras de implementação de 

códigos ambientais vale comentar algumas das experiências 

que atendem ao desafio de valorar os serviços ambientais que 

os sistemas naturais e mesmo os agroecossistemas prestam à 

humanidade. E, nesse aspecto, pelo menos três temas merecem 

ser citados: o seqüestro de carbono e os mecanismos de 

desenvolvimento limpo; a implementação do conceito de 

agricultor “produtor de água”; e a implementação do conceito 

de agricultor produtor de serviços ambientais, conforme 

comentados a seguir.

Esses três temas estão relacionados à idéia de atribuir 

valor aos serviços ambientais que os ecossistemas naturais e 

m ane jados ou a inda os agroecossistemas prestam  à 

humanidade. Independentemente dos sistemas de produção 

associados, ainda não se dispõem de mecanismos para que os 

serviços ambientais sejam reconhecidos e comercializados no 

mercado. Esse reconhecimento e a conseqüente atribuição de
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preços aos serviços ambientais poderão beneficiar comunidades 

tradicionais que manejam ambientes naturais ou mesmo os 

produtores rurais e, nesse caso, considerando-se também as 

paisagens transformadas tais como os agroecossistemas.

Agricultores “produtores” de água?

A Agência Nacional de Águas (ANA), reguladora nacional 

da gestão dos recursos hídricos, vem implementando iniciativas 

que podem levar ã certificação de agricultores que protegem 

as fontes de água: as nascentes. Para tanto, vem propondo o 

conceito (legal) de agricultor “produtor’ de água ou, em outras 

palavras, mantenedor do funcionamento do ciclo hidrológico 

o mais próximo possível de sua condição natural. Assim, 

estratégias para manter as taxas de interceptação, de 

evaporação, de infiltração e armazenamento no solo e de 

escoamento superficial e sub-superficial das águas nos 

agroecossistemas e no seu entorno são básicas para a 

conservação do ciclo hidrológico e da qualidade e quantidade 

das subterrâneas e superficiais. Ou seja, a conservação dos 

estoques de água depende da manutenção do ciclo hidrológico 

o mais próximo do seu estado natural.

A interpretação prática desse conceito quando transposta 

para o manejo de uma bacia hidrográfica implica conservação 

do solo e água nas áreas utilizadas pela agropecuária como 

também na preservação de todas as fontes de água: as centenas 

ou milhares de nascentes ao longo de um rio, por exemplo. 

Ou seja, a adoção de práticas mecânicas e culturais de manejo 

do solo e água associada ou combinada à preservação das 

áreas de reserva legal e das áreas de preservação permanente
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(matas ciliares e de proteção de cabeceiras de córregos) em 

toda a extensão de uma dada bacia hidrográfica. Um conjunto 

de práticas que poderia compor as Boas Práticas Agropecuárias 

(BPAs) com objetivos específicos.

O conceito de agricultor “produtor” de água traz a idéia 

de proteger, incentivando economicamente, através de 

créditos, bônus ou deságios nos tributos pagos, os agricultores 

que adotam as BPAs ou um código de conduta ambiental 

legalmente definido ou de consensos construídos coletivamente 

em termos de sistemas de gestão ambiental territorial.

Embora, em termos objetivos, a conservação de solos e 

água interesse diretamente para o agricultor ou agricultores 

em questão, o conceito de “produtor” de água traz implícito 

que a conservação desse recurso natural, em especial dos 

estoques de água de qualidade para os diferentes usos, é de 

interesse público.

Evidentemente, a aplicação desse conceito requer o 

atendimento prévio de alguns requisitos. O requisito inicial é o 

estudo e a definição da distância que os sistemas de produção 

adotados pelos agricultores se encontram quando comparados 

aos sistemas naturais em termos de manutenção do ciclo 

hidrológico. Tais estudos, quando contrapostos com as 

avaliações desses mesmos sistemas, sob a ótica de pontos 

críticos de controle ambiental, levarão ao foco de atuação e 

ao conjunto de boas práticas agropecuárias que necessitam 

ser implementadas tanto de ordem preventiva quanto com 

relação ao caráter de mitigação dos impactos.

