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A Aliança SIPA é uma iniciativa que promove a cooperação

entre os setores público e privado no fomento e incentivo de

Sistemas Integrados de Produção Agropecuária (SIPA).

Nossa missão é desenvolver, entre os mais diversos setores

da sociedade, um conceito de produção de alimentos, fibras e

energia que esteja em consonância com os princípios de

intensificação sustentável na agropecuária, por meio de um

fundo fomentado por organizações públicas e privadas de

abrangência nacional e global.

A Aliança SIPA é liderada pelo Grupo de Pesquisa em

Sistema Integrado de Produção Agropecuária (GPSIPA) da

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e pelo

Núcleo de Inovação em Tecnologia Agropecuária (NITA) da

Universidade Federal do Paraná (UFPR), reconhecidos como os

mais sólidos e capilarizados grupo de trabalho em integração

lavoura-pecuária no Brasil.

Somam-se a nós pesquisadores e gestores de instituições

nacionais e internacionais, como USDA, University of California,

Ohio State University, University of Queensland, INRA, INIA,

Udelar, Universidade da Colômbia, CIAT e Universidade de

Buenos Aires compondo uma rede de trabalho multidisciplinar

de pesquisa em sistemas integrados, consolidada ao longo das

últimas duas décadas.



The “Aliança SIPA” is an initiative that promotes cooperation
between the public and private sectors, aiming the promotion
and encouragement of Integrated Crop-Livestock Systems.

Our mission is develop, among the various sectors of society,
a concept of food, fiber and energy production that is in line with
the principles of sustainable intensification in agriculture and
livestock, through a fund promoted by public and private
organizations.

The “Aliança SIPA” is headed up by the Integrated Crop-
Livestock Systems Research Group (GPSIPA*) from the Federal
University of Rio Grande do Sul (UFRGS*) and the Innovation
Nucleus for Agricultural Technology (NITA*) from the Federal
University of Paraná (UFPR*), recognized as the most solid and
important work groups on integrated crop-livestock systems
(SIPA*) in Brazil.

Together with us, there are many researchers and managers
from Brazil, USA, France, Uruguay, Argentina, Colombia and
Australia, constituting a multidisciplinary working network
research on integrated systems, consolidated over the past two
decades.

* Acronyms in Portuguese.



Os Sistemas Integrados de Produção Agropecuária (SIPA)

têm como premissa associações de cultivos agrícolas e de

produção animal com vistas a explorar sinergismos

decorrentes desses modelos de produção. SIPA também é

conhecido mais popularmente como ILP - Integração lavoura-

pecuária. Os SIPA têm sido reconhecidos como opções

singulares de sistemas de produção onde se pode almejar, de

forma concomitante, a intensificação da produção com a

sustentabilidade ambiental.

O pilar conservacionista do sistema é o plantio direto, as

boas práticas de manejo, o uso eficiente de insumos e a

utilização da pastagem em intensidades de pastejo

moderadas. A diversificação é aportada pelas rotações

agrícolas e florestais, intercaladas a fases pastoris, cujo

arranjo sinérgico recicla nutrientes de forma mais eficiente e

diminui a incidência de pragas, de doenças e de plantas

indesejáveis.

A eficiência, em nível de propriedade, é trazida pelo

melhor aproveitamento dos nutrientes, menor uso de

insumos por unidade de alimento produzida, pela maior

eficiência no uso de maquinário e pessoal, pela maior liquidez

financeira, pelo incremento de renda na mesma unidade de

área e pela diminuição do risco da operação agrícola.



Integrated crop-livestock systems (ICLS, acronym in
English; and SIPA, acronym in Portuguese) are production
systems that plan associations between crops, livestock
and/or trees, aiming to explore synergisms that arise from
interactions among soil, plant, animal and atmosphere. The
SIPA have been recognized as unique options of production
systems where it can concomitantly aspire to the intensification
of production with environmental sustainability.

The conservationist pillar of the system is no-tillage, good
management practices, efficient input use and utilization of
pasture under moderate grazing intensities. Diversification is
achieved by agricultural (crops) and forestry (trees) rotations
interleaved with pasture seasons, whose synergistic arrangement
recycles nutrients more efficiently and reduces the incidence
of pests, diseases and undesirable plants (weeds).

The efficiency, at farm level, is brought by the better use of
nutrients, the less use of inputs per unit of food produced, the
more efficient use of machinery and personnel, the greater
financial liquidity, the income increase in the same unit area
and the decreased risk of agricultural operation.



