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MÓDULO “PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL” 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO MÓDULO: F10a  

TEMA: (X) Energia, alimento e sustentabilidade 

TÓPICO: 10a - USO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA NA AGROPECUÁRIA E 

INDÚSTRIA 

MÓDULO: Produção Sustentável  

 

2. ROTEIRO DE LEITURA 
 

TEXTO: “Brasil recebe apoio inglês para Projeto de Agricultura 

Sustentável”. 

Leia o texto e reflita sobre as seguintes perguntas: 

 

1. Como a cooperação internacional pode colaborar com a produção de 

alimentos?  

 

2. Em que os objetivos do projeto relatado têm relação com a vida dos cidadãos? 

 
3. Qual a relevância dos investimentos no programa para a economia do país, 

apontada pelo texto? 
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Brasil recebe apoio inglês para projeto de 

agricultura sustentável 
 

 
Por Jorge Wamburg, 14/08/16.  
 

 

 
 

A iniciativa visa à adoção ampla pelos produtores rurais brasileiros de tecnologias 
agrícolas de baixa emissão de carbono, para que recuperem o potencial produtivo de 

áreas agrícolas degradadas (organicosdopivas / Creative Commons). 
 

Com o objetivo de reduzir a emissão de carbono, além de recuperar e proteger 
florestas de áreas rurais nos biomas Amazônia e Mata Atlântica, o governo 
federal lançou hoje (14) o Projeto Agricultura Sustentável para o 
Desenvolvimento Rural, que vai beneficiar diretamente mais de 3.700 produtores 
rurais de 70 municípios brasileiros.  
 

A iniciativa é uma cooperação do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) com o Ministério do Meio Ambiente, da Alimentação e 
dos Assuntos Rurais (Defra) do Reino Unido, além de apoio do Fundo 
Internacional para o Clima, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
responsável gestão e implementação técnica.  
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O lançamento ocorreu no auditório da Embrapa, com a presença do embaixador 
inglês, Alex Ellis, e da representante do BID, Daniela Carrera Marquis. De acordo 
com o Mapa, a Inglaterra vai investir R$ 80 milhões a fundo perdido (o recurso 
não precisará ser devolvido) no projeto.  
 
Segundo o ministro da Agricultura, Antônio Andrade, a iniciativa visa à adoção 
ampla pelos produtores rurais brasileiros de tecnologias agrícolas de baixa 
emissão de carbono, para que recuperem o potencial produtivo de áreas 
agrícolas degradadas e possam restaurar áreas de manutenção legal de 
vegetação nativa.   
 
O ministro destacou que recuperar áreas degradas é uma preocupação do 
governo, assim como reduzir a emissão de carbono no ar. “O produtor rural é o 
grande beneficiado com isso, pois terá água para cultivar sua produção. Ao 
mesmo tempo, o consumidor também tem benefícios quando oferecemos 
produtos de boa qualidade a preços mais baixos”.  
 
Antônio Andrade ressaltou que a agricultura brasileira está sempre crescendo e 
apresentando resultados importantes para a balança comercial, com as 
exportações atingindo mais de US$ 49 bilhões no primeiro semestre deste ano, 
Ele ressaltou também que a atual safra brasileira deverá chegar a 186 milhões 
de toneladas, com a expectativa de que, em 2013/2014, alcance 190 milhões de 
toneladas.  

O Projeto Agricultura Sustentável para o Desenvolvimento Rural tem como 
principais objetivos aumentar a sustentabilidade da produção agrícola 
preservando o meio ambiente; reduzir a pressão para desmatamento de novas 
áreas; diminuir a emissão de gases do efeito estufa; aumentar os estoques de 
carbono; e conservar a biodiversidade e melhorar a renda no meio rural. 

 


