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RESUMO 

 
O crescimento populacional vem se tornando cada vez mais constante no Brasil e no 
mundo, em decorrência disso, é possível identificar a necessidade no aumento da 
quantidade de alimentos produzida e, consequentemente, o desenvolvimento da 
agricultura e da pecuária no país. O desafio enfrentado pelos produtores em relação 
à produção de grãos, leite, carne, madeira e fibra é diversificar os sistemas 
produtivos. Todavia, a degradação das pastagens se torna um problema para o 
avanço produtivo de alimentos e a multiplicidade dos sistemas de produção. A 
Integração Lavoura Pecuária Floresta – ILPF surgiu para resolver esse entrave, e se 
baseia em uma estratégia de produção sustentável que envolve e integra atividades 
agrícolas, pecuárias e florestais em uma mesma área de propriedade rural, em 
plantio consorciado, sequencial ou rotacional. Busca efeitos sinérgicos entre os 
componentes do agro ecossistema, contemplando a adequação ambiental, a 
valorização do homem e a viabilidade econômica. O objetivo deste trabalho é 
estudar o nível de adoção, barreiras e oportunidades para a ILPF no estado de 
Goiás. A metodologia utilizada para realizar este trabalho é a pesquisa qualitativa, e 
o estudo foi segmentado em duas etapas, onde na primeira etapa foram realizadas 
entrevistas semiestruturadas com especialistas na área de ILPF, que são 
colaboradores da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás - FAEG, 
Pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA e 
colaboradores da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do estado de 
Goiás – EMATER - GO, a fim de levantar dados para a estimação da área adotada 
de ILPF no estado. A segunda etapa consistiu na realização de entrevistas 
semiestruturadas, junto a uma amostra de produtores de regiões do estado de Goiás 
que adotaram e não adotaram a ILPF. Esta etapa visa detectar as dificuldades que 
eles tiveram para adotar o sistema e aos que não adotaram identificar as barreiras 
que os impede de aderir a ILPF. Esses produtores foram definidos a partir da 
conversa com os especialistas em ILPF que direcionaram aos produtores adotantes 
e não adotantes do sistema. Os resultados obtidos com a pesquisa possibilitaram 
estudar a área de adoção da ILPF em Goiás, identificar as barreiras mencionadas 
por agricultores e pecuaristas e apresentar sugestões de melhoria para viabilizar a 
implantação da ILPF.  
 

Palavras - chave: ILPF; sustentabilidade; Goiás; adoção de tecnologias; barreiras. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT  
 

Population growth is becoming more constant in Brazil and in the world, as a 
consequence, it is possible to identify a need not to increase the quantity of food 
produced and, consequently, the development of agriculture and livestock in the 
country. The challenge faced by producers regarding the production of grains, milk, 
meat, wood and fiber diversify the production systems. However, a degradation of 
pasture is a problem for the productive advancement of food and a multiplicity of 
production systems. The Forest Livestock Integration - The ILPF emerges to solve 
this problem and is based on a sustainable production strategy that involves and 
integrates agricultural, forestry and forestry activities in a same area of rural property, 
in consortium, sequential or rotational planning. It looks for synergistic effects among 
the components of the agricultural ecosystem, contemplating an environmental 
suitability, a valuation of the man and an economic viability. The objective of this 
work is to study the level of adoption, barriers and opportunities for an ILPF in the 
State of Goiás. The methodology used to perform this work is a qualitative research, 
the study was segmented into two stages, where the first step was semi-structured 
interviews With experts in the area of ILPF, who are collaborators of the Federation 
of Agriculture and Livestock of Goiás - FAEG, Researchers of the Agricultural 
Research Company - EMBRAPA and collaborators of the Company of Technical 
Assistance and Rural Extension of the State of Goiás - EMATER - GO, an end Of 
data collection for a company of the adopted area of ILPF in the state. The second 
stage consisted of semi-structured interviews, together with a sample of producers 
from regions of the State of Goiás that adopted and did not adopt an ILPF. This stage 
aims to detect the difficulties that are presented to adopt the system and those that 
do not identify as barriers that prevent to join an ILPF. These producers were defined 
from the conversation with the ILPF experts who directed them to the adopters and 
non-adopters of the system. The results obtained with a research made it possible to 
study an area of ILPF adoption in Goiás, to identify as barriers mentioned by farmers 
and ranchers and to present suggestions for improvement to make feasible a ILPF 
implementation. 
 
Key - words: ILPF; Sustainability; Goiás; Adoption of technologies; Barriers. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O crescimento populacional vem se tornando cada vez mais constante no 

Brasil e no mundo, em decorrência disso, é possível identificar a necessidade no 

aumento da quantidade de alimentos produzidos e, consequentemente, o 

desenvolvimento tecnológico da agricultura e da pecuária no país, visto que o Brasil 

é o quinto país mais populoso do planeta (FREITAS, 2016). 

Entretanto, com a utilização dos atuais sistemas de produção, dificilmente o 

alcance desse aumento será obtido sem que a biodiversidade seja prejudicada. O 

desafio enfrentado pelos produtores em relação à produção de grãos, leite, carne, 

madeira e fibras é melhorar a qualidade dos sistemas produtivos agropecuários, com 

isto formaliza a sustentabilidade dos sistemas de produção. 

A maior dificuldade encontrada para gerar o aumento da produção de 

alimentos e a multiplicidade dos sistemas de produção é a degradação dos solos, 

que é vista como um problema crucial. A degradação das pastagens é consequência 

do manejo inadequado dos animais (KLUTHCOUSKI et al., 1991).   

A agricultura quando mal introduzida também contribui de forma significativa 

para a degradação do solo, pois o monocultivo e as práticas culturais inadequadas 

causam a perda da produtividade do solo, a ocorrência de pragas, doenças e 

erosões, isso ocorre, pois na maioria das vezes não são utilizadas boas práticas 

agronômicas propiciando uma baixa produtividade do solo (BALBINO, 2001; 

HERNANI et al., 2002; MACEDO, 2015). 

A degradação das pastagens é definida como sendo o processo evolutivo de 

perda de vigor, de produtividade, de capacidade de recuperação natural das 

pastagens para sustentar os níveis de produção e qualidade exigida pelos animais, 

assim como, o de superar os efeitos nocivos de pragas, doenças e invasoras, 

culminando com a degradação avançada dos recursos naturais, em razão de 

manejos inadequados (MACEDO, 1993) e (MACEDO e ZIMMER, 1993). 

Motivadas a solucionar a questão da degradação das pastagens, algumas 

organizações voltadas à pesquisa, como por exemplo, a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, iniciaram o desenvolvimento de soluções e a 

transferência de tecnologias para recuperar pastagens usando os Sistemas de 

Integração Lavoura Pecuária - ILP (KLUTHCOUSKI et al., 1991).   
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Com a ampliação do interesse em recuperar pastagens degradadas logo 

houve a introdução do componente florestal, passando o sistema a ser chamado 

Integração Lavoura Pecuária Floresta - ILPF (MACEDO, 2010; ALMEIDA, 2010). 

Segundo Aidar e Kluthcouski (2003), a degradação das pastagens não é o 

único problema enfrentado, no avanço da produção vários outros são identificados. 

É preciso atentar-se para o manejo animal inadequado, a baixa reposição de 

nutrientes no solo, os impedimentos físicos dos solos e os baixos investimentos 

tecnológicos. Em decorrência dessas restrições, o efeito é negativo resultando em 

baixa produtividade e consequente redução de retorno econômico.  

Diante disso, o sistema de ILPF, se apresenta como uma possível solução e 

consiste em uma estratégia de produção sustentável, que envolve e integra 

atividades agrícolas, pecuárias e florestais em uma mesma área de propriedade 

rural, em plantio consorciado, sequencial ou rotacional (MACEDO, 2010). 

Essa estratégia contempla os sistemas de integrações agropastoris (lavoura e 

pecuária), silviagrícolas (floresta e lavoura), silvipastoris (pecuária e floresta) ou 

agrossilvipastoris (lavoura, pecuária e floresta) (BALBINO; BARCELOS; STONE, 

2011). 

 Contribuindo para a recuperação de pastagens degradadas, reconstituição 

da cobertura florestal, aumento no índice de empregabilidade e uso de boas práticas 

agropecuárias, a ILPF vem se destacando e trazendo grandes benefícios para as 

propriedades rurais, e a ILPF, por sua vez, se caracteriza como um agro 

ecossistema que simultaneamente conserva os recursos naturais e maximiza a 

produção no campo (BALBINO; BARCELOS; STONE, 2011). 

