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Pesquisa Européia

Sustentabilidade na agropecuária

Dr. Peter Zuurbier

Europa FP7 - Objetivos chave

� Proteção ambiental :
� Proteger a diversidade de espécies, respeitar os 

limites dos recursos naturais, previnir e reduzir a 
poluição, sustentabilidade;

� Igualdade social e coesão:
� Promover uma sociedade democrática, inclusiva, 

coesa, saudável e segura;

� Prosperidade econômica:
� Inovação, conhecimento, competitividade e eco-

eficiência

� Cumprimento das responsabilidades 
internacionais:  
� defesa da estabilidade democrática baseada na 

paz, segurança e liberdade. Apoiar o 
desenvolvimento sustentável ;
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Europa FP7 – Princípios

� Promoção e proteção dos direitos 
fundamentais;

� Solidarização dentro e entre as gerações;

� Sociedade aberta e democrática;

� Envolvimento dos cidadãos;

� Envolvimento dos negócios e parceiros 
sociais;

� Política de coerência e governança;

� Integração política;

� Uso do melhor conhecimento disponível;

� Princípio da precaução;

� Fazer os poluidores pagarem.

Fonte:http://ec.europa.eu/research/sd/index_en.cfm?pg=fp7-ssh_science_society

Bio-economia Européia

� Construção de uma bio-economia baseada no conhecimento
� Trabalhando em conjunto com a ciência, indústria e outros parceiros;

� Explorar as oportunidades emergentes que apresentam desafios sociais, ambientais e 
econômicos;

� Aumento da demanda por alimentos seguros, saudáveis e de alta qualidade;

� Uso e produção sustentável de fontes biorenováveis;

Fonte: http://ec.europa.eu/comm/biotechnology/introduction_en.html 
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� Inovações e avanços no conhecimento em manejo sustentável e 
produção e uso de fontes biológicas (micro-organismos, plantas, 
animais)
� Base para novos produtos sustentáveis, seguros, competitivos, eco-eficientes para a 

agricultura, pesca, alimentação, saúde e indústria florestal;

� Aumento da competitividade da agricultura e biotecnolgia, segundo o tratado de Lisboa 
e as estratégias européias, enquanto melhora-se o bem-estar social e reduz-se as 
“pegadas”ambientais;

� Produtos eco-eficientes são menos poluidores e menos dependentes de 
fontes na produção, permitindo o uso mais eficiente de fontes 
biológicas.

Comportamento dos consumidores

� Podem todos os riscos e benefícios serem 
identificados através das qualidades sensoriais do 
alimento?

� Serão os riscos e benefícios iguais para todos os 
consumidores?

� O que leva o consumidor a definir risco/benefício e 
qual alimento consumir?

� Confiar em quem para informar e regulamentar?
� Como relacionar a confiança do consumidor na 

cadeia alimentar e associar ao embasamento 
científico

� Como o público reage a informações incertas 
sobre riscos/benefícios?

� Como isso se relaciona a saúde, bem-estar e 
escolha?
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Alimentos & Saúde

Discussões emergentes no setor agro-alimentar

Qualidade dos alimentosProdutividade

ZoonosesSustentabilidade

Desafio chave

“Alimentar o mundo dentro da

capacidade do planeta Terra”
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Crescimento de população mundial

Perspectivas futuras

� Crescimento acelerado da população global;

� Incremento da renda per capita;

� Enorme aumento da demanda por alimentos.

“Irá dobrar nas próximas décadas 

especialmente a demanda por proteína animal”
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Maiores desafios

� Aumento da produtividade (maior produção por ha/por animal);

� Incremento da qualidade e segurança dos alimentos;

� Reduzir os impactos ambientais;

� Uso da biomassa para biocombustíveis e o uso da “química 

verde”

“Busca por conhecimento e avanço tecnológico”

Alta produtividade e atividade intensiva são melhores para o clima

� Aumento da atenção ao uso da água:

� Agropecuária e a indústria de alimentos utilizam 75% do total atualmente; 

� Novas variedades e sistemas de produção são necessários; 

� Preocupação com as mudanças climáticas:
� Atenção a “pegada” de CO2 (logística, conservação e embalagem);

� Sistemas de produção intensivos se tornaram os mais eficientes;

� Menor  “pegada” por kg de produto

� A chave em animais: conversão alimentar, fertilidade (nascidos/parto);

� Sistemas de pecuária comuns são melhores que criação orgânica; 

� Menor demanda por espaço

� As diferenças entre carne e as dietas vegetarianas modernas são menores do 
que o esperado.
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CO2 emission per kg of product 

Pork 4.5   Poultry 2.6        Cashew nuts 2.3    Tofu 2.0

Pecuária leiteira em comparação a 50 anos atrás

� Necessário por kilo de leite: 

� 10% de área; 

� 21% de animais;

� 23% de alimentos;

� 35% de água;

� Aproximadamente:

� 24% de dejetos;

� 37% de CO2;

� 43% de metano
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Exemplos de inovações necessárias
� Raças melhoradas (plantas e animais) 

� Uso eficiente da água, resistência a doenças, conversão alimentar, fertilidade, 
longevidade;

� Melhoramento genético  e biotecnologia quando necessário; 

