PECUÁRIA SUSTENTÁVEL

QUALIDADES &
CORRESPONDÊNCIAS

OS 3 PRINCIPAIS SISTEMAS DE SUSTENTABILIDADE NO BRASIL
GIPS / GTPS
POSSIBILITA dAR escala
a sustentabilidade na
cadeia de valor

GIPS

• Auto avaliação – avaliação realizada pelo
próprio interessado, por meio da evolução
do nível de atendimento aos indicadores.

RA

• A evolução no atendimento dos indicadores
não é obrigatória
• Aplicável a toda cadeia de valor da pecuária.
• Os principios do GTPS estão alinhados aos
da Global (GRSB).

BPA / EMBRAPA
FOMENTA o melhor
desempenho da fazenda
DE pecuária BOVINA
1.
2.
3.

Recursos Naturais.
Pessoas & Comunidade.
Bem-estar do Animal.

4.
5.

Alimentação.
Eficiência & Inovação.

PRINCIPIOS DO GRSB (REGULADOR MUNDIAL)

BPA

Rainforest
Alliance
Diferenciação
da iniciativa de
sustentabilidade
• Certificação / Uso de Selo
– avaliação realizada por
terceira parte em sistema de
certificação.
• Melhoria contínua promovida
pelo Sistema de Certificação
determinando níveis com
avanços gradativos a cada
ano e ciclos de 3 anos.

• Verificação – avaliação realizada por segunda
ou primeira parte sem um sistema de certificação.

• Rastreabilidade na cadeia
permite conectar pelo selo, o
produtor ao consumidor.

• Melhoria continua promovida pelo Sistema de
Gestão da Fazenda. A evolução nas categorias
Bronze, Prata e Outro não é obrigatória.

• Fazendas e grupo de
fazendas agropecuárias.

• Fazendas de pecuária bovina.

Cadeia de valor.
Autoavaliação.
Melhoria contínua.
Sistema inclusivo.
Desmatamento zero.
GEE – Gases de Efeito Estufa.
Relação com comunidades.
Bem estar animal.
Origem e procedência dos animais.
Certificação.
Melhoria contínua obrigatória.
ESIA – Avaliação de Impacto Social e Ambiental
Gestão da saúde e segurança no trabalho.
Proteção da fauna.
Agroquímicos proibidos.
FPIC – Free Prior and Informed Consent.
Serviços ecossistêmicos.
Sistemas de produção agropecuários.
Mudanças climáticas.
Sistema seletivo.
Gestão de uso do fogo.
Verificação.
Específico a fazendas de pecuária.
Setor da pecuária.
Desmatamento legal.
Legalidade ambiental e produtiva.
Código florestal.
Relações do trabalho.
Boas Práticas Agropecuárias

