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Agronegócio Sustentável



Agronegócio

Sustentável

A melhor maneira de 

pensar o seu negócio



OAgronegócio
é uma atividade fundamental 

para a economia brasileira. 

Tem grande participação 

no PIB do País, gera 

milhões de empregos, 

movimenta diferentes 

etapas da cadeia 

produtiva e tem um papel 

destacado no suprimento 

de alimentos para o 

mundo todo.



Mas práticas inadequadas,
podem acarretar impactos 

ambientais, sociais e econômicos

que inviabilizem a atividade.



Assim, para garantir a perenidade do 

agronegócio e seguir explorando as 

potencialidades do setor sem efeitos 

colaterais negativos,

é preciso integrar as 

dimensões econômica, 

ambiental e social,

e respeitar as diversidades 

culturais na forma de pensar e 

fazer o agronegócio.



Agronegócio 

Sustentável

Baseia-se na adoção de boas 

práticas socioambientais na 

agricultura, na pecuária e demais 

atividades rurais para garantir o 

bem-estar de toda a sociedade e 

o equilíbrio entre produção e 

conservação. 



Agronegócio 

Sustentável

Práticas sustentáveis

Fixação 
Biológica de 
Nitrogênio

Integração 
Lavoura-
Pecuária-
Floresta

Recuperação 
de áreas 

degradadas

Plantio 

Direto

Tratamento 

de Dejetos

Agricultura 

orgânica

Correto 

descarte de 

embalagens



Cadeia do 

Agronegócio

A cadeia do agronegócio  caracteriza-se 

pela relação entre indústrias, 

produtores rurais e consumidores.

Todos os elos da 

cadeia podem contribuir 

para a sustentabilidade 

do planeta.

Insumos/

máquinas
Produtores

Agroindústrias/
Cooperativas

Distribuidores
Consumidores 

finais



Ações práticas

Indústrias de insumos e máquinas agropecuárias

Como podemos reduzir o impacto 

ambiental?

• Aperfeiçoando a gestão de todo o 

processo produtivo, incluindo a 

logística para o recolhimento e 

destinação adequada das 

embalagens de defensivos 

agrícolas;

• Utilizando os recursos naturais 

de forma consciente;

• Promovendo ações de 

conscientização e educação para 

gerar o engajamento de todos os 

elos da cadeia;

• Reduzindo as emissões de gases 

de efeito estufa com alternativas 

mais limpas;

• Utilizando sistemas 

inteligentes de reuso de 

materiais e água;

• Promovendo a eficiência 

energética com soluções de 

iluminação, ventilação, entre 

outras.



Ações práticas

Produtores Rurais

Fazendo a sua parte com a

• Adoção de boas práticas agronômicas para 

conservação da água e do solo;

• Proteção de nascentes e margens dos 

córregos e rios;

• Regularidade ambiental da sua atividade 

mediante o licenciamento ambiental e a 

outorga do uso da água, quando for o caso;

• Regularização ambiental de seu imóvel, com 

a inscrição no Cadastro Ambiental Rural 

(CAR); 

• Utilização de fertilizantes e defensivos 

agropecuários nas doses recomendadas;

• Descarte correto das embalagens de 

defensivos agrícolas.

Atitudes conscientes podem 

transformar o mundo.

Participe!!!



Ações práticas

Produtores Rurais

 Faça a tríplice lavagem ou lavagem sob pressão:

como a maioria das embalagens é lavável, esta

prática é fundamental para o correto descarte da

embalagem;

 Inutilize a embalagem com o fundo perfurado;

 Armazene temporariamente as embalagens vazias

em sua propriedade com suas respectivas tampas e

rótulos nas caixas originais de papelão, no mesmo

local destinado ao armazenamento dos produtos

cheios ou em local coberto, ventilado e ao abrigo de

chuva;

 Transporte as embalagens até as unidades de

recebimento (posto ou central) indicadas na nota

fiscal de compra, no prazo determinado. É de

responsabilidade do usuário o transporte das

embalagens vazias até o local.