No âmbito global, a FAO reconhece o potencial dos sistemas

integrados como via sustentável para alimentar nove bilhões

de pessoas em 2050. Segundo o órgão, esses sistemas são

capazes de incrementar a resiliência ambiental pelo aumento

da diversidade biológica e pela efetiva e eficiente ciclagem de

nutrientes, o que acarreta em melhoria da qualidade do solo,

além de prover serviços ecossistêmicos e contribuir para a

adaptação e mitigação às mudanças climáticas.

A FAO também enumera como benefícios a melhoria dos

processos de produção, incluindo o aproveitamento de mão de

obra, a resiliência a fatores econômicos e a diminuição do

risco.

E sob a perspectiva sociocultural, ressalta-se que os

sistemas integrados permitem, aos produtores, atingir

aspirações sociais e almejar dinâmica social equânime

(particularmente para mulheres e jovens), promovendo

segurança alimentar enquanto sejam sistemas que se ajustam

aos anseios atuais dos consumidores quanto à qualidade dos

produtos e dos processos de produção.

Além de representar solução para a demanda crescente de

alimentos, os sistemas integrados apresentam grande

potencial de mitigação da emissão de gases de efeito estufa, se

apresentando como a melhor resposta do meio rural aos

apelos da comunidade internacional nesse sentido.



Worldwide, the Food and Agriculture Organization of the
United Nations (FAO) recognizes the potential of integrated
systems as a sustainable way to feed nine billion people until
2050. According to such organization, these systems are able to
increase environmental resilience by increasing the biological
diversity and the effective and efficient nutrient cycling. This
results in soil quality improvements, providing of ecosystems
services and mitigation and adaptation to climate change.

FAO also lists as benefits the improvement of production
processes, including the use of hand work, the resilience to
economic factors and the risk reduction.

And in the socio-cultural perspective, it is noteworthy that
the integrated systems allow to producers achieve social
aspirations and aim for equitable social dynamics (particularly
for women and young people), promoting food security while
are systems that fit the current concerns of consumers,
regarding the quality of products and production processes.

In addition to representing solution to the growing demand
for food, integrated systems have great potential for mitigating
greenhouse gases, presenting itself as the best response of the
rural to the calls of the international community in this regard.



O vasto potencial de implementação dos SIPA no Brasil

torna o país um importante player no contexto mundial de

redução de emissão dos gases de efeito estufa. O país assumiu

o compromisso de reduzir entre 36,1 e 38,9% as emissões de

CO2-equivalente até 2020.

Dentre as várias iniciativas nesse sentido, está o fomento a

adoção dos SIPA no Brasil, pois ela é tecnologia

reconhecidamente sequestradora de carbono. Há

comprometimento governamental em se incrementar em

quatro milhões de hectares operando nesse tipo de sistema.

No sul do país, os SIPA são difundidos como proposta para

o uso eficiente da área no período da entressafra,

diversificando a propriedade, diminuindo o risco da lavoura e

melhorando o solo.

É reconhecida a existência de milhões de hectares que

ficam em pousio no inverno ou, mais frequentemente, que

permanecem com cobertura vegetal visando à produção de

palha para as lavouras de verão. Nisto, reside a principal

oportunidade dos SIPA serem aplicados no sul do país.



The vast potential for implementation of integrated systems
in Brazil makes the country an important player in the global
context of reducing emissions of greenhouse gases. The
country is committed to reducing between 36.1 and 38.9% CO2-
equivalent by 2020.

Among the various initiatives in this area, one of them is
encouraging the adoption of integrated crop-livestock systems
in Brazil, due to its recognized role as carbon sequestering
technology. There is government commitment to increase the
area operating under such system in four million hectares.

In Southern Brazil, the integrated systems are spread as a
proposal for the efficient land use of the area in the period
between grain summer seasons, diversifying the farms,
reducing the cropping risk and improving soil conditions.

There are millions of hectares that remain under fallow
period during the winter season or, more often, with cover
crops that aim only the production of straw/residue for
summer grain crops. Herein lies the main opportunity for
integrated systems be applied in the subtropical region.



O projeto Aliança SIPA tem em seu escopo, quatro

protocolos experimentais de longa duração, que fornecem o

embasamento científico necessário para as ações de

transferência de tecnologia. Esses protocolos estão em

condução desde o ano de 2001 e ajudaram a consolidar o

GPSIPA e o NITA como os dois grupos de pesquisa que mais

publicam sobre o tema no Brasil, sendo este o segundo país

no mundo que mais gera artigos científicos sobre a temática.