� Período de crescimento:

� Agropecuária de alta precisão (máquinas com GPS, sensores animais individuais)

� Gestão de apoio a tomadas de decisão;

� Novos sistemas de confinamento (bem-estar animal); 

� Controle de saúde animal (zoonoses);

� Pós-colheita

� Tecnologia de alimentos (nutrição e dietas);

� Resfriamento inteligente, transporte e armazenamento;

� Monitoramento sensorial da qualidade e embalagem;

� Bio-refinarias para uso das sobras para outros propósitos;

Agropecuária de precisão irá contribuir com:

� Aumento de produção;

� Redução de impactos ambientais;

� Rastreabilidade;

� Qualidade e segurança alimentar;

� Lucratividade e sustentabilidade
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A nova cadeia de valor da biomassa

Fontes de Biomassa

Produtos
agroindustriais
Bioprodutos e 
descartes

Logística e 
armazenamento

Produção e 
importação

Conversão

existente

Novos pré-
tratamentos e 
conversões

1o Agro-Logística Pré-tratamento Conversão Prod. Alimentos

Nova produção

Materias de  alta
performance

Prod. Químicos
de base e de alta
performance

Bioenergia

Conversão
físico-química

Bioconversão

Engenharia de 
processos

Produção

existente

R$

R$

R$

Alimentos

Produtos de 
biomassa

-Biomaterias

- Bioquímicos

- Biocombustíveis

- Bioenergia

Produtos não
alimentares:

-Rações

- Papel

-Aditivos

-Fibras

-Manejo de 
resíduos

� A adaptação das fazendas para sistemas economicamente mais 

eficientes ocorreu ao custo do bem-estar animal e ao benefício 

financeiro dado aos consumidores, ambos fatores que estão 

levando a demanda pelo aumento do cuidado ao bem-estar 

animal na produção.

Bem-estar animal
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� Segurança alimentar global pode ser atingida, mas requer  

principalmente investimentos em tecnologia e inovação;

� Agricultura de alta produtividade é necessária, produtividade 

(por ha/por animal) é indispensável;

� Parcerias globais são fundamentais, por ejemplo con Brasil

Em resumo

ESBOÇOS DA COOPERAÇÃO EMBRAPA E 

UNIVERSIDADE DE WAGENINGEN

� Genetics and Biodiversity

� Grass and Forage Systems

� Farm & Value Chain management
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Pastagem e Sistemas de Forragem

� Os cientistas da WU/ASG e Embrapa, em 
Pastagem e Sistemas de Forragem, 
apresentaram propostas com o intuito de mitigar 
as mudanças climáticas. Uma está diretamente 
relacionada ao estudo de alternativas para uma 
pecuária sustentável em meio a tantas 
alterações. A outra ao balanço de carbono em 
sistemas integrados. A partir de intercâmbios, os 
pesquisadores anseiam aprofundar-se na 
modelagem da dinâmica do carbono.

� A equipe de Genômica e Biodiversidade trabalhou em três linhas. A 
primeira é identificar as assinaturas de seleção para obter uma 
melhor compreensão da diversidade das raças. Com potencial foram 
apontadas as raças Canchim, Nelore, Guzerá, Gir e Caracu.

A segunda objetiva aperfeiçoar os instrumentos de análise e os 
procedimentos para seleção genômica e, desta forma, aumentar a 
massa crítica, melhorar a qualidade, a profundidade e a amplitude 
das análises. O estudo aprofundado do perfil de ácidos graxos no 
leite de bovinos é terceira linha e os pesquisadores aspiram 
abordagens alternativas, troca de conhecimento e o desenvolvimento 
de esforços conjuntos de investigação.
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Manejo de sistemas de produção

� Os 12 estudiosos de Manejo de Sistemas de Produção discutiram o 
desenvolvimento de tecnologias para a segurança alimentar e 
sustentabilidade agrícola. As instituições encontraram como temas de 
cooperação a qualidade dos alimentos, contaminantes e resíduos na 
carne; a segurança alimentar para a exportação de carne bovina; a 
rastreabilidade; a qualidade dos alimentos para a exportação de 
produtos lácteos e a agricultura de precisão.

Uma ação em curto prazo diz respeito à rastreabilidade. A iniciativa 
identificará as necessidades em todas as fases das cadeias 
produtivas do leite e da carne, definirá as ferramentas a serem 
desenvolvidas ou adaptadas a cada caso e construirá projetos-pilotos 
para aplicar as tecnologias e validá-las, focalizando em respostas 
que agreguem valor ao produto final.

Outras exemplos de colaboração

Report of a project on ‘Quality in smallholder dairy 
farming in Minas Gerais, Brazil’

Judith Poelarends (Wageningen UR – Animal Sciences Group)
Hans Schiere (Wageningen UR – Wageningen International)
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Wageningen on Animal Breeding and 

Genomics
� Lines of Research www.abg.wur.nl

� Genotype-phenotype relationships
• Development molecular tools: microsatelite markers, SNP panels, 

DNA sequence

• Quantitative genetic tolls

• Application to populations: diversity between breeds, genetic variation 
and genomce selection

• Social interactions

� Training:

� European master on animal breeding and genetics, 
double degree program www.emabg.eu

� Obrigado!