Dos serviços oferecidos pelos agro ecossistemas destacam-se: conservação 

de recursos hídricos e edáficos, abrigo para agentes polinizadores e de controle 

natural de insetos, pragas e doenças, fixação de carbono, redução da emissão de 

gases de efeito estufa e reciclagem de nutrientes do solo (BALBINO; BARCELOS; 

STONE, 2011). 

O sistema de produção ILPF, abrange vários procedimentos antes de ser 

implementada nas propriedades, pois se trata de um sistema complexo. Assim 

sendo, é imprescindível que o planejamento do sistema ILPF seja feito por um 

consultor técnico ou um especialista na área, que irá levantar informações 

pertinentes para a adoção do sistema (BUNGENSTAB, 2012). 

http://www.sinonimos.com.br/imprescindivel/
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 Como exemplo dessas informações tem – se a relevância em saber a 

situação atual do negócio, se há disponibilidade de maquinário, qual é o perfil do 

produtor, como está o mercado local, saber sobre as condições edáficas (relevo, 

vegetação atual), condições climáticas, qual o interesse do produtor pelo sistema, 

qual é o custo/benefício, dentre outras informações que irão diagnosticar se a 

propriedade está apta à implementação da estratégia ILPF (BUNGENSTAB, 2012). 

Perante a complexidade do sistema ILPF cabe ressaltar que o produtor não 

deve implantar o sistema em toda a propriedade no mesmo momento, ou seja, deve-

se dividir a propriedade em glebas e ir introduzindo o sistema integrado anualmente 

em uma das glebas, assim, após alguns anos implantando o sistema, sempre 

haverá na propriedade glebas com cultura anual, glebas com pecuária e até mesmo 

gleba com receita da exploração florestal (LAURA; ALVES; ALMEIDA,  2015). 

Mesmo se tratando de um sistema complexo, a ILPF quando adotada resulta 

em benefícios impactantes para as propriedades a fim de aumentar a renda dos 

produtores dentre outras vantagens existentes.        

                                                                                       

Problematização 

O sistema de produção ILPF pretende investir na produção de grãos, proteína 

animal e madeira de uma maneira sustentável, com intuito de diminuir os impactos 

ambientais, preservar reservas florestais, contribuir para a geração de empregos, 

renda e melhores condições aos produtores rurais (BALBINO; BARCELOS; STONE, 

2011). 

A problemática da pesquisa gira em torno das seguintes questões:                 

a) Qual é a área estimada no estado de Goiás em relação à adoção da ILPF?         

b) Na visão de especialistas como está a adoção do Sistema de ILPF por 

agricultores e pecuaristas do estado de Goiás?                                                                            

c) Quais são as barreiras para a implementação do sistema ILPF?  

 

Hipótese: 

 O que se espera com a inserção do sistema ILPF é que ele seja adotado em 

todas as áreas agrícolas e pecuárias existentes no estado de Goiás uma vez que  

todas as áreas de agricultura e de pecuária poderiam, em tese, adotar sistemas 

integrados de produção. No entanto a adoção efetiva é bem menor que a adoção 
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potencial. E as razões para isso são as barreiras que foram identificadas com esta 

pesquisa. 

 Dessa forma a hipótese levantada foi que existe uma diferença entre a 

adoção potencialmente esperada e a adoção efetiva e isso ocorre em função de 

barreiras para a implantação da ILPF.  

 

Objetivos: 

Geral 

 Estudar o nível de adoção e barreiras para implementação da Integração 

Lavoura Pecuária Floresta – ILPF no estado de Goiás. 

 

Específicos  

1. Conhecer a área de adoção de sistemas de Integração Lavoura Pecuária e 

Lavoura Pecuária Floresta no estado de Goiás. 

2. Identificar as barreiras para adotar sistemas de ILPF no estado de Goiás por 

parte de agricultores e pecuaristas adotantes e não adotantes do sistema.  

3. Indicar sugestões de melhoria para uma adoção mais efetiva da ILPF em 

Goiás. 

 

Justificativa 

 A presente pesquisa se justifica pela ausência de estudos que apresentem um 

diagnóstico sobre a adoção do sistema ILPF em Goiás. A pesquisa tem em vista 

demonstrar a importância em adotar sistemas de produção sustentáveis, adequados 

de acordo com a estrutura das propriedades rurais e que atendam a demanda 

mercadológica por alimentos.  

  A estratégia de ILPF se sobressai no que tange modernidade, inovação e 

sustentabilidade, pois se trata de uma ferramenta disponível ao mercado que traz 

resultados para os produtores rurais.  

 Diante da complexidade em que o sistema de Integração Lavoura Pecuária 

Floresta – ILPF se insere é possível elucidar os pontos fortes que favorecem a 

estratégia e também pontos fracos que fragilizam o processo de implantação da 

ILPF nas propriedades rurais.  

Os pontos fortes da ILPF se destacam e são inúmeros tais como: aumento do 

bem-estar animal, melhoria nas condições climáticas, aumento na umidade do ar, 
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melhora os atributos físicos, químicos e biológicos do solo, reduz a pressão para 

abertura de novas áreas cultiváveis, mitiga o efeito estufa, aumenta a oferta de 

alimentos de qualidade, melhora a qualidade de vida do produtor e da sua família e 

aumenta a renda dos empreendimentos rurais (BALBINO; BARCELOS; STONE, 

2011). 

Os pontos fracos também precisam ser mencionados: existe resistência e 

tradicionalismo em relação à adoção de tecnologias por parte dos produtores e se 

torna um agravante potencial, há uma necessidade de mão-de-obra melhor e 

qualificada, há uma necessidade de nivelamento do conhecimento entre os 

pesquisadores e existe a necessidade de um investimento financeiro maior na 

atividade (BALBINO; BARCELOS; STONE, 2011). 

 É possível perceber então a importância de uma pesquisa no estado de Goiás, 

tanto para o meio acadêmico quanto para a sociedade em si, em prol de conhecer a 

área da adoção da estratégia no estado e verificar se existem barreiras para adotar 

a ILPF por parte de agricultores e pecuaristas goianos a fim de melhorar os pontos 

fracos que existem em relação à implantação da ILPF no estado. 

 

Estrutura do trabalho 

 A estrutura desta dissertação é composta por cinco partes. A primeira parte 

refere-se a presente introdução.  

 O capítulo 2 apresenta o referencial teórico que expõe os principais conceitos e 

autores relacionados com os temas abordados neste trabalho. Este capítulo está 

dividido nas seguintes seções: Conceitos sobre Agronegócio; A consolidação do 

Agronegócio Brasileiro; Adoção de Tecnologias; Desenvolvimento Sustentável – 

Sustentabilidade; Intensificação Sustentável; Integração Lavoura Pecuária Floresta – 

ILPF; Vantagens e Desvantagens do Sistema ILPF; Caracterização do Sistema 

ILPF; Etapas para a implantação do Sistema ILPF; Rede de Fomento ILPF; Políticas 

Públicas que subsidiam ILPF; Programa de Agricultura de Baixo Carbono – Plano 

ABC, Conceito de Carne Carbono Neutro e Alguns casos de sucesso na 

implantação de ILPF. 

 O capítulo 3 explica os aspectos metodológicos e os caminhos percorridos para 

a realização desta pesquisa e descreve todos os procedimentos realizados, bem 

como os critérios utilizados em sua adoção.  



    19 
  

 O capítulo 4 contém os resultados obtidos pela pesquisa, realizando discussões 

e inferências a partir das informações constatadas e apresentadas, estando 

estruturado em subseções: Área estimada de adoção de sistemas ILPF no estado 

de Goiás; Barreiras identificadas para a adoção de sistemas ILPF em Goiás; 

Sugestões de melhoria para uma adoção mais efetiva da ILPF em Goiás. 

 E por último a quinta parte que se centra nas Considerações Finais; Referências 

e Apêndices que completam este trabalho e fornecem elementos adicionais para o 

seu entendimento. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
2.1. Conceitos sobre Agronegócio 

 Para compreender melhor o contexto em que o Agronegócio está inserido é 

pertinente conhecer a origem, definições e conceitos e até mesmo a consolidação 

do termo no Brasil, dessa forma inicialmente segundo Fernandes (2005), o 

agronegócio é considerado o nome do novo modelo de desenvolvimento econômico 

da agropecuária capitalista. 