E oportuno afirmar que, em termos de acervo de 

conhecimentos e tecnologias sobre o manejo e uso da água 

nos sistemas de produção, o Brasil já dispõe de bases razoáveis 

para ancorar um programa voltado para o exercício do conceito
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de agricultor “produtor” de água visando a conservação desse 

recurso no longo prazo numa bacia hidrográfica e nos domínios 

dos aqüíferos.

Quando o recurso água é analisado numa escala mais 

am pla, há ainda muitas demandas sobre estudos mais 

aprofundados e de caráter específico. A função ambiental de 

se manterem as quantidades e qualidades, principalmente 

próximo aos grandes centros urbanos, demandam papéis 

decisivos da agropecuária e dos agricultores como agentes 

reguladores de seu estoque e também como purificadores e 

mantenedores de sua qualidade.

Nesse aspecto, técnicas de manejos que favorecem a 

infiltração e purificação da água no solo, como o plantio direto, 

os sistemas agrossilvopastoris e os sistemas de produção de 

base ecológica deveriam ter estímulos econômicos para a sua 

adoção pelos produtores. Outras técnicas relacionadas ao 

manejo conservacionista do solo e água e dos sistemas 

produtivos em geral necessitam também ser valoradas, e seus 

benefícios transferidos aos produtores.

Agricultores seqüestradores de carbono?

Com o agravamento dos problemas ambientais no planeta 

nas últimas décadas, as principais instituições multilaterais, entre 

essas os organismos da Organização das Nações Unidas (ONU), 

tomaram iniciativas para desenvolver programas e protocolos 

coletivos, mas de livre adesão de cada uma das sociedades 

nacionais, para a proteção do meio ambiente.

Entre os protocolos multilaterais voltados à gestão dos 

problemas ambientais e que terão conseqüências diretas na



O marketing da terra  -  o fa tor meio ambiente 257

agropecuária brasileira, destacam-se a Convenção Quadro 

sobre M udanças do C lim a, a Convenção sobre a 

Biodiversidade, a Declaração sobre Florestas, e a Convenção 

de Combate à Desertificação.

No momento, com a adesão da Rússia ao Protocolo de 

Kyoto, esse instrumento entra em vigor para todos os signatários, 

inclusive o Brasil, porém com responsabilidades diferenciadas.

0  Protocolo de Kyoto é um instrumento da Convenção Quadro 

sobre Mudanças do Clima, que define para os países do Anexo

1 (os chamados industrializados e as economias em transição 

para o mercado), os compromissos de redução das emissões 

de carbono (gases do efeito estufa: carbônico, metano e óxido 

nitroso) com metas definidas de redução de 5% para o período 

de compromisso que vai de 2008 a 2012 em comparação com 

o ano-base de 1990.

O Protocolo de Kyoto estabeleceu tam bém  os 

Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL), que 

relacionam os papéis distintos dos dois grupos de países (do 

Anexo I e o não-Anexo 1). Aqueles países do Anexo I, para se 

manter dentro das metas estabelecidas, poderão comprar 

créditos de carbono (projetos que seqüestram ou evitam 

emissões para a atmosfera, com prazos de 25 anos) dos países 

não-Anexo I. Ou seja, o MDL cria um mercado internacional 

para a compra e venda de carbono. No período que vai até 

2012 são elegíveis projetos de florestamento (plantios florestais 

em áreas que não existem florestas por mais de 50 anos) e 

reflorestamento (plantios florestais em áreas que não tinham 

florestas no ano-base de 1990).

Segundo especialistas, as condições brasileiras, ou melhor, 

da agropecuária brasileira são favoráveis nesse mercado, uma 

vez que o seqüestro (fixação ou absorção) de carbono se dá 

principalmente pelo crescimento da biomassa vegetal: com os
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plantios florestais ou ainda com cultivos que acumulam biomassa 

(dendezeiro, seringueira, coqueiro, fruteiras tropicais etc.).

