
INFOPET 
Segundo estudo, agricultura comporta 

práticas convencionais e orgânicas 

 Um estudo publicado na edição desta semana da revista Nature reforça o argumento de 
que um caminho híbrido para a agricultura – que incorpore tanto o estilo de produção industrial 

quanto as práticas orgânicas nos locais onde elas fazem mais sentido – apresenta as melhores 

chances de alimentar cerca de 9 bilhões de pessoas em meados deste século, com o menor número de 
desvantagens. O estudo "Comparing the yields of organic and conventional agriculture" (Comparando 

safras orgânicas e convencionais) foi realizado pela doutoranda Verena Seufert e pelo professor de 
geografia Navin Ramankutty, ambos da Universidade McGill, e por Jonathan Foley, diretor do 
Instituto do Meio Ambiente da Universidade de Minnesota. Eles descobriram que, em média, os 
métodos de agricultura tradicionais produziam safras 25 por cento maiores do que as técnicas 

orgânicas, mas que a agricultura orgânica conseguia chegar bem perto da tradicional em certos tipos 
de plantio e de solo. Qual é a principal conclusão dos autores? "Não existem maneiras simples de 
determinar um 'vencedor' inconteste para todas as formas possíveis de cultivo. Contudo, ao invés de 

prosseguir com o debate ideológico do 'orgânico versus convencional', deveríamos avaliar 
sistematicamente os custos e os benefícios de cada uma das diferentes opções de plantio. Afinal, 
para assegurar a segurança alimentar sustentável, provavelmente precisaremos de muitas técnicas 

diferentes – incluindo a orgânica, a convencional e eventuais sistemas híbridos – para produzir mais 
alimentos a preços acessíveis, garantir o sustento dos agricultores e reduzir os custos ambientais da 
agricultura (...) Para que a agricultura orgânica se torne uma ferramenta importante na produção 
sustentável de alimentos, os fatores que limitam as safras orgânicas, assim como os benefícios 

sociais, ambientais e econômicos desse sistema de plantio devem ser mais bem compreendidos."  

(FONTE: The New York Times)   Alface Orgânica 

UTFPR 

 O grupo PET— Alimentos está promovendo o “Mês da doação” com o intuito de ajudar 

a quem mais necessita. As doações são feitas pelos acadêmicos dos três cursos do  câmpus 

Francisco Beltrão (Tecnologia em Alimentos, Licenciatura em Informática e Engenharia de 

Alimentos), servidores e professores, nas seguintes categorias: Categoria Leve, Categoria 

Pesada, Brinquedos (pequenos, médios e grandes) e Alimentos não perecíveis de até 5 kg.  

 O objetivo do grupo também é ajudar aos acadêmicos que necessitam de certificado 

na categoria de voluntariado para completar suas atividades complementares. Portanto sua 

doação é de grande valia para nós. Vá até a sala do PET (UEPE de Frutas e Hortaliças), leve 

sua doação e você receberá um papel com a quantia de objetos que você doou, para que você 

tenha o controle de quantas horas irá ganhar, e no final do mês venha pegar seu certificado. 

Mais informações no site www.petalimentosfb.wordpress.com  
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Piada do dia 

Banco 24 horas 

- Por que o banco 24h não 

deu certo em Portugal? 

- Porque dava 23:30 e já 

tinha uma fila enorme.  

 

Um Caso Bem Grave 

Um homem chega 

desesperado ao médico e 

pergunta: 

 - Doutor, por favor, seja 

sincero... O meu caso é 

grave? 

 -  Não é muito não... 

Pegue a sua mão aí no 

chão e vamos até minha 

sala que eu vejo o que 

posso fazer!  

PET— Alimentos promove “Mês da doação” 
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