Como realizo o 

descarte correto 

das embalagens 

de defensivos 

agrícolas?

As embalagens vazias 

devem ser preparadas 

para a devolução às 

unidades de recebimento.



Ações práticas

Produtores Rurais

Iniciativas Sustentáveis na 
Agropecuária

• Implantação de Sistemas de Integração Lavoura-

Pecuária-Floresta;

• Recuperação de pastagens degradadas;

• Restauração  e/ou proteção de Áreas de 

Preservação Permanente e de Reserva Legal;

• Adoção de sistemas agroecológicos de produção;

• Intensificação da pecuária sustentável, com atenção 

às práticas de bem-estar animal;

• Tratamento de dejetos, entre outras iniciativas.

Bem-estar 
animal

Princípio das Cinco Liberdades

• Livre de fome e sede;
• Livre de desconforto;
• Livre de dor, lesões e doenças;
• Livre para expressar 

comportamento natural;
• Livre de medo e estresse/angústia.



Ações práticas

Agroindústrias / Cooperativas

Escolha caminhos 
sustentáveis...

• Buscando o desenvolvimento e o 

uso de produtos que causem o 

menor impacto possível no meio 

ambiente;

• Adequando processos de produção 

e gestão aos princípios de 

sustentabilidade, como o controle de

entrada e saída de todos os 

insumos do processo produtivo, 

reduzindo assim o desperdício de 

água, energia elétrica, combustíveis 

e matérias-primas;

• Garantindo a correta destinação de 

resíduos.



Ações práticas

Distribuição / Comercialização

Promova a 

sustentabilidade

• Desenvolvendo atividades 

visando atrair o cliente para a 

prática de ações 

sustentáveis; 

• Priorizando o uso de 

biocombustíveis; 

• Investindo em tecnologias 

inovadoras, que promovam 

baixa emissão de carbono.



Essas iniciativas são financiáveis e o 

Banco do Brasil pode apoiar você!

O BB promove a  

sustentabilidade* e possui    

linhas de crédito que apoiam 

modelos de produção que 

garantem a provisão de 

serviços ambientais e  ganhos 

em produtividade para 

melhoria da produção 

agropecuária sustentável.

*As Diretrizes de Sustentabilidade do Banco do Brasil para o Crédito estão disponíveis       

em www.bb.com.br/docs/pub/inst/dwn/DocumentoCompleto.pdf



Linhas de financiamento para Agricultura 

Produtores Familiares

Agricultura 
Familiar

Investimentos 
Sustentáveis

Pronaf 
Agroecologia

Pronaf Eco

Pronaf
Florestal

Pronaf 
Custeio



Linhas de financiamento para Agricultura 

Demais Produtores

Demais 
Produtores

PCA

FCO ABC

Programa 
ABC

Custeios

Investimentos 
Sustentáveis

Inovagro

Pronamp



O Banco do Brasil 

é o maior financiador da 

agricultura de baixa 

emissão de carbono, 

contribuindo para a 

mitigação das 

mudanças 

climáticas.



O Banco do Brasil também promove a 

sustentabilidade  disponibilizando 

instrumentos de mitigação de riscos para o 

produtor, como as diferentes modalidades 

de seguros da produção e da renda para 

as atividades agropecuárias.

Esses instrumentos 

contribuem para: 

 Estabilidade econômica 

dos produtores;

 Geração de emprego no 

campo;

 Desenvolvimento e 

estímulo à adoção de 

novas e eficazes 

tecnologias pelo 

produtor.



Mitigadores 
de Risco

Proagro

Proagro Mais

Opções 
Agropecuárias

PGPAF

Seguro de 
Faturamento

Seguro 
Agrícola

Mitigadores de Risco

Tranquilidade para o produtor!



O presente material tem como objetivo contribuir para a 

disseminação das iniciativas que agreguem 

sustentabilidade ao processo produtivo do agronegócio 

de forma simples e sem esgotar o assunto, bem como 

divulgar os produtos financeiros que podem auxiliar 

nesse processo e estão disponíveis a todos os 

participantes da cadeia produtiva.


