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Maior parte do território brasileiro está localizado no cinturão tropical

O desafio da produção no cinturão tropical 



Brasil - década de 1970:  situação de 
insegurança alimentar

• Importação de alimentos 

•Baixa produção agrícola

• Produção concentrada no S e SE

• Crise de abastecimento e pobreza rural

• Ausência de tecnologia tropical

• Políticas públicas insuficientes para o des. agrícola

• País conhecido como produtor de café e açúcar

Semi-Árido

Cerrado

O desafio da produção no cinturão tropical 

Floresta tropical



Em 5 décadas o Brasil foi 
capaz de criar um modelo 
sustentável e competitivo 

de agricultura tropical, sem 
paralelo no mundo 



Um Robusto Sistema de Pesquisa e Inovação
Embrapa:

Empregados:  9.200
Pesquisadores: 2.400
Orçamento: US$ 1 bilhão

42 Unidades de Pesquisa

10 Centros Temáticos
15 Centros de Produto
17 Centros Ecorregionais

Cooperação científica - Labex EUA e Europa
Cooperação técnica - África e América Latina



Embrapa Agrossilvipastoril
Sinop - MT

Um Robusto Sistema de Pesquisa e Inovação



Embrapa Pesca e Aquicultura
Palmas, TO

Um Robusto Sistema de Pesquisa e Inovação



As revoluções agrícolas brasileiras



Agricultura tropical baseada em ciência

PrioridadesPrioridades
Limitações 
removidas 
por PD&I

Desenvolvimento de uma 
plataforma de Produção 

Sustentável

“Tropicalização” de 
variedades e animais

Transformação de 
solos ácidos e 

pobres em solo fértil

A pesquisa pública abriu caminho para um setor privado 
ágil, pujante e empreendedor



Transformação de solos ácidos e pobres em terra fértil
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O papel e a contribuição de PD&I Agrícola

Cerrados

204 milhões de ha



Graças à fixação biológica de nitrogênio, a soja cultivada em
35 milhões de hectares não necessita de adubo nitrogenado

Economia de US$ 13 bilhões (2018) 
+ 62 milhões de toneladas de CO2 equivalentes

Fixação biológica de nitrogênio
A contribuição da pesquisa agrícola



Source:  https://www.nexojornal.com.br

Tropicalização da soja
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Tropicalização de milho e trigo
TrigoMilho

Temperada
Temperada
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Tropical

Source:  https://www.nexojornal.com.br



Da insegurança alimentar para celeiro mundial
ü Em 5 décadas:

- incremento de 5 vezes na produção de grãos 

(aumento de 2 vezes na área plantada)

- 240% elevação na produção de trigo e milho / 315% arroz

- rebanho bovino dobrou com diminuição das pastagens

- setor florestal elevou produtividade em 140% 

- cafeicultura triplicou a produtividade (25 anos)

- produção de carne de frango cresceu 60 vezes (!!!)

- ... Ganhos de produtividade com sustentabilidade



Sustentabilidade impulsionando o agro



Sustentabilidade impulsionando o agro no Brasil



Sustentabilidade impulsionando o agro no Brasil



Plantio direto protege o solo, incorpora carbono e economiza água

Sustentabilidade impulsionando o agro no Brasil



Área total dedicada à preservação e proteção 
de vegetação nativa

66,3% da superfície brasileira

Sustentabilidade impulsionando o agro no Brasil



A área total protegida ou preservada no Brasil equivale à superfície de 48 
países da Europa

Sustentabilidade impulsionando o agro no Brasil



Agricultura e pecuária – e adicionando árvores…

Sustentabilidade impulsionando o agro no Brasil



Agricultura e pecuária – e adicionando árvores…

Sustentabilidade impulsionando o agro no Brasil



Tecnologias da Embrapa com destaque para 
parcerias com Municípios



O “Sisteminha” constitui-se em
um sistema integrado para
produção de alimentos,
desenvolvido para gerar
segurança alimentar para seus
usuários. O elemento central da
solução tecnológica é a criação
de peixes, em um tanque, com
sistema de recirculação e
filtragem.

Onde Encontrar:
Embrapa Meio-Norte
http://www.embrapa.br/meio-

norte

Sisteminha Embrapa

Tecnologias da Embrapa com destaque para 
parcerias com Municípios



Solução tecnológica, de fácil instalação e custo
acessível, que trata o esgoto do vaso sanitário de
forma eficiente, além de produzir um efluente que
pode ser utilizado no solo como fertilizante. O
sistema básico, dimensionado para uma
residência com até 5 moradores, é composto por
três caixas interligadas e a única manutenção é
adicionar mensalmente uma mistura de água e
esterco bovino fresco (5 litros de cada), que
fornece as bactérias que estimulam a biodigestão
dos dejetos, transformando-os em um adubo
orgânico, de comprovada eficácia e segurança.

Onde Encontrar:
Embrapa Instrumentação Agropecuária
https://www.embrapa.br/fale-conosco/sac/

Fossa séptica biodigestora

Tecnologias da Embrapa com destaque para parcerias com 
Municípios



A tecnologia tem por objetivo aumentar a produção, a
produtividade e a eficiência dos sistemas de produção,
visando o incremento de renda da propriedade, em
bases sustentáveis, adotando ferramentas de
gerenciamento das propriedades e tecnificação.
O Balde Cheio tem por objetivo a capacitação
continuada de técnicos extensionistas e produtores de
leite, buscando promover o desenvolvimento
sustentável da pecuária leiteira via transferência de
tecnologia. A inovação é o uso de uma pequena
propriedade produtora de leite, usualmente de base
familiar, como “sala de aula prática”, em que toda a
comunidade participa do processo de escolha e
adaptação das tecnologias à realidade de cada
produtor.

Onde Encontrar:
Embrapa Pecuária Sudeste
http://www.embrapa.br/pecuaria-sudeste

Programa Balde Cheio

Tecnologias da Embrapa com destaque para parcerias com 
Municípios





População  + Urbanização + Renda + Longevidade + Padrões de consumo

Cenários para 2030

Alimento (+35%) Energia (+40%) Água (+50%)



O Futuro da Agricultura 
Brasileira

Crescimento da produção
apenas vertical?



Agricultura...  Alimento – Fibras – Energia...

Agricultura...  Alimentação – Nutrição – Saúde...

Agricultura… Serviços Ambientais – Serviços Ecossistêmicos…

Agricultura...  Biomassa – Biomateriais – Química Verde...

Agricultura...  Cultura – Tradição – Gastronomia – Turismo...

A natureza multifuncional da agricultura



Carne Carbono Neutro
Bioeconomia e a multifuncionalidade da agricultura



Novas formas criativas de fertilizar culturas

Soluções de base biológica

Aumento de 15% na produção de biomassa e 
25% em proteína total

Azospirillum brasilense – bioestimulante comercial que induz o 
crescimento do sistema radicular



Os passos para 2030 …
ü Edição genômica

ü Zoneamento agrícola de risco climático

ü Bioprodutos: a emergente bioeconomia

ü Diversificação

ü Intensificação sustentável: iLPF

ü Agricultura digital e Big data

ü Alimentos híbridos

ü Microbiomas

ü Convergência: bio, nano e geotecnologias



Edição genômica: várias possibilidades



Zoneamento agrícola de
risco climático



Agricultura 4.0: nuvem, robótica, IA, 
sensores, drones, IoT ...



Agricultura movida a ciência...

Eliseu Alves



Celso Luiz Moretti
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

presidencia@embrapa.br
www.embrapa.br

https://www.facebook.com/embrapa
https://twitter.com/embrapa
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