 As definições sobre Agronegócio são diversas na concepção dos autores, 

para Callado (2006), o Agronegócio é um conjunto de empresas que produzem 

insumos agrícolas, as propriedades rurais, as empresas de processamento e toda a 

distribuição.   

 O termo agronegócio surgiu da tradução do termo “agribusiness”, e foi 

estruturado pelas contribuições dos professores Davis e Goldberg (1957): 

 
Pela definição de Davis e Goldberg, o “agribusiness” é “a soma total das 
operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas; as 
operações de produção nas unidades agrícolas; e o armazenamento, 
processamento dos produtos agrícolas e itens produzidos com eles”. “Dessa 
forma, o „„agribusiness” engloba os fornecedores de bens e serviços à 
agricultura, os produtores agrícolas, os processadores, transformadores e 
distribuidores envolvidos na geração e no fluxo dos produtos agrícolas até o 
consumidor final. Participam também nesse complexo os agentes que 
afetam e coordenam o fluxo dos produtos, tais como o governo, os 
mercados, as entidades comerciais, financeiras e de serviços (ARAÚJO; 
WEDEKIN; PINAZZA, 1990, p.3). 

 
 A palavra agronegócio se materializou no Brasil através da Associação 

Brasileira de “Agribusiness" - ABAG, fundada em 10 de março de 1993. A missão da 

ABAG é buscar o equilíbrio nas cadeias produtivas do agronegócio, de modo a 

valorizá-las, ressaltando sua fundamental importância para o desenvolvimento 

sustentado do Brasil (ABAG, 2016). 

 Devido ao aprimoramento dos estudos, o conceito de agronegócio passou a 

ser estudado de forma sistêmica sendo denominado Sistema Agroindustrial (SAI), 

que é um conjunto de atividades que concorrem para produzir produtos 

agroindustriais, desde a produção de insumos até a entrega do produto final ao 

consumidor (BATALHA, 1997). 

 O Sistema Agroindustrial (SAI), segundo Batalha (2001), está inserido em seis 

conjuntos de atores: agricultura, pecuária e pesca; indústrias agroalimentares; 
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distribuição agrícola e alimentar; comércio internacional; consumidor; indústria e 

serviço de apoio.  

 Na Figura 1 é possível observar que o Sistema Agroindustrial (SAI) deve ser 

entendido como o conjunto de atividades que envolvem desde a fabricação de 

insumos, passando pela produção nos estabelecimentos agropecuários e pela 

transformação, até chegar ao consumidor.  

 

Figura 1. Sistema Agroindustrial e Transações Típicas 

 

Fonte: Zylbersztajn e Farina, (1997, p.14). 

 

 Este processo sofre influências do ambiente institucional que são as tradições 

e os costumes, a cultura e a educação. E também é influenciado pelo ambiente 

organizacional que são as associações, as finanças, informações, Pesquisa e 

Desenvolvimento e as firmas. 

 Após compreender as definições sobre agronegócio, o estudo se direciona 

para a consolidação do agronegócio no Brasil. 
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2.2. A consolidação do Agronegócio Brasileiro 

 O Brasil é um país que se destaca por ser riquíssimo em recursos naturais, o 

que impulsiona o agronegócio brasileiro. Na maior parte do território nacional as 

chuvas são regulares, o clima é favorável e diversificado, a energia solar é 

abundante, a água doce está disponível, as terras são agricultáveis e férteis e isso 

são requisitos básicos para a prática de atividades agrícolas e pecuárias, tornando o 

agronegócio brasileiro um setor crucial para o desenvolvimento do país (MAPA, 

2005). 

 De acordo com os dados estimados pela Confederação da Agricultura e 

Pecuária do Brasil – CNA, o Produto Interno Bruto – PIB do agronegócio em 2015 

correspondia a 23%, desse percentual as culturas milho, soja, arroz merecem 

destaque, assim como a pecuária de corte. Esse PIB mede a geração de riquezas 

em todas as cadeias do setor agropecuário, desde a produção de insumos até as 

indústrias de alimentos, passando pela produção nas fazendas (REUTERS, 2015), 

 A soja foi uma das principais culturas responsáveis pela introdução do 

conceito de agronegócio no Brasil, o volume físico e financeiro influenciou, assim 

como a necessidade empresarial de administrar as atividades por parte dos 

produtores, fornecedores de insumos, processadores da matéria-prima e 

negociantes (BRUM et al., 2005). 

 Com a consolidação do agronegócio no país, o perfil da dinâmica 

agropecuária se tornou produtivo baseado na produção em grande escala, 

sustentada no uso de insumos e máquinas e em sua conexão com a indústria. A 

agricultura se tornou um ramo da produção similar à indústria, que compra insumos, 

produz matérias-primas e depois as vende a outros ramos da produção (PLATA, 

2001). 

 Algumas instituições públicas, principalmente a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA se esforçaram em pesquisas para que a 

política tecnológica fosse introduzida a partir do inicio dos anos setenta. É possível 

evidenciar esta afirmativa através do seguinte paragrafo: 

  
O sucesso do agronegócio forma parte de uma estratégia desenhada nos 
anos 70 que distinguiu pontos para a resolução de vários problemas 
estruturais que travavam o desempenho da agricultura. O desenvolvimento 
tecnológico promovido pela EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária) é usualmente citado como um dos principais fatores, 
entretanto há outros de igual ou maior relevância, como a abertura de 
fronteiras agrícolas no cerrado através de programas de colonização 
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dirigida e das inovações introduzidas nos mecanismos tradicionais de 
política agrícola no Brasil (GANZAROLLI e BERENGUER, 2010, p. 18). 

 
 Enfim o agronegócio se desenvolveu e atualmente o país apresenta um índice 

de exportação que em janeiro de 2016 foi de US$ 4,98 bilhões. Os cinco principais 

setores exportadores do agronegócio foram: carnes (18,6% do total exportado); 

produtos florestais (16,2% do total exportado); cereais, farinhas e preparações 

(16,0% do total exportado); complexo soja (12,5%); e complexo sucroalcooleiro 

(9,8%) (MAPA, 2016). 

 Um dos fatores que estimula a expansão do agronegócio brasileiro é a 

adoção de novas tecnologias, tema seguinte a ser abordado, pois com a atual 

modernização todas as organizações devem acompanhar esse avanço tecnológico. 

 

2.3.  Adoção de Tecnologias 

 A adoção de tecnologias é uma prática que impulsiona o desenvolvimento 

econômico e financeiro daqueles que adotam, essa argumentação se aplica também 

a estabelecimentos rurais, pois o uso de tecnologias apropriadas às propriedades, 

faz com que a produtividade se eleve, aumentando os lucros obtidos com a 

produção agropecuária.  

 Destarte no Brasil o uso de tecnologias vem se expandindo, uma vez que elas 

são fundamentais para o desenvolvimento organizacional e contribuem para 

otimização dos processos produtivos tornando-os cada vez mais eficientes e 

eficazes, além de aumentar a capacidade competitiva das organizações 

(RODRIGUES, 2001).  

 As instituições e organizações passam por constantes transformações e 

mudanças em suas estruturas, processos, planejamentos e estratégias, e a adoção 

de novas tecnologias intensifica essa grande evolução. Essas modificações são 

vetores que fazem com que as empresas se tornem mais competitivas pois, 

conforme Schumpeter (1982), as organizações estão em busca de lucros, e inserir 

novas tecnologias se torna sempre uma vantagem competitiva para quem está 

inovando. 

 A tecnologia influencia a estrutura das organizações, provoca modificações no 

comportamento dos indivíduos, facilita a padronização das tarefas, auxilia na divisão 

do trabalho e é um fator motivacional para os colaboradores (JOSÉTE e VIEIRA, 

1997). 
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 A definição da palavra tecnologia vem sendo discutida por inúmeros autores e 

seus significados nos levam a entender de maneira ampla esse termo tão importante 

e fundamental para a sociedade e organizações atuais.  

 O significado tem origem da junção de dois termos tecno, do grego techné, 

que significa saber fazer, e logia, do grego logus, razão. Portanto, tecnologia 

significa a razão do saber fazer (RODRIGUES, 2001). 

  Para Kenski (2003, p. 18), "segundo o Dicionário de filosofia de Nicola 

Abbagnano (1982), a tecnologia é o estudo dos processos técnicos de um 

determinado ramo de produção industrial ou de mais ramos". A tecnologia envolve 

todo um conjunto de técnicas, que são utilizadas para o desenvolvimento das 

ferramentas tecnológicas. 

