
Conhecer e aprender as téc-
nicas mais indicadas, os con-
ceitos corretos, para obter os 
melhores resultados em sis-
temas de integração lavoura-
pecuária-floresta (ILPF). Estes 
serão os objetivos alcançados 
por quem participar do 4º 
Curso de Integração Lavoura-
Pecuária-Floresta (ILPF), que 
será realizado de 28 a 30 des-
te mês, na Embrapa Gado de 
Corte, unidade localizada na 
capital do Estado. Para quem 
quiser fazer a inscrição, as in-
formações detalhadas podem 
ser obtidas no endereço ele-
trônico http://cloud.cnpgc.
embrapa.br/ilpf2016/.

São 100 vagas destinadas 
a profissionais das ciências 
agrárias de empresas públicas 
e privadas de assistência técni-
ca e extensão rural, estudantes 
de pós-graduação e de gradu-
ação (somente formandos) 
das ciências agrárias, bolsistas 
e estagiários da Embrapa Ga-
do de Corte. A programação 
pode ser vista em http://cloud.
cnpgc.embrapa.br/ilpf2016/
programacao/.

 Assim como no ano passa-
do, além da programação tra-
dicional do curso, haverá duas 
palestras com depoimentos 
de produtores rurais. “A pre-

curso são: caracterizar siste-
mas de ILPF e seus compo-
nentes; identificar condições 
para adoção de sistemas de 
ILPF; identificar as interações 
entre os componentes de sis-
temas de ILPF; identificar téc-
nicas de manejo e gestão ade-
quadas para sistemas de ILPF; 
conhecer resultados bioeco-
nômicos sobre sistemas de IL-
PF; e conhecer projetos de sis-
temas de ILPF em andamento.

MUITAS CONQUISTAS
Os resultados que têm sido ob-
tidos com a prática crescente 
da integração mostram um al-
to nível de adoção tecnológica 
com consequentes benefícios, 
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INTEGRAÇÃO
Mais um curso 
para orientar 
os produtores 
sobre o tema
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As diversas formas de integração, como a agricultura e a silvicultura, têm gerado lucros aos produtores

sença do setor produtivo será 
marcada por apresentações 
de produtores que se desta-
cam tanto na prática da inte-
gração lavoura-pecuária [ILP], 
quanto na integração lavou-
ra-pecuária-floresta”, diz um 
dos coordenadores do curso, 
o pesquisador Alexandre Ro-
meiro de Araújo.

“Eles estão na vanguarda, 
tanto em um sistema quanto 
em outro. Este é o diferencial 
que mostra de fato o poten-
cial dos sistemas”, acrescenta 
o pesquisador André Domin-
ghetti Ferreira, também coor-
denador do curso.

Visando inovar e agregar 
mais conhecimento às diver-
sas áreas que compõem os sis-
temas integrados de produção 
ILP e ILPF, os coordenadores 
do curso incluíram, ainda, 
dois novos temas para serem 
apresentados e discutidos este 
ano: “Fitopatologia de plan-
tas forrageiras” e “Produção e 
qualidade de sementes forra-
geiras”. Segundo eles, a ideia é 
de que, com o passar do tem-
po, todas as áreas envolvidas 
no sistema de produção sejam 
abrangidas pelo curso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Os objetivos específicos do 

associados à melhoria da efici-
ência dos sistemas produtivos 
e de sua capacidade adaptati-
va aos possíveis efeitos nega-
tivos, como as mudanças de 
clima. 

 Por meio da pesquisa, é 
possível diagnosticar a ade-
são dos produtores rurais bra-
sileiros à intensificação pro-
dutiva sustentável com siste-
mas agrícolas integrados. O 
avanço significa o incremento 
da capacidade adaptativa dos 
sistemas produtivos diante 
dos desafios impostos pela 
mudança do clima, além de 
potencializar ganhos biológi-
cos e econômicos decorrentes 
do aumento da eficiência dos 

sistemas produtivos. Todo es-
se esforço contribui para o 
cumprimento das metas as-
sumidas de forma voluntária 
pelo Brasil perante a Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU), na COP-15, e revisadas 
em Paris, na COP-21.

O compromisso brasileiro 
é de diminuir as emissões de 
gases de efeito estufa (GEE) 
de 36,1% a 38,9% até 2020, ten-
do como base as emissões de 
2005. O acordo foi incorpora-
do à Política Nacional sobre 
Mudanças no Clima (Lei nº 
12.187/2009), por meio dos 
Planos Setoriais de Mitigação 
e de Adaptação às Mudanças 
Climáticas.

OBJETIVO É BUSCAR EFICIÊNCIA 
NAS ATIVIDADES INTEGRADAS