Os protocolos experimentais foram implantados em

diferentes regiões de RS e PR, representativas das principais

condições de produção no Sul do Brasil:

1. Sistema integrado para médias e grandes propriedades

em terras altas (coxilha)-SIPAmgp;

2. Sistemas integrados para pequenas propriedades em

terras altas (coxilha)-SIPApp;

3. Sistemas integrados de produção agropecuária em terras

baixas (várzea)- SIPAtb; e

4. Sistemas integrados de produção agropecuária na

promoção da sustentabilidade em área de proteção

ambiental (SIPA-APA).



The Aliança SIPA project has in its scope four long-term
experiments, which provide the scientific basis needed for
technology transfer actions. These protocols are conducted
since 2001 and helped to consolidate GPSIPA and NITA as the
two research groups that most published on the subject in
Brazil, which is the second country in the world that generates
more scientific papers on integrated crop-livestock systems.

The experimental protocols were implemented in different
regions of States of Rio Grande do Sul and Paraná,
representative of the main production conditions in Southern
Brazil:
1. Integrated systems for medium and large farms in

highlands (SIPAmgp, acronym in Portuguese);
2. Integrated systems for small farms in highlands (SIPApp,

acronym in Portuguese);
3. Integrated systems for farms in lowlands (SIPAtb,

acronym in Portuguese); and
4. Integrated systems for the sustainability promotion in

environmental protection area (SIPAapa, acronym in
Portuguese).



A Aliança SIPA prevê dois formatos de difusão de tecnologia,

com vistas a massificação da adoção dos Sistemas Integrados.

O primeiro modelo, envolve a realização de dias de campo

anuais nos protocolos experimentais. Esta já é uma prática

adotada para a divulgação dos resultados científicos obtidos ao

longo dos anos, e vem atingindo produtores rurais, consultores

técnicos, extensionistas e estudantes.

O segundo modelo, visa dar maior capilaridade aos

conceitos e benefícios da adoção dos SIPA em diferentes

regiões do Sul do Brasil. A aliança SIPA selecionará um grupo

de extensionistas, preferencialmente de egressos do GPSIPA e

NITA, para conduzir as ações de campo. O processo de

transferência consistirá na identificação, por parte desses

extensionistas, de produtores líderes para a multiplicação das

tecnologias junto a outros produtores, por meio do

estabelecimento de vitrines tecnológicas.

Estas áreas demonstrativas contemplarão diferentes

sistemas de produção de grãos, madeira, carne, leite e lã, nos

mais diversos sistemas fundiários e condições edafoclimáticas

do Sul do Brasil. Serão formados grupos de produtores,

inseridos na comunidade do produtor líder previamente

definido, que visitarão regularmente as áreas demonstrativas

para discussão de técnicas de manejo e resultados práticos.

Por meio desse formato, a eficácia se dá pela capacidade de

um extensionista em assistir a vários grupos de produtores,

permitindo-lhe um maior poder de multiplicação.



The Aliança SIPA provides two technology diffusion formats
with a view to mass adoption of integrated systems.

The first model involves performing annual field days in the
experimental areas. This is already an adopted practice for the
dissemination of scientific results obtained over the years, and
has been reaching farmers, technical consultants, extension
agents and students.

The second model aims to give greater capillarity to the
concepts and benefits of the adoption of integrated systems in
different regions of Southern Brazil. The Aliança SIPA will
select a group of extension agents, preferably egresses of
GPSIPA and NITA research groups, to conduct field actions. The
transfer process will consist in identifying, by these extension
workers, farmers leaders to the proliferation of technologies
together with other farmers, through the establishment of
technology showcases.

These demonstration areas contemplate different grain,
wood, meat, milk and wool production systems in the most
diversified land uses and edaphoclimatic conditions of
Southern Brazil. Groups of farmers will be formed, that are
entered in the community of farmer leader previously defined.
They will regularly visit the demonstration areas for discussion
of management techniques and practical results.

Through this format, the effectiveness is given by the ability
of one extension agent to assist the various groups of farmers,
allowing a greater power of multiplication.



A partir de 11 de janeiro de 2016, a constituição de parcerias

com empresas privadas para o desenvolvimento de projetos de

inovação e transferência de tecnologia é uma demanda

apresentada pelo governo federal às universidades públicas,

por meio da Lei N° 13.243 (Novo Marco Legal da Ciência,

Tecnologia e Inovação).