 A tecnologia é projetada em função de novas demandas e exigências da 

sociedade e modifica os costumes e valores culturais. Ela faz parte dos artefatos e 

dos produtos que nos cercam, e vai além disso pois é o conhecimento que está por 

trás desses produtos, não é apenas o resultado, mas sim a criação (SILVA et al., 

1999). 

 No geral, a tecnologia abrange além dos produtos artificiais fabricados pelo 

homem, com processos produtivos, que envolvem máquinas e recursos necessários 

em um sistema técnico de fabricação, também as metodologias, as competências, 

as capacidades e os conhecimentos necessários para realizar tarefas produtivas 

(ACEVEDO DÍAZ, 1996). 

 Batalha e Silva (2007), afirmam que a tecnologia influencia o setor da 

economia tanto no aspecto microeconômico abrangendo os consumidores, as firmas 

e os processos produtivos quanto no aspecto macroeconômico com enfoque em 

mercados, preços, inflação e taxas cambiais.  

 Todavia, conforme mencionado no Manual de Oslo para que a tecnologia 

cause impacto no sistema econômico é preciso que ocorra o processo de difusão de 

uma tecnologia (OCDE, 2004). 

 Rogers (2003, p. 5), define a difusão tecnológica como “o processo em que 

uma inovação é comunicada através de certos canais, ao longo do tempo, entre os 

membros de um sistema social”, onde os conhecimentos são desenvolvidos, 

repassados e estão relacionados a uma ideia nova. 

 Segundo Alves (2007), o papel do processo de difusão tecnológica é 

aumentar o número de tecnologias a fim de fazer com que os produtores as vejam, e 
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cheguem ao alcance dos empresários de forma mais rápida, para garantir mais 

opções de escolha. 

 O conceito de inovação tecnológica, de acordo com o Manual de Oslo (OSLO, 

1995), é a introdução de produtos ou processos tecnologicamente novos ou de 

melhorias significativas em produtos e processos existentes no mercado.  

 O processo de adoção tecnológica ocorre quando indivíduos ou organizações 

deixam de apenas conhecer uma inovação e passam a decidir se vão adotar ou 

rejeitar essa tecnologia (ROGERS, 2003).  

 A adoção de tecnologias também é fundamental para qualquer 

estabelecimento agropecuário, visto que ha tecnologias que podem contribuir para o 

desempenho financeiro e elevar a produtividade das atividades agrícolas e 

pecuárias. Porém, alguns produtores não se adaptam à prática de aderir tecnologias 

e ainda se limitam no que se refere a inovações tecnológicas permanecendo 

tradicionalistas em seus processos produtivos. 

 Gardner e Oliveira (1984, p. 246), afirmam que “uma das principais 

preocupações dos pesquisadores, extensionistas e difusores de tecnologia, na área 

agropecuária, é a lenta ou mesmo a não adoção das tecnologias geradas”. Para eles 

isso ocorre sempre, mesmo que as novas tecnologias mostrem-se mais eficientes 

que as práticas tradicionais de produção.   

 De acordo com Gastal et al. (2002), algumas condições são estabelecidas 

para que os empresários rurais manejem e adotem inovações técnicas e 

tecnológicas, como exemplo o abastecimento de insumos, a comercialização dos 

produtos (preços, mercado) e a administração das fazendas e dos recursos. 

 Uma tecnologia chega a ser tão benéfica para a propriedade rural que atinge 

um domínio sobre as outras existentes, e as atividades ali executadas sobrevivem e 

dependem da adoção da mesma, quando isso ocorre os agricultores e pecuaristas 

são pressionados a adotá-la (BUAINAIN et al., 2007).  

 De acordo com Rogers (2003), o processo de adoção de uma inovação é 

composto por etapas que definem a decisão de adotar ou não uma tecnologia. São 

elas: conhecimento, persuasão, decisão, implementação e confirmação (Figura 2). 

 Estas etapas demandam bastante tempo, mas permitem a redução das 

incertezas sobre inovações tecnológicas. 
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Figura 2. Processo de decisão de inovação 

 

Fonte: Rogers (2003, p.25) 

 

 A primeira etapa, que é a do conhecimento, acontece quando se sabe sobre a 

existência da tecnologia e começa a entender sobre o seu funcionamento. A etapa 

da persuasão é quando se toma uma atitude favorável ou não em relação à 

tecnologia. Já na etapa da decisão é preciso decidir sobre a adoção ou rejeição de 

uma inovação tecnológica (ROGERS, 2003).  

 Na implementação a tecnologia já é colocada em uso e a etapa final é a de 

confirmação onde se busca reforçar a decisão de inovar, mesmo que esse fato 

possa ser incerto, quando a tecnologia possui informações inconsistentes 

(ROGERS, 2003). 

 Alguns fatores determinantes que explicam a adoção ou não de tecnologias 

são apresentados e merecedores de um enfoque maior. O tamanho da propriedade 

rural influencia positiva ou negativamente na decisão de aderir nova tecnologia e 

está relacionado com a infraestrutura da propriedade que quando é muito pequena 

não possui capacidade para implementar tal tecnologia (MEIRELES FILHO et al., 

2011). 
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 Outro fator a ser destacado envolve o risco e a incerteza por parte dos 

produtores que estão sujeitos a serem prejudicados ou beneficiados ao adotar uma 

inovação tecnológica. Esse fator é um tanto imprevisível, mesmo diante de um 

planejamento no processo de adoção, o sucesso ou insucesso, depende dos 

resultados pós-adoção da tecnologia (MEIRELES FILHO et al., 2011). 

 O capital humano é um fator riquíssimo que determina de forma crucial a 

adoção de tecnologias. É preciso que o trabalhador seja sempre dotado de 

capacidade, experiência profissional, conhecimentos, atributos, competências, que 

irão favorecer a adoção de novas tecnologias (MEIRELES FILHO et al., 2011). 

 O trabalho é pertinente para aderir novas tecnologias, visto que se não tiver 

mão de obra disponível e qualificada, não há como executar as atividades rurais. A 

existência de outros insumos, como maquinário e matéria prima é fundamental para 

adoção de uma nova tecnologia em propriedades rurais (MEIRELES FILHO et al., 

2011). 

 A disponibilidade de crédito aos produtores rurais impacta diretamente na 

adoção ou rejeição de uma inovação tecnológica, a adoção quase sempre ocorre 

por meio de incentivos governamentais e políticas públicas que são criadas com 

intuito de fomentar e subsidiar atividades agropecuárias (MEIRELES FILHO et al., 

2011). 

 Essas políticas são desenvolvidas pelo governo com ajuda de redes 

bancárias de financiamento que disponibilizam créditos destinados a todo o 

processo produtivo de atividades desenvolvidas nas propriedades rurais (MEIRELES 

FILHO et al., 2011). 

  Fujisaka (1994), afirma que existem algumas razões pelas quais os 

produtores não adotam tecnologias, como por exemplo: 

 O fato de que a prática dos produtores é igual, ou melhor, que a sugerida 

pelos pesquisadores;  

 A tecnologia não se adapta às condições dos produtores;  

 A tecnologia criou ao invés de soluções novos problemas e atrapalhou os 

resultados; 

 A tecnologia foi direcionada ao público errado;  

 Não foi demonstrado corretamente como utilizar a tecnologia;  

 A tecnologia exige muitos investimentos;  
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 Conservadorismo 

 Visão equivocada da complexidade da tecnologia 

 Rogers (1995), afirma que existem cinco características, apresentadas no 

Quadro 1, na tecnologia que são percebidas por indivíduos e explicam a adoção 

dela por eles:  

 

Quadro 1. Características na tecnologia que explicam a adoção 

 

Vantagem relativa 

Mede o grau de percepção em relação a 

uma tecnologia ser melhor do que a ideia 

antecedente a ela. 

 

 

Compatibilidade 

É o grau com que uma tecnologia é 

percebida como consistente com os 

valores existentes, experiências 

anteriores e as atuais necessidades dos 

potenciais adotantes dessa tecnologia. 

Complexidade Calcula o grau de como a tecnologia é 

difícil de entender e usar. 

Experimentabilidade É o grau com que uma tecnologia pode 

ser experimentada de forma limitada. 

Praticidade É o grau com que os resultados de uma 

inovação tecnológica são visíveis a 

outras pessoas. 

 
 Fonte: ROGERS (1995, p. 45).   