0  Brasil, pela sua extensão territorial e pela diversidade de 

biomas, poderia tornar-se um grande vendedor de carbono 

(fixado) nesse mercado. Vale lembrar que esses projetos são 

analisados, em termos de enquadramento (elegibilidade) para o 

MDL, sempre em relação ao ano de 1990: uma adicionalidade 

em relação à situação anterior considerada (por exemplo, a 

reposição florestal onde não havia floresta). Ou seja, não se 

enquadram projetos que propõem a substituição da floresta.

Apesar da antecipação de diversos atoies, que negociaram 

projetos em condições de elevado risco, o mercado de carbono 

encontra-se ainda em estruturação. Os preços praticados são 

ainda irreais (muito baixos) tendo em vista as incertezas de 

mercado e também pelo horizonte de duração dos projetos: de 

25 anos (as áreas objeto de contratos ficarão bloqueadas pelo 

período do contrato). No momento, há boas perspectivas de 

negócios, mas poucos contratos efetivamente fechados.

Em relação ao setor privado, principalmente de produtores 

rurais, a expectativa é de que o mercado futuro (após 2012) 

permita o enquadramento de projetos que envolvam os 

diferentes sistemas de produção agrícola, pela sua contribuição 

em termos de seqüestro de carbono no solo (matéria orgânica 

fixada) ou ainda na sua biomassa (cultivos perenes). A idéia é 

de busca de receitas adicionais para os sistemas de produção 

em uso. Todavia, tais condições não estão previstas nos 

Mecanismos de Desenvolvimento Limpo para o primeiro período 

de compromisso, que vai de 2008 a 2012.

Certamente, a grande frustração dos produtores 

agropecuários brasileiros é que muitos dos projetos 

enquadrados no Protocolo de Kyoto (de redução de emissão
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de carbono pela substituição de combustíveis de fontes fósseis 

por biomassa), conforme mostram as iniciativas em curso, 

apesar de se constituírem tipicamente em projetos 

agropecuários, têm como beneficiários diretos o setor industrial 

e agroindustrial.

Agricultores produtores de serviços 
am bientais?

Os benefícios ambientais que os sistemas naturais prestam 

à humanidade, seja pela manutenção das condições de 

habitabilidade do planeta Terra (o efeito estufa natural e de 

regulador do microclima, por exemplo), a qualidade da água 

e do ar, as belezas cênicas e a conservação da biodiversidade 

para o futuro, entre outras funções, são am plamente 

reconhecidas em todo o planeta.

Em contraposição ao reconhecimento dos serviços 

ambientais que os sistemas naturais prestam à humanidade, 

as comunidades humanas, cujos papéis têm sido decisivos na 

conservação de sistemas naturais brasileiros (tais como índios, 

ribeirinhos, quilombolas, caboclos extrativistas etc.), não têm 

recebido os benefícios econômicos relativos à essa contribuição.

Nas últimas décadas, iniciativas de governo e também 

das organizações não-governamentais têm orientado seus 

interesses para o desenvolvimento das com unidades 

tradicionais, a maior parte localizada em áreas rurais, onde 

manejam sistemas naturais ou quase naturais combinados ou 

não a uma agropecuária extensiva e de pequena escala.

Entre os projetos de maior visibilidade estão as reservas 

extrativistas e as unidades de desenvolvimento sustentável,
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todas criadas após a promulgação da Constituição Brasileira 

de 1988. Em que pese a assimetria na alocação de recursos, 

tratam-se de unidades de conservação peculiares que têm 

oferecido oportun idades de desenvolvim ento para 

comunidades tradicionais nas diferentes regiões brasileiras.

