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AGRICULTURA SUSTENTÀVEL

Júlio José Centeno da Silva
Apresentação
Avanços tecnol6gicos e processos voltados para produção
agricola e preservação ambiental

Relutei muito ao receber o convite (creio que desafio seria uma
expressão melhor), do Portal Dia de Campo, para escrever uma coluna
mensal sobre Agricultura sustentável. Minha insegurança decorre da
responsabilidade de escrever sobre um assunto extremamente polêmico,
e ao mesmo tempo apaixonante e desafiador. Não tenho nenhuma
dúvida de que, excluindo-se os extremismos técnicos e as questões
políticas, o tema por si só é de interesse de todos. Desconheço qualquer
agricultor que não queira preservar a sua propriedade para garantir o
futuro de sua família. Também entendo a angústia dos agricultores pela
sobrevivência econômica do dia-a-dia e a carência de informações sobre
o tema.

Considerando estes aspectos, decidi aceitar o convite, desde que os
textos aqui apresentados possam servir de auxílio para que agricultores e
técnicos atendam a pressão atual da sociedade urbana por eficiência
econômica, justiça social e preservação ambiental

Neste sentido, daremos prioridade para apresentar os avanços
tecnológicos e processos que, por falta de divulgação e esclarecimentos,
tem a sua importância na produção agrícola e na preservação ambiental
desconhecidos, ou mesmo desconsiderados pelo grande público, seja ele
composto por produtores e técnicos, mas também pelo consumidor.

Nossos comentários serão orientados pelos preceitos da Agricultura
Sustentável. Entretanto, isto não significa, que outras formas de
agricultura, com objetivos semelhantes, não receberão atenção, muito
pelo contrário. Apenas não queremos, neste espaço, discutir as sutilezas
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que diferenciam as diferentes agriculturas cujos objetivos
assemelham-se, mas que podem gerar confusão para o leitor. Para esta
coluna, Agricultura sustentável é definida de forma ampla, onde
inserem-se várias correntes, tais como: agricultura orgânica, agricultura
biológica, agricultura alternativa, agricultura ecológica, agricultura
biodinâmica, agricultura de baixos insumos, agricultura de baixo
carbono, agricultura regenerativa e agroecologia.

Esta coluna estará, também, à disposição para colaboradores que
queiram apresentar artigos ou questionamentos específicos envolvendo o
tema. Espero, sinceramente, que nossa participação possa ser proveitosa
e duradoura. Um grande abraço e até o próximo encontro.

Aviso Legal
Para fins comerciais e/ou profissionais, em sendo citados os devidos
créditos de autoria do material e do Portal Dia de Campo como fonte
original, com remissão para o site do veículo: www.diadecampo.com.br.
não há objeção à reprodução total ou parcial de nossos conteúdos em
qualquer tipo de mídia. A não observância integral desses critérios,
todavia, implica na violação de direitos autorais, conforme Lei N° 9610,
de 19 de fevereiro de 1998, incorrendo em danos morais aos autores.

COMENTÁRIOS

Agricultura Sustentável - Artigos já Publicados

Desenvolvimento sustentável na região do estuário da Lagoa dos Patos:
será possível?
25/02/2011

Conteúdos Relacionados à: Agricultura Sustentável
Palavras-chave: • Agricultura Sustentável· BRASIL· Embrapa Clima

Temperado· Manejo· Sustentabilidade

Notícias

121/03/20111 Deputado Aldo Rebelo abrirá o IV Fórum Abisolo debatendo
sobre o ovo Código Florestal

102/03/20111 Plantio direto ajuda a enfrentar estiagens

102/03/20111 Núcleo de Referência e Inovação em Irrigação e Recursos
Hídricos: oportunidade para o fortalecimento da agricultura irrigada no

Brasil

123/02/20111 Programa Mata Viva promove sustentabilidade na agricultura

121/02/20111 Óleo vegetal combate mosca do caju e não danifica mel
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22/3/2011
Curso sobre
Plantas Bioativas
- Avançado
Itajaí - se
23/3/2011
3° Curso de
melhoramento
genético de
bovinos de corte
do PampaPlus
Bagé - RS

28/3/2011
23° Treinamento
em Boas Práticas
para
Manipuladores de
Alimentos
Piracicaba - SP

18/4/2011 ~
Curso de
Geoprocessamento
Jaguariúna - SP

25/4/2011
Curso de
Geoestatística -
Básico
Campinas - SP

29/4/2011
MBA Business
Intuition &
Agronegócio
Restinga Seca - RS

2/5/2011
Produção de
biocombustíveis
de 3° geração por
microalgas e por
culturas mistas de
microrganismos
Campinas - SP
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