 

 Além de se adotar tecnologias para o bom desempenho das propriedades 

rurais, é fundamental que elas sejam sustentáveis, para minimizar as agressões ao 

meio ambiente, e preservar os recursos naturais. Desenvolvimento Sustentável e 

conceitos de sustentabilidade serão temas discorridos a seguir. 
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2.4.  Desenvolvimento Sustentável – Sustentabilidade 

 É imprescindível produzir de uma maneira sustentável, onde os impactos 

ambientais sejam minimizados, e os recursos naturais preservados. A preservação 

ambiental é algo que deve ser colocada em prática por todas as organizações e 

pessoas, uma vez que os recursos disponíveis estão se tornando cada vez mais 

escassos prejudicando os segmentos produtivos no mundo.  

 Destarte de acordo com Penteado (2001), as calamidades e desastres 

ambientais alcançarão proporções incalculáveis se tornando alvo de tormento para a 

população:  

Só cuidaremos da preservação do meio ambiente e só perseguiremos o 
desenvolvimento econômico sustentável quando os desastres ambientais 
alcançarem proporções para tirar a questão ambiental do abstrato e trazê-la 
para o concreto (PENTEADO, 2001, p.3). 

 
 Para Margolin (1998), os recursos naturais faziam parte de uma fonte 

inesgotável e que podiam saciar as necessidades humanas por séculos e séculos. 

Nos dias atuais o que se ouve é que cada vez mais os recursos se tornam limitados 

passando a ser alvo de preocupações para a sociedade. 

[...] Em outras palavras, nunca houve tanto crescimento, riqueza e fartura ao 
lado de tanta miséria, degradação ambiental e poluição. É neste cenário 
que se encaixa o desenvolvimento sustentável, como uma maneira de 
equilibrar e dar continuidade as atividades essenciais à qualidade de vida 
(MARGOLIN, 1998). 
 

 Segundo Araújo et al. (2006), a população aumenta cada vez mais e com isso 

os problemas sociais, políticos, econômicos e ambientais se multiplicam, e em 

decorrência disso os recursos naturais se tornam cada vez mais escassos. Há que 

se produzir de forma mais limpa, preservando o planeta e garantindo um futuro sem 

tantos transtornos ambientais: 

 
Produzir degradando menos de forma mais limpa e reduzindo o consumo 
são fatores a serem mais disseminados e realizados. No entanto, se depara 
com as desigualdades sociais: e mesmo assim, sob essas condições o país 
cresce, sem controle, a população aumenta e consequentemente 
avolumam-se os problemas sociais, políticos, econômicos, e em especial os 
relacionados ao meio ambiente, fazendo com que os recursos naturais 
fiquem escassos mais rapidamente. Os seres humanos têm um futuro 
comum, o que afeta uma sociedade afeta todo o mundo (ARAÚJO et al., 
2006, p. 12). 

  
 Práticas sustentáveis de se produzir tendem a minimizar os resíduos gerados 

na produção, diminuição da poluição, minimização da contaminação, aumento da 
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rentabilidade, diminuição da degradação do solo, diminuição do desmatamento, 

redução da emissão de gases do efeito estufa, dentre outros benefícios.  

 As definições sobre o que seja desenvolvimento sustentável e 

sustentabilidade são apresentadas na concepção de diversos autores, mas todas 

possuem a mesma finalidade, a de preocuparem-se com o meio ambiente 

minimizando os impactos causados por práticas inadequadas de produção. 

 De acordo com Van Bellen (2008), a expressão “desenvolvimento 

sustentável” foi empregada pela primeira vez, no documento intitulado “World 

Conservation Strategy”, no ano de 1980, mas a sua formalização só ocorreu sete 

anos depois, com o chamado Relatório Brundtland.  

 O Relatório Brundtland apresenta uma lista de recomendações, no paragrafo 

abaixo destacam-se aquelas relativas à interação entre a economia e o meio 

ambiente: 

(a) limitação do crescimento populacional; (b) preservação da 
biodiversidade; (c) diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de 
tecnologias que admitem o uso de fontes de energéticas renováveis; (d) 
aumento da produção industrial dos países não industrializados à base de 
tecnologias ecologicamente adaptadas; (e) controle da urbanização 
selvagem e integração entre campo e cidades menores; (f) adoção, pelas 
agências do desenvolvimento, da estratégia do desenvolvimento 
sustentável; (g) proteção, pela comunidade internacional, dos ecossistemas 
supranacionais, com a Antártica, os oceanos, o espaço (BRÜSEKE, 2001, 
p. 33). 
 

 O conceito do termo desenvolvimento sustentável na concepção da Comissão 

Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - CMMAD (1991, p. 46) está 

formulado como “aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer 

a possibilidade das gerações futuras atenderem as suas”.  

 Esse conceito está vinculado ao que está sendo executado pela humanidade 

nos dias atuais, as atividades praticadas devem ser sustentáveis, suprindo as 

necessidades sociais, mas preocupando-se com gerações as futuras a ponto de 

deixar recursos naturais para que possam atender as necessidades também.  

 

Para que haja um desenvolvimento sustentável, é preciso que todos tenham 
atendidas as sua necessidades básicas e lhes sejam proporcionadas 
oportunidades de concretizar suas aspirações a uma vida melhor. (...) As 
necessidades são determinadas social e culturalmente, e o 
desenvolvimento sustentável requer a promoção de valores que mantenham 
os padrões de consumo dentro do limite das possibilidades ecológicas a 
que todos podem, de modo razoável, aspirar (CMMAD, 1988, p. 47). 
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 O desenvolvimento sustentável deve preocupar-se tanto com o crescimento 

econômico, quanto com a conservação dos recursos naturais disponíveis na 

natureza (EHLERS, 1999). 

 Todavia, de acordo com a Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento – CMMAD (1988, p.56), “O desenvolvimento sustentável é mais do 

que crescimento. Ele exige uma mudança no teor do crescimento, a fim de torna-lo 

menos intensivo em matérias primas e energia, e mais equitativo em seu impacto”. 

 Uma definição sobre desenvolvimento sustentável diz que “… o 

desenvolvimento para ser sustentável, deve ser não apenas economicamente 

eficiente, mas também ecologicamente prudente e socialmente desejável” 

(ROMEIRO, 1998, p. 248). 

 Para Repetto (1986), o desenvolvimento sustentável se baseia na 

administração de todos os recursos naturais, humanos, ativos financeiros e físicos 

em sinergia com o crescimento da riqueza e do bem-estar em longo prazo. Segundo 

o autor: 

Desenvolvimento sustentável é uma estratégia de desenvolvimento que 
administra todos os ativos, os recursos naturais e os recursos humanos 
assim como os ativos financeiros e físicos de forma compatível com o 
crescimento da riqueza e do bem-estar em longo prazo. O desenvolvimento 
sustentável, como um ideal, rejeita políticas e práticas que deem suporte 
aos padrões de vida correntes à custa da deterioração da base produtiva, 
inclusive a de recursos naturais, e que diminuam as possibilidades de 
sobrevivência das gerações futuras (REPETTO, 1986, p. 15). 

 
Segundo VEIGA (1994, p.7), com o desenvolvimento sustentável é possível 

alcançar diversos objetivos relacionados as atividades agrícolas, como por exemplo: 

 Manter por longo prazo os recursos naturais e a produtividade agrícola;  

 A minimização de impactos ambientais. 

 Retornos adequados aos produtores. 

 Otimização da produção com mínimo de insumos externos. 

 Satisfação das necessidades humanas de alimentos e renda. 

 Atendimento das necessidades sociais das famílias e das comunidades 

rurais. 

 O conceito mais amplo de desenvolvimento sustentável apoia-se na 

integração de questões sociais (equidade social), ambientais (equilíbrio ecológico) e 

econômicas (crescimento econômico), constituindo o tripé conhecido como triple -

bottom line (Figura 3). 
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Figura 3. As três dimensões do desenvolvimento sustentável – DS 

 

Fonte: Baseado em Kraemer (2003); Instituto da Conservação da Natureza, (2005). 

 

 De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), a sustentabilidade 

está relacionada com a conservação dos solos, da água e dos recursos genéticos 

animais e vegetais, além de não degradar o ambiente, ser tecnicamente apropriada, 

economicamente viável e socialmente aceita (GIORDANO, 2005).  