Nos anos recentes, com as críticas de que importante 

parte dos desmatamentos anuais da Amazônia está associada 

à agricultura de pequena escala de agricultores familiares que 

praticam o sistema de derruba e queima, a rede GTA, que 

congrega organizações não-governamentais, propôs ao 

M inistério do Meio Ambiente (MMA) o Programa de 

Desenvolvimento Socioambiental da Produção Familiar Rural 

(Proambiente). Trata-se de um programa de incentivo 

econômico que tem como objetivo remunerar os serviços 

ambientais prestados pelos agricultores familiares.

O Proambiente, em execução pelo MMA a partir da 

definição de pólos de atuação, é uma proposta de gestão ou 

manejo (acordo) coletivo dos recursos naturais. Para tanto, 

associações de produtores familiares estabelecem e contratam 

com o Programa metas ambientais comunitárias, contudo, de 

implementação a partir de cada família. As metas oferecidas 

coletivamente são então monitoradas tanto em termos 

comunitários como também individualmente e, nesse caso, por 

amostragem visando avaliação quantitativa, remunerando-se 

com bônus de meio salário mínimo por mês, de acordo com 

as metas atingidas.

Enquadram-se como serviços ambientais no Proambiente 

os seguintes sistemas: sistemas de produção que levem à 

redução de desmatamentos ou evitem tal prática; sistemas que 

seqüestram ou fixam carbono na biomassa (espécies perenes); 

sistemas que recuperam e, ou, protegem as fontes de água e o
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ciclo hidrológico; sistemas que incluem práticas de conservação 

de solos; sistemas que conservam/preservam a biodiversidade; 

e, finalmente, sistemas que utilizam práticas que reduzem os 

riscos de incêndio.

O sucesso na implementação, em especial a permanência 

do Proambiente em longo prazo, dependerá de sua associação 

a um processo de rastreabilidade e de certificação, com critérios 

socioambientais, que garantam diferenciação e, conseqüen

temente, sobrepreços aos produtos comercializados. Em tais 

condições, os subsídios governamentais poderiam ser 

paulatinamente substituídos por bônus oriundos do próprio 

mercado, dando assim auto-sustentação ao Programa.

Comentários finais

O meio ambiente tornou-se definitivamente componente 

fundamental da competitividade de setores e empresas no 

mercado. Embora a pró-atividade e a antecipação aos cenários 

futuros sejam desejáveis, a relação meio ambiente x agropecuária 

tem se dado principalmente a partir de estratégias mitigadoras 

e de adequações sucessivas à legislação ambiental em evolução 

e aos novos requisitos de qualidade impostos pelo mercado.

Assim, a indução governamental, regulando a atividade, e 

os mercados em termos de novos requisitos ambientais são 

importantes quando a escolha individual do consumidor no 

mercado varejista passa a ser decisiva. Se a primeira traduz os 

anseios de caráter mais geral sobre as demandas sociais em termos 

de qualidade ambiental, a segunda, quando organizada e traduzida 

em códigos de condutas e de boas práticas agropecuárias, tem o 

poder de intervir no comportamento dos agricultores.
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Esses dois movimentos combinados vêm produzindo 

importantes transformações na agropecuária brasileira. 

Certamente, os processos que levam à rastreabilidade e à 

certificação são decisivos neste momento, uma vez que a 

captura de sobrepreços no mercado, pela diferenciação contínua 

de produtos, passa a ser o principal motor das mudanças. Tal 

tendência permitira a passagem de uma etapa em que a 

indução e o uso de instrumentos públicos de comando e 

controle sejam cada vez mais substituídos pelos mecanismos e 

incentivos vindos do mercado de consumo final.

As tendências para a formatação da agropecuária do 

futuro estão colocadas. A velocidade das mudanças e o 

predomínio de uma ou outra tendência no cenário futuro, bem 

como o papel da diversidade de atores das atuais e novas 

cadeias produtivas, dependerão da pró-atividade de cada um 

e de sua relação para com os outros atores, em especial os 

consumidores e suas escolhas: produtos de qualidade, inócuos 

à saúde humana e que no processo produtivo preservem o 

meio ambiente mobilizado.


