
                                                                                         
 

Orientações para produção dos desenhos da cartilha 
 
BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS 
 
Propostas para incrementar o ensino sobre o agro: 
 
Diante das constatações feitas, Fava Neves e Graziano propuseram 10 temas a serem 
abordados nas escolas. Segundo eles, são assuntos que podem atrair crianças e jovens 
por conta da modernidade. “Há vasto material, disponível na internet, sobre tais novos 
temas, especialmente muitos vídeos curiosos e interativos que agradariam aos alunos, 
deixando-os muito bem sintonizados com o que acontece hoje na agricultura 
tecnológica do Brasil e do mundo”, diz. 
 
Seguem os temas para guiar o Concurso de Desenhos: 
 
1) Cooperativismo no agro: cooperativas agropecuárias e outras formas aglutinadoras 
de produtores rurais se destacam no mundo colaborativo da agropecuária brasileira, 
que reúnem cerca de 50% da produção de alimentos do Brasil. 
 
2) Aproveitamento dos alimentos: o desperdício de alimentos, suas causas e seu 
combate, como a reciclagem e a reutilização de descartes, fazem diferença em um 
mundo onde milhões ainda passam fome, e se verifica enormes perdas de comida, no  
transporte da safra, na colheita, nos restaurantes, nas mesas das famílias. 
 
3) Matas ciliares: a preservação das áreas que margeiam os cursos de água, obrigatória  
com a aplicação do Código Florestal no país, está trazendo um aumento das matas que  
protegem a biodiversidade. Percebe-se a regeneração desses locais, trazendo aumento 
de certas espécies de aves e animais. 
 
4) Bem-estar animal: novos sistemas de condução e produção de animais se evidenciam 
em todo o mundo, inclusive no Brasil. Significa a implementação de práticas amigáveis 
e respeitosas, valorizando o espaço livre, as liberdades animais e a senciência dos bichos. 
 
5) Novos alimentos: aumento da curiosidade e da aceitação de fontes alternativas de 
alimentos, sejam com ingredientes artificiais (carne de laboratório e outros produtos 
plant-based), sejam produzidos a partir de fontes não tradicionais de proteínas. 
 
6) Bioeconomia: crescimento de cadeias produtivas baseadas em bioeconomia 
(biomassa, bioplástico, biocombustível, bioeletricidade, biodiversidade). Incríveis 
oportunidades surgem devido ao avanço tecnológico relacionado ao mundo vivo, 
permitindo que plantas, animais e microrganismos se tornam úteis e geradores de valor. 
O bagaço da cana-de-açúcar que antes era jogado fora agora vira energia elétrica; o 
caldo da cana se transforma em etanol para movimentar os carros; a soja é moída para  
gerar o biodiesel dos caminhões; o milho gera o plástico biodegradável; tratores e 
caminhões rodam com biometano.  



                                                                                         
 
7) Agricultura digital: trabalho de gestão remoto, modelos de ação realizados à 
distância, fazendas inteligentes e agricultura de precisão: um novo mundo se abre com 
a agricultura digital, abrangendo as propriedades rurais, com equipamentos guiados por  
GPS, softwares de análise e equipamentos avançados. 
 
8) Melhoramento genético: a seleção genética, realizado desde tempos remotos, 
alterou as características e o comportamento de plantas cultivadas e de animais 
domesticados. Características desejáveis foram sendo aprimoradas, como docilidade 
em animais, sabor nos alimentos, adaptação aos ecossistemas agrícolas, maior 
produtividade. 
 
9) Agro colaborativo: as formas de agricultura circular (onde o resíduo de uma atividade 
é insumo para outra) produzindo mais com menos, e a chegada dos modelos 
compartilhados de produção se tornam comuns, representando uma vanguarda na 
dinâmica do agro moderno. Máquinas agrícolas, tratores e colheitadeiras têm seu uso 
dividido entre agricultores (tal como um Uber), colmeias de abelhas se alugam, muitos 
exemplos podem ser adotados no ensino sobre o campo e a produção de alimentos. 
 
10) Atividades secundárias: apicultura, silvicultura e florestas plantadas, piscicultura e 
carcinicultura (produção de camarões), floricultura e plantas ornamentais, existem 
importantes atividades do agro que nem sempre recebem a atenção da opinião pública  
ou do ensino. Todas são muito curiosas, pois são novidadeiras, sempre muito 
tecnológicas, envolvendo milhares de produtores e agradando aos consumidores. 