 Segundo Savitz e Weber (2007, p. 3), que analisam a sustentabilidade na 

ótica da economia, “sustentabilidade é a gestão do negócio de maneira a promover 

o crescimento e gerar lucro, reconhecendo e facilitando a realização das aspirações 

econômicas e não econômicas das pessoas de quem a empresa depende, dentro e 

fora da organização”. 

 Já para Cavalcanti (1998, p. 161), sustentabilidade significa a “possibilidade 

de se obter continuamente condições iguais ou superiores de vida para um grupo de 

pessoas e seus sucessores em dado ecossistema”. 

 A sustentabilidade possui várias dimensões: social, econômica, ambiental 

espacial, cultural, política e institucional. No contexto organizacional o lado 

econômico, social e ambiental é levado em consideração. Portanto, uma 

organização será considerada sustentável, quando “buscar alcançar seus objetivos 
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atendendo simultaneamente os seguintes critérios: equidade social, prudência 

ecológica e eficiência econômica” (BARBIERI e CAJAZEIRA, 2009, p. 69-70). 

 Segundo Philippi (2001), sustentabilidade é a capacidade de se auto 

sustentar, de se auto manter. Uma atividade sustentável qualquer é a aquela que 

pode ser mantida por um período indeterminado de tempo, de forma a não se 

esgotar nunca, apesar dos imprevistos que podem vir a ocorrer durante este 

período. Pode-se ampliar o conceito de sustentabilidade, em se tratando de uma 

sociedade sustentável, que não coloca em risco os recursos naturais como o ar, a 

água, o solo, e a vida vegetal e animal dos quais a vida (da sociedade) depende. 

 Um termo relacionado a questões sustentáveis é intensificação sustentável, 

que será discorrido a seguir. 

 

2.5.  Intensificação Sustentável  

 Segundo Herrero et al. (2010), a alimentação da população deveria estar  

estritamente ligada a adoção de tecnologias de intensificação sustentável que 

promovam ganhos de eficiência para se produzir mais alimentos sem que se use 

mais área, água ou outros insumos.  

 É preciso revolucionar os processos de produção agrícola, produzir 

sustentavelmente sem aumentar a superfície cultivada, com menor disponibilidade 

de água, minimizando os impactos ambientais. A partir deste desafio uma nova 

proposta surgiu na França no final desta primeira década do século 21, conhecida 

como Intensificação Ecológica ou Intensificação Sustentável da Agricultura 

(BARROS, 2015).  

 Este modelo de produção tem o objetivo de criar condições para que os 

mecanismos naturais dos ecossistemas sejam intensificados em vez de subsidiar 

diretamente a produção com insumos (BARROS, 2015). 

 Portanto, a abordagem da intensificação sustentável atende um dos grandes 

desafios da produção de alimentos, que é de aumentar a produção nas áreas 

agrícolas existentes de maneira que proporcione menor agressão ao meio ambiente 

e continue produzindo alimentos no futuro (GARNETT et al., 2013). 
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 Segundo GARNETT et al. (2013), existem três premissas da intensificação 

sustentável:  

 Necessidade de aumento de produção;  

 O aumento de produção deve ser obtido pelo incremento de produtividade, 

porque o aumento da área plantada promove elevados custos ambientais;  

 A segurança alimentar exige atenção tanto para o aumento da 

sustentabilidade ambiental quanto para o incremento de produtividade; 

 Com a Intensificação Sustentável é possível eliminar ou reduzir as arações e 

gradagens e, dessa forma, otimizar o funcionamento do solo; usar plantas de 

cobertura e assim favorecer o desenvolvimento de minhocas e fixar o carbono; 

praticar o pousio melhorado para maximizar o período de fotossíntese, a produção 

de biomassa e a fixação biológica do nitrogênio ou, ainda, praticar ao máximo o 

combate biológico de pragas e doenças além de conservar a biodiversidade 

(BARROS, 2015). 

 O conceito desse termo, que ainda é recente, intensificação sustentável 

remete a produzir mais, com maior eficiência e diversificação, no mesmo espaço, e 

manejando recursos, solo e água de maneira sustentável (EMBRAPA, 2015). 

 Essas novas técnicas de produção sustentáveis proporcionam benefícios 

calculáveis gerando mais lucratividade, redução dos impactos ao meio ambiente, 

aumentando a produtividade, dentre outros.  

 A ILPF representa uma estratégia de produção e se encaixa como exemplo 

de sistemas de produção agrícola fundamentado nos princípios da Intensificação 

Sustentável (BARROS, 2015). 

 

2.6.  Integração Lavoura Pecuária Floresta - ILPF  

 As práticas de integrar lavoura com pecuária e com florestas surgiram na 

Europa desde os primórdios da agricultura, quando o homem com intuito de 

aumentar a produção o fazia de maneira racional, com vários tipos de plantios entre 

culturas anuais e perenes, frutíferas e árvores madeireiras (DUPRAZ e LIAGRE, 

2008). 

 Sistemas integrando árvores frutíferas com a produção pecuária datam desde 

o século XVI, mas aparentemente uma das causas do seu quase desaparecimento 
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foi à mecanização e a intensificação dos sistemas agrícolas, além da dificuldade da 

colheita manual das frutas e questões administrativas (DUPRAZ e LIAGRE, 2008). 

 No Brasil a Integração Lavoura Pecuária (ILP) é mais recente, foi a partir da 

década de 1960, com a inserção do consórcio (arroz de sequeiro em pastos de 

braquiária) devido a um grande problema enfrentado que era a degradação de 

pastagens que a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa iniciou e 

desenvolveu soluções para recuperar áreas degradadas com sistemas de ILP. Logo 

foi desenvolvido o Sistemas Barreirão(1980) e o Sistema Santa Fé(1990). Anos mais 

tarde houve a inserção do componente florestal (KLUTHCOUSKI et al., 1991). 

 O sistema Barreirão, é composto por um conjunto de tecnologias e práticas de 

recuperação de áreas de pastagens em degradação, embasadas no consórcio 

arroz-pastagem (KLUTHCOUSKI et al., 1991).  

 O Sistema Santa Fé, que foi consolidado em 1990, se fundamenta na 

produção consorciada de culturas de grãos, especialmente milho, sorgo, milheto e 

arroz, com forrageiras tropicais, principalmente as do gênero Brachiaria (syn. 

Urochloa) em áreas de lavoura com solo parcial ou totalmente corrigido (BORGHI e 

CRUSCIOL, 2007; KLUTHCOUSKI e AIDAR, 2003). 

 Esse sistema tem como principais objetivos produzir forragem para a 

entressafra, produzir palhada com qualidade para o Sistema de Plantio Direto (SPD) 

e produzir grãos (BORGHI e CRUSCIOL, 2007; KLUTHCOUSKI e AIDAR, 2003). 

 Logo após, no ano de 2000, o mais recente sistema de produção de grãos e 

forragens Sistema Santa Brígida, foi introduzido no histórico da ILPF cujo objetivo é 

inserir os adubos verdes no sistema de produção, de modo a permitir um aumento 

do aporte de nitrogênio no solo, via fixação biológica do nitrogênio atmosférico. O 

consórcio não afeta a produção de grãos de milho (OLIVEIRA, 2010). 

 A cultura subsequente pode se beneficiar do nitrogênio proveniente das 

leguminosas, permitindo a redução no fornecimento de nitrogênio mineral. Ainda, 

pode-se citar como vantagens desse sistema a melhoria na qualidade das 

pastagens, quando no consórcio também se cultiva braquiárias e a diversificação 

das palhadas para o Sistema Plantio Direto (OLIVEIRA, 2010). 

  A seguir a tem se a linha do tempo com as primeiras experiências da 

Integração Lavoura Pecuária Floresta com o auxilio da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA.     
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Figura 4. Linha do Tempo ILPF 

 

Fonte: Taguchi; Ribeiro (2016). 
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 A definição de Integração Lavoura Pecuária Floresta – ILPF se baseia em 

uma estratégia de produção sustentável que envolve e integra atividades agrícolas, 

pecuárias e florestais em uma mesma área de propriedade rural, em plantio 

consorciado, sequencial ou rotacional, e busca efeitos sinérgicos entre os 

componentes do agro ecossistema, contemplando a adequação ambiental, a 

valorização do homem e a viabilidade econômica (BALBINO; BARCELOS; STONE, 

2011). 