Diante deste cenário e com vistas à ampliação das ações de

difusão tecnológica aos produtores rurais, o grupo de trabalho

convida empresas e organizações nacionais ou internacionais, a

participarem do projeto, através de um fundo de amparo, cujos

recursos serão utilizados no fortalecimento das ações de campo

e mídia, tanto no que tange à pesquisa, mas principalmente, à

transferência das tecnologias geradas.



Since January 11, 2016, the establishment of partnerships
with private companies for the development of innovation
projects and technology transfer is a demand presented by the
Brazilian federal government to public universities, through a
new law called as “New Legal Framework for Science,
Technology and Innovation”.

Given this scenario and in order to expand the technological
diffusion actions to farmers, the working group invites national
and international companies and organizations to participate in
the project through a support fund, whose resources will be
used to strengthen the field and media actions, in relation to the
continuity of research that is being developed but mainly to the
transfer of technologies generated.



Diante da crescente demanda mundial por alimentos e da

alarmante diminuição das terras aráveis e de recursos hídricos

para a agricultura, o mundo clama por uma segunda revolução

verde, com maior produção de alimentos, fibras e energia por

área e unidade de insumos, acompanhada da preservação dos

recursos naturais.

A América Latina, e o Brasil, particularmente, podem

oferecer uma resposta robusta à esta demanda, liderando uma

mudança nos padrões de produção, por meio da intensificação

sustentável no campo. E os Sistemas Integrados de Produção

Agropecuária nos indicam os caminhos!

Faça parte da Aliança SIPA. Agende uma reunião com o

nosso time e conheça melhor nosso projeto e as contrapartidas

que oferecemos!



In the face of growing world food demand and the alarming
decrease in arable land and water resources for agriculture,
the world cries out for a second green revolution, with
increased food, fiber and energy production per area and unit of
inputs, accompanied by preservation of natural resources.

Latin America and Brazil, in particular, can offer a robust
response to this demand, leading a change in production
patterns, through sustainable intensification in the field. And
the integrated crop-livestock systems (SIPA) show us the way!

Be part of Aliança SIPA. Schedule a meeting with our team
and know more about our project and counterparts that we
offer!



Caminhos para a intensificação sustentável  

da agropecuária brasileira

Towards the sustainable intensification
of Brazilian agriculture and livestock

Eng. Agr. Dr. / Agronomist, Dr.

Felipe de Campos Carmona

Integrar –Gestão e Inovação Agropecuária

felipecarmona@integrarcampo.com.br

+55 51 99777-0898

ZootecnistaDr. /Zootechnist, Dr.

Davi Teixeira dos Santos

SIA –Serviço de Inteligência em Agronegócios

davi.teixeira@siabrasil.com.br

+55 51 99956-6677

Engª. Agrª. Dra. / Agronomist, Dr.

Amanda Posselt Martins

Pesquisadora / Researcher (GPSIPA-UFRGS)

amanda@integrarcampo.com.br 

+55 51 99122-8382

Engª. Agrª./ Agronomist

Fernanda Gomes Moojen

Mestranda / Master’s Student (GPSIPA-UFRGS)

femoojen@hotmail.com

+55 51 99786-8217

Eng. Agr. Me. / Agronomist, M.Sc.

Maurício ZanovelloSchuster

Doutorando / Doctoral Student (GPSIPA-UFRGS)

mauricioschus@gmail.com

+55 43 9927-2837

Prof. Dr. Paulo César de Faccio Carvalho

Dpto. de Plantas Forrageiras e 

Agrometeorologia / Forage Plantsand

AgromteorologyDepartment (UFRGS)

paulocfc@ufrgs.br   +55 51 99919-7196

Prof. Ph.D. Ibanor Anghinoni

Departamento de Solos / 

SoilDepartment (UFRGS)

ibanghi@ufrgs.br   +55 51 3308-6043

Prof. Dr. Anibal de Moraes

Departamento de Fitotecnia e 

Fitossanitarismo /Crop Science and

Protection Department (UFPR)

anibalm@ufpr.br   +55 41 3350-5633

Engª. Agrª. Dra. / Agronomist, Dr.

Taise Robinson Kunrath

Pesquisadora / Researcher (GPSIPA-UFRGS)

taisekunrath@integrarcampo.com.br

+55 51 99548-3726


