
O setor  agrope -
cuário em todo o 
mundo tem como 

missão primordial produzir 
alimentos, fibras e energia 
de forma sustentável, sem 
impactar os biomas, priman-
do pela conservação dos re-
cursos biológicos e naturais. 
O aumento da produtividade 
é uma das alternativas para 
o incremento do suprimen-
to mundial, especialmente 
de alimentos, sem a neces-
sidade de abertura e uso de 
novas áreas. Todavia, para 
melhorar o desempenho 
dos sistemas de produção e 
incrementar a pro-
dutividade, faz-
se necessário 
o desenvol-
vimento sis-
temático e 
d i n â m i c o 
de soluções 
t e c n o l ó g i -
cas que sejam 
transferidas e 
absorvidas pelos 
diversos elos e atores 
das cadeias produtivas do 
agronegócio.
  Com este enfoque, a Em-
brapa e instituições parcei-
ras no Brasil e no exterior 
lançaram, na última sexta-
feira (14 de março de 2014), 
na sede da Organização das 
Nações Unidas (ONU) em 
Nova York, EUA, uma obra 
científica coletiva sobre os 
sistemas integrados lavoura-
pecuária-floresta (iLPF).
    Os conceitos, os conhe-
cimentos, as práticas, os 
processos e as tecnologias 
apresentados estão inseridos 
nesse contexto, pois trazem 
para produtores, técnicos, 
acadêmicos, outros atores 
e formuladores de políticas 
públicas o que há de mais 
moderno em tecnologias 

para sistemas de integração 
lavoura-pecuária-floresta. 
Tema este cujo Brasil é van-
guardista e líder global. 
   Por si só, esses sistemas 
já são inovadores no setor 
agropecuário brasileiro. 
Uma realidade que, duas dé-
cadas atrás, pensava-se ser 
muito difícil, para não dizer 
impossível. Hoje, é um dos 
pilares não só para o incre-
mento de produtividade, 
pelo efeito poupa/otimiza 
terra, de agregação de valor 
aos produtos, mas sobretu-
do para mitigar a emissão de 
gases de efeito estufa. É, sem 

dúvida, uma das mais 
robustas tecnolo-

gias para o futuro 
sustentável da 
agropecuária 
nos trópicos.
   Na obra 
científica, es-

tão descritos 
e discutidos os 

aspectos mais re-
levantes dos siste-

mas iLPFs. Inicia-se com 
uma abordagem ampla da 
sustentabilidade na agricul-
tura e dos sistemas de avalia-
ção de sustentabilidade em 
iLPF, seu planejamento e im-
plantação, até a qualidade e 
destinação dos produtos ob-
tidos, considerando o cená-
rio global de produção de ali-
mentos, fibra e agroenergia. 
Passa, ainda, por abordagens 
em aspectos relativos à ino-
vação da agropecuária bra-
sileira, às perspectivas e aos 
desafios futuros, às simula-
ções de sistemas, até o cená-
rio comparativo de sistemas 
similares em outros países e 
as extrapolações eventuais 
dos sistemas brasileiros.
    O trabalho congrega o co-
nhecimento multidisciplinar 
de diversos especialistas da 

Embrapa e de instituições 
parceiras. A obra traz não 
apenas um conteúdo rico de 
informações, mas apresenta 
uma sequência técnica que 
facilita sua leitura e aprovei-
tamento prático para quem 
busca informações sobre sis-
temas de integração lavou-
ra-pecuária-floresta. Outro 
aspecto inovador da equipe 
é a disponibilização de plani-
lhas eletrônicas, aplicativos e 
esquemas táticos que podem 
ser utilizados diretamente 
pelos produtores, técnicos e 
consultores na implantação 
e condução de seus sistemas 
de produção.
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Grande mostra como 

o Brasil desenvolve 

a experiência 

da agricultura 

sustentável 

    Esta é uma iniciativa como 
experiência brasileira ímpar. 
Os iLPFs tiveram seu nasce-
douro no Brasil interior, em 
municípios de forte tradição 
agrícola como Maracaju, 
MS, têm grandes áreas pelo 
Centro-Oeste, e podem ser 
de grande valia e adoção em 
outros países, nas regiões 
tropicais e subtropicais do 
mundo.
    O agronegócio brasileiro 
mais uma vez dá um show. 
Mostra ao mundo que es-
tamos cumprindo nosso 
papel, fazendo ciência apli-
cada, disponibilizando co-
nhecimentos e tecnologias, 
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Sustentabilidade no Brasil
OPINIÃO

Cleber oliveira soares
é  chefe-geral da embrapa gado de 
Corte

Tecnologias importantes desenvolvidas em ms, como a da integração de atividades, foram mostradas

promovendo o desenvolvi-
mento sustentável de nossa 
nação e ajudando prover ao 
mundo mais alimento, fibra 
e agroenergia de qualidade 
superior.

Um brinde ao iLPF! 

Parabéns ao Brasil!