 Os autores CORDEIRO et al. (2015), explicam no seguinte paragrafo a 

definição dos termos consórcio, sucessão e rotação: 

 

O consórcio é um sistema de cultivo no qual duas ou mais espécies 
vegetais são cultivadas na mesma área simultaneamente. A sucessão de 
cultivos ocorre quando diferentes espécies vegetais são semeadas, uma 
após a colheita da outra, dentro do mesmo ano agrícola, tendo como 
exemplo para a região central do Brasil a sucessão soja-milho safrinha. A 
rotação ocorre quando há alternância de espécies vegetais, ocupando o 
mesmo espaço físico e período do ano, dentro de princípios técnicos, 
visando principalmente sanar problemas fitossanitários (CORDEIRO et al., 
2015, p. 24). 
 

 Para Alvarenga e Noce (2005), a ILPF é descrita como a diversificação, pois a 

rotação, a consorciação ou a sucessão das atividades de agricultura e da pecuária 

dentro da propriedade rural, favorecem o aumento da oferta de grãos, de carne, de 

leite e madeira a um custo mais baixo.   

 Os sistemas de Integração Lavoura Pecuária Floresta se classificam como 

sistemas de produção sustentáveis, pois a integração é uma forma de produzir a 

mesma quantidade de produto, ou até aumentar a produção, sem a necessidade de 

incorporar novas áreas ao processo produtivo, característica que tem sido 

denominada de “efeito poupa-terra” (CORDEIRO et al., 2015). 

 Os sistemas de integração contribuem com o desenvolvimento sustentável do 

setor agropecuário brasileiro, pois segundo CORDEIRO et al. (2015), eles são:  

 

Tecnicamente eficientes: reduzem a emissão dos GEE's e permitem o 
aumento de produtividade na mesma área. Economicamente viáveis: 
melhoram a utilização dos recursos e da terra, pois diversificam, 
suplementam e/ou ampliam receitas, com promoção da diminuição dos 
riscos. Socialmente justos: podem ser aplicados em qualquer tamanho de 
propriedade, geram empregos diretos e indiretos, aumentam e distribuem 
melhor a renda, aumentam a competitividade do agronegócio brasileiro e 
contribuem para a segurança alimentar e de abastecimento do País. 
Ambientalmente responsáveis: priorizam a utilização de práticas 
conservacionistas e de uso mais eficiente da terra (CORDEIRO et al., 2015, 
p. 31). 
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 Os principais objetivos da ILPF são listados e apresentados na Figura 5: 

Figura 5. Principais objetivos da ILPF 

 
 
Fonte: Elaborado pela autora. Baseado em Cordeiro et al. (2015, p. 57-59) 

 
Os sistemas de integração são classificados e definidos em quatro 

modalidades (Figura 6) que contemplam os sistemas de integrações agropastoris 

(lavoura e pecuária), silviagrícolas (floresta e lavoura), silvipastoris (pecuária e 

floresta) ou agrossilvipastoris (lavoura, pecuária e floresta) (BALBINO; BARCELOS; 

STONE, 2011). 



    39 
  

Figura 6. Representação das associações entre os componentes dos sistemas de produção que 

formam as quatro modalidades da estratégia ILPF 

 

 Fonte: Adaptado de Garcia et al., (2005) 

 

2.6.1. Vantagens e Desvantagens do Sistema ILPF 

De acordo com Balbino; Barcelos; Stone (2011), a adoção de um sistema de 

Integração Lavoura Pecuária Floresta – ILPF gera uma extensa lista de benefícios e 

vantagens de cunho tecnológico, ecológico e ambiental, econômico e social 

mencionados abaixo:                                              

Como benefícios tecnológicos destacam-se:                                                      

 O aumento do bem-estar animal em decorrência do maior conforto térmico;  

 Com a inserção do componente florestal as condições climáticas melhoram; 

 A umidade do ar aumenta;  

 Diminui a intensidade dos ventos e reduz a temperatura térmica;  

 Melhora os atributos físicos, químicos e biológicos do solo devido ao aumento 

da matéria orgânica;  
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 Obtém uma maior eficiência na utilização de insumos e amplia o balanço 

positivo de energia. 

 Os benefícios ecológicos e ambientais são inúmeros ao se adotar a ILPF, 

além de imprescindíveis, pois o objetivo maior da ILPF é ser uma estratégia 

sustentável de produção, portanto, adotando essa técnica:  

 Há uma redução da pressão para abertura de novas áreas cultiváveis;  

 Com a ILPF é possível diminuir o uso de agroquímicos para controle de 

insetos-praga, doenças e plantas daninhas;  

 Há uma redução do risco de erosão;  

 Melhoria na qualidade da água;  

 O principal benefício está ligado à redução ao aquecimento global que é a 

mitigação dos gases de efeito estufa, resultante da maior capacidade de 

sequestro de carbono. 

 Destacam-se como benefícios econômicos e sociais:  

 Fixação do homem no campo e maior inserção social pela geração de 

emprego e renda no campo;  

 Estímulo à qualificação profissional;  

 Melhoria na qualidade de vida do produtor e da sua família;  

 Aumento e diversificação da renda dos empreendimentos rurais. 

Ao adotar sistemas de ILPF há a redução da degradação física, química e 

biológica do solo, resultante de cada uma das explorações (KLUTHCOUSKI e 

STONE, 2003). Bem como é possível ter um controle mais eficiente de insetos, 

pragas, doenças e plantas daninhas, possibilitando a redução no uso de agrotóxicos 

e proporcionando um benefício ao meio ambiente (VILELA et al., 2008). 

Entre tantas vantagens existem também vários desafios a serem enfrentados 

para implementar um sistema de ILPF nas propriedades rurais, alguns de ordem 

biológica e outros inerentes à resistência e à falta de incentivo para implantação. 

Há resistência e tradicionalismo em relação à adoção de tecnologias por parte 

dos produtores, eles se opõem a realizar alterações nas formas de manejo 

mecanizado, em que o adensamento dificulta as operações mecanizadas 

(BALBINO; BARCELOS; STONE, 2011). 

Existe a necessidade de mão-de-obra qualificada e disponível assim como  

prescinde-se de produtores, gestores, técnicos e colaboradores mais qualificados, o 
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que é bastante raro na maioria das regiões e também a necessidade de 

investimentos financeiros maiores na atividade, pois o retorno é de médio, longo 

prazo (BALBINO; BARCELOS; STONE, 2011). 

Dos diversos obstáculos identificados para a adoção do sistema ILPF, a 

necessidade de nivelamento do conhecimento entre os profissionais é um dos 

principais, é necessário que se formem consultores, que haja interação e 

capacidade interna para trabalhar com ILPF, é preciso multiplicar o envolvimento de 

instituições financiadoras e de gestores públicos e privados. A ILPF precisa ser 

divulgada, pois existe um déficit de marketing e comunicação (REDE FOMENTO 

ILPF, 2016). 

Danos mecânicos durante a colheita ou tratos culturais sobre alguns 

componentes são vistos como entraves à implementação do sistema; dificuldade de 

entrar com maquinário na área quando a espécie arbórea não possui distribuição 

organizada e planejada para mecanização; danos promovidos pelos animais, devido 

ao pisoteio; compactação do solo e raleamento ou perda total da vegetação; e 

permanência de componentes no sistema que podem servir como habitat ou 

hospedeiros para pragas e doenças (SANTOS, 2010). 

 A principal dificuldade em ILPF refere-se à complexidade do sistema, que 

exige planejamento e melhor gestão da propriedade rural para uma perfeita 

sincronização da produção e que minimize riscos (ALVARENGA; GONTIJO NETO, 

2016). 

 

2.6.2. Caracterização do Sistema ILPF 

 O sistema de ILPF é composto pelos seguintes componentes: Lavoura 

(Agrícola e Forrageiro), Pecuária (Animal) e Floresta (Arbóreo). 

 Em relação ao componente agrícola dentre as espécies que mais são 

utilizadas no sistema de ILPF temos: milho, sorgo, milheto, feijão, soja, arroz e 

girassol (FONTANELI, 2009). 

 O componente forrageiro está diretamente relacionado ao componente animal 

e seu desempenho, já que a forragem é a sua principal fonte de alimentação. Entre 

os fatores que devem ser levados em consideração na escolha da forrageira, temos 

a tolerância ao sombreamento, visto que na ILPF atuam diferentes componentes em 

uma mesma área. As gramíneas Brachiaria brizantha (cvs. Marandu, Xaraés e 
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Piatã), B. decumbens (cv. Basilisk), Panicum maximum (cvs. Aruana, Mombaça e 

Tanzânia) e Panicum spp. (cv. Massai) são consideradas tolerantes e com produção 

satisfatória em sistemas de ILPF (FONTANELI, 2009). 

 O componente animal tem como principal atividade agropecuária a 

bovinocultura de corte, possuindo grande peso na economia do Brasil, que é um dos 

maiores produtores e exportadores de carne bovina no mundo, tendo as pastagens 

como a principal fonte de alimentação dos animais. Todavia além de bovinos outras 

espécies de animais podem ser inseridas ao sistema de ILPF: Ovinos, Caprinos e 

Bubalinos (BUNGENSTAB, 2012). 

 Em relação ao componente arbóreo as espécies mais utilizadas são: o 

eucalipto, o mogno, o nim indiano, o cedro australiano, o paricá, o mogno africano, 

pau-de-balsa, a acácia, a leucaena, a albizia, a gliricidia, a jurema-preta, dentre 

outras espécies (SANTOS, 2010). 

 Na sucessão à lavoura, o período de pousio dá lugar à pastagem que 

permanece na gleba de terra até uma próxima safra de grãos ou forragem (silagem, 

feno), fibras etc., o que pode demorar um, dois, três ou mais anos, conforme o 

planejamento da propriedade rural (ALVARENGA; GONTIJO NETO, 2016). 

 

2.6.2.1. Etapas para a implantação do Sistema ILPF 

 Ao decidir pela implantação de um sistema ILPF, o produtor deve procurar 

assistência técnica para realizar o planejamento de todas as etapas. É preciso 

levantar informações uteis sobre a propriedade, como por exemplo, quais são as 

condições das terras para receber o empreendimento, quais investimentos deverão 

ser realizados (correção química e física do solo, máquinas e equipamentos), 

escolha da(s) espécie(s) e clone(s) florestal(is) com adaptação regional, qual(is) 

lavoura(s) a implantar no primeiro ano e nos subsequentes, qual(is) pastagem(ns) e 

qual será o tipo de exploração pecuária (ALVARENGA; GONTIJO NETO, 2016).

 Onde as áreas sob pastagens são degradadas e possui, além da escassez de 

nutrientes, compactação, erosão e plantas daninhas, para a correção química do 

solo é necessário arar o solo, incorporar corretivos a maiores profundidades, 

eliminar camadas compactadas, sulcos de erosão, trilheiros de gado e cupinzeiros 

(ALVARENGA; GONTIJO NETO, 2016). 

 As árvores devem ser plantadas primeiro, pois as suas linhas vão orientar o 

plantio das lavouras intercalares. O espaçamento, entre as linhas de árvores, que 
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deve ser adotado dependerá da finalidade de uso da produção florestal. Assim, o 

espaçamento deve levar em consideração a largura de operação dos equipamentos 

disponíveis, por exemplo, a largura da barra de pulverização (ALVARENGA; 

GONTIJO NETO, 2016). 

 É necessário contabilizar um espaço de 1 m de cada lado da linha de árvores, 

que deve ser mantida limpa para não haver competição. Espaçamentos de 6 m, 15 

m ou mais entre as linhas são possíveis, sendo bastante comuns aqueles entre 10 m 

e 12 m. Em casos em que se pretende produzir lavouras por mais de dois anos, o 

espaçamento também é ampliado (ALVARENGA; GONTIJO NETO, 2016). 

 Para o caso do eucalipto, que é uma árvore de crescimento rápido, 

geralmente nos dois primeiros anos são cultivadas lavouras intercalares às árvores, 

estabelecendo um sistema lavoura-floresta (agroflorestal) (ALVARENGA; GONTIJO 

NETO, 2016). 

 No segundo ano, o pasto já pode ser implantado consorciado com a lavoura. 

Neste caso, a lavoura deve ser de milho ou de sorgo, que suportam bem este 

consórcio (ALVARENGA; GONTIJO NETO, 2016). 

 Como as árvores ainda não estão suficientemente desenvolvidas, até o 

segundo ano após o plantio é recomendável usar animais mais leves, especialmente 

no caso de bovinos para pastejo, pois animais maiores podem ocasionar quebra de 

árvores (ALVARENGA; GONTIJO NETO, 2016). 

 

2.6.2.2. Custo de produção para implantação do Sistema ILPF 

 Foi realizado em 2014 um estudo fruto da parceira entre a Embrapa 

Agrossilvipastoril, o Instituto Matogrossense de Economia Agropecuária (IMEA) e a 

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), que se materializaram a partir 

de um projeto de pesquisa financiado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

(SENAR-MT). O estudo tinha o objetivo de identificar a viabilidade técnica e 

econômica das propriedades de ILPF de Mato Grosso, além de transferir as 

tecnologias e a gestão financeira aplicada para os produtores do estado (MORAES, 

et al., 2014) 

 A propriedade avaliada, utilizava sistemas ILPF implementados na Embrapa 

Agrossilvipastoril, em Sinop/Mato Grosso. A avaliação foi feita na safra 2013/2014 

que contou com o cultivo de milho na safra e feijão caupi na safrinha, além do cultivo 

do eucalipto, que foi estabelecido em janeiro de 2011 (MORAES, et al., 2014). 
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Figura 7. Custos Diretos por fatores de produção 

 

Fonte: Moraes et al. (2014, p. 10) 

 

 Ao observar a Figura 7 podemos perceber que o fator de produção que mais 

onera a produção é o insumo e, dentro deste, podemos identificar que a atividade 

que mais o consome é o plantio. 

 A figura abaixo (figura 8), que apresenta o custo de produção estimado para o 

sistema de produção (eucalipto, milho e feijão caupi). 

 

Figura 8. Custo total de produção em reais por hectare (R$/ha). 

 

Fonte: Moraes et al. (2014, p. 11) 
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2.6.3. Rede de Fomento ILPF 

 O sistema de Integração Lavoura Pecuária Floresta possui uma parceria 

público-privada, denominada Rede de Fomento ILPF, iniciada em 2012, formada 

pela parceria entre as empresas Cocamar, Dow AgroScience, John Deere, Parker, 

Syngenta e a Embrapa. Possui o objetivo principal de acelerar uma ampla adoção 

dos sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta por produtores rurais como 

parte de um esforço visando à intensificação sustentável da Agricultura Brasileira 

(REDE FOMENTO ILPF, 2016). 

 A Rede de Fomento ILPF é co-financiada pelas empresas privadas e pela 

Embrapa, apoia uma rede com 97 Unidades de Referência Tecnológica distribuídas 

em todos os biomas brasileiros e envolve a participação de 19 Unidades de 

Pesquisa da Embrapa (REDE FOMENTO ILPF, 2016). 

 

2.6.4. Políticas Públicas que subsidiam ILPF 

 Existem algumas políticas públicas que foram criadas para subsidiar 

atividades da agricultura e pecuária do Brasil, com o intuito de desenvolver e 

aprimorar o agronegócio. Esses programas públicos ajudam não somente aumentar 

de forma significativa o Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio no país como 

também inserir nos processos produtivos tecnologias sustentáveis.  

 A Integração Lavoura Pecuária Floresta está inserida em uma dessas 

políticas públicas que fomentam essa tecnologia no país, o Programa de Agricultura 

de Baixo Carbono – Plano ABC. 

 

2.6.4.1. Programa de Agricultura de Baixo Carbono – Plano ABC 

 O Programa de Agricultura de Baixo Carbono – Plano ABC, também 

denominado Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas 

para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na 

Agricultura, é um dos Planos Setoriais elaborados pelo Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento – MAPA (MAPA, 2012). 

 Possui a finalidade de organizar o planejamento das ações a serem 

realizadas para adoção das tecnologias sustentáveis de produção selecionadas para 

responder aos compromissos assumidos pelo país de redução de emissão de Gases 

de Efeito Estufa (GEE) no setor agropecuário (MAPA, 2012). 
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 O Plano ABC permite incorporar ao processo produtivo as tecnologias 

sustentáveis, produzir de forma mais eficiente, aumentar a renda dos produtores 

rurais com a diversificação da produção, diminuir as agressões ao meio ambiente e 

reduzir a emissão de GEE (CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 

DO BRASIL, 2012). 

 O objetivo geral do Plano ABC é promover a redução das emissões de GEE 

na agricultura, melhorando a eficiência no uso de recursos naturais e aumentando a 

resiliência de sistemas produtivos e de comunidades rurais, possibilitando a 

adaptação do setor agropecuário às mudanças climáticas, cuