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Sistemas de integração 
lavoura-pecuária-fl oresta
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 Estima-se que mais da metade das 
áreas com pastagens cultivadas do 
Brasil apresentam algum estágio de 
degradação, como refl exo do mane-
jo inadequado e com baixos índices 
zootécnicos. Assim, nos últimos anos, 
nota-se uma preocupação acentuada 
com a preservação ambiental e o uso 
mais efi ciente dos recursos naturais 
e de insumos, para que as demandas 
atuais e futuras de produção de carne 
sejam atendidas de modo sustentável. 
Neste contexto, tem-se dado ênfase 
a sistemas integrados de produção, 
como a integração lavoura-pecuária 
(ILP) e, mais recentemente, a integra-
ção lavoura-pecuária-fl oresta (ILPF).
 Sob manejo adequado, os sistemas 
de produção em integração promo-
vem melhorias diretas e/ou indiretas 
de ordem agronômica, zootécnica e 
ambiental. Notórias também são as 
melhorias na qualidade das gramíneas 
em alguns destes sistemas, resultantes 
do sombreamento e da maior dispo-
nibilidade de nutrientes no solo que, 

associadas ao maior conforto térmico 
dos animais, sinalizam a possibilidade 
de aumento no consumo de forragem 
e no ganho de peso individual.
 Assim, o uso de sistemas de pro-
dução com árvores pode contribuir 
para minimizar os impactos, princi-
palmente o estresse térmico, sobre os 
animais, sejam eles produtores de car-
ne ou leite. Ademais, sua importân-
cia para o chamado desenvolvimento 
sustentável é clara, pois combinam 
produção (alimentos, madeira, lenha, 
forragem e fi bras), conservação dos 
recursos naturais (solos, água, áreas 
fl orestais e biodiversidade) e serviços 
ambientais (sequestro de carbono). 
Pode-se também considerar que tais 
sistemas agregam o conceito de bem
-estar animal à efetiva recuperação de 
áreas degradadas, com potencial para 
redução da exploração de áreas nati-
vas para fi ns agrícolas, questões de di-

fícil solução nos sistemas de produção 
extensivos convencionais.
 Quanto ao sequestro de carbono 
e potencial de mitigação de gases de 
efeito estufa (GEEs), em sistemas de 
ILPF com árvores de rápido cresci-
mento e considerando um período de 
cultivo de 11 anos, aproximadamente 
5,0 t de Ceq/ha/ano são fi xadas so-
mente no tronco das árvores, sendo 
que isso equivale à neutralização da 
emissão de GEEs de 13 bois adultos 
por ano. Considerando que a taxa de 
lotação média das pastagens brasilei-
ras é de 1,2 animal/ha, fi ca evidente 
a relevância desses sistemas na me-
lhoria das condições ambientais da 
pecuária. 

 Sistemas em integração
lavoura-pecuária-fl oresta (iLPF)
 Os sistemas de ILP para recupera-
ção de pastagens desenvolvidos pela 
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Alguns benefícios da integração lavoura-pecuária-fl oresta (ILPF) 
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Embrapa, como o Sistema Barreirão, 
na década de 1990, o Sistema Santa 
Fé, na década de 2000, e o Sistema 
Santa Brígida, na década de 2010, 
já são bem conhecidos e difundidos, 
principalmente, no Centro-Oeste. Sis-
temas de ILPF, ou agrossilvipastoris, 
que envolvem a interação dos compo-
nentes fl orestal, agrícola e pecuário, 
também têm sido utilizados em todas 
as regiões do país, com características 
específi cas quanto às espécies utili-
zadas, ao arranjo temporal e espacial 
dos componentes e ao objetivo e fun-
cionalidade do sistema. 
 Pode-se dizer que são alternati-
vas viáveis do ponto de vista técnico, 
ambiental e sócio-econômico para 
recuperação e intensifi cação do uso 
de pastagens. Entretanto, são mais 
complexos, exigem a interação de 
várias áreas do conhecimento e maio-
res investimentos iniciais. Porém, os 
custos de implantação não chegam 
a ser limitantes num contexto de pe-
cuária, onde os custos com cercas, 
bebedouros e aquisição de animais 
não são considerados. Em projeto em 
andamento na Embrapa Gado de Cor-
te, em Campo Grande-MS, com dois 
sistemas de ILPF, implantados em 
2008, com soja e Eucalyptus urogran-
dis em densidades de 227 árvores/ha 
e 357 árvores/ha, seguidos do plantio 
de capim-piatã, observou-se custo de 
implantação com insumos e serviços 
de R$ 2.074,00 e R$ 2.218,00, respec-
tivamente. Com a comercialização da 
soja (média de 2.100 kg/ha) e de uma 
colheita de forragem para feno (média 
de 4.000 kg/ha), obteve-se amortiza-
ção dos custos de 85% e 79%, res-

pectivamente. Se fosse cultivada uma 
nova safra ou mesmo uma safrinha, 
provavelmente, os custos dos siste-
mas de ILPF teriam sido amortizados 
aos 15 meses após o plantio do euca-
lipto, podendo-se introduzir os ani-
mais em pastagem de alta qualidade. 
Ressalta-se, também, que já existem 
incentivos e linhas de crédito específi -
cas para sua implantação.
 No Brasil, existem 194 unidades 
de referência tecnológicas (URTs) 
implantadas pela Embrapa e seus par-
ceiros, para avaliar e difundir tecno-
logias em ILPF. Dentre os potenciais 
benefícios do sistema tem-se:

1) benefícios técnicos: melhoria da 
fertilidade do solo, seja pelo efeito re-
sidual da adubação da lavoura, como 
também pelo aumento de matéria 
orgânica e reciclagem de nutrientes 
pelas árvores; diminuição do estresse 
térmico com favorecimento ao bem-
-estar animal; melhoria nos atributos 
físicos, químicos e biológicos do solo 
e aumento da biodiversidade; e diver-
sifi cação de produtos e maior fl uxo de 
receitas.
2) benefícios econômicos: diver-
sifi cação da renda, com fornecimento 
de produtos agrícolas (grãos, cereais), 
fl orestais (madeira para carvão, poste 
e/ou serraria) e pecuários (animais); 
melhores taxas internas de retorno 
do investimento; potencial no forne-
cimento de serviços ambientais; fonte 
de receitas, por meio da possibilidade 
de implantação de turismo rural.
3) benefícios ambientais: melho-
ria no microclima; menor risco climá-
tico; conservação do solo e da água; 
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regularização do ciclo hidrológico; au-
mento da biodiversidade; enriqueci-
mento da beleza cênica da paisagem 
rural; diminuição da pressão de uso 
de madeira nativa e desmatamento; 
sequestro de carbono e potencial de 
mitigação de gases de efeito estufa.
4) benefícios sociais: melhor per-
cepção de qualidade de vida pelo tra-
balhador; diminuição dos riscos com a 
saúde do trabalhador, pelo menor uso 
de agrotóxicos; elevação da qualifi ca-
ção da mão de obra.

 Entretanto, para que os benefí-
cios potenciais dos sistemas de ILPF 
sejam alcançados, alguns aspectos 
importantes devem ser observados: 
escolha de forrageira tolerante ao 
sombreamento; escolha, implantação 
e manejo correto do componente fl o-
restal; orientação e espaçamento ade-
quado das árvores; escolha e manejo 
da cultura agrícola. 
 Por fi m, a defi nição e escolha do 
componente animal dentro do sistema 
devem ser baseadas na tradição e dis-
ponibilidade da região e/ou produtor e 
seguir o manejo nutricional, sanitário 
e reprodutivo recomendados em fun-
ção da espécie, raça, categoria animal, 
sistema de produção, taxa de lotação e 
modalidade de pastejo desejados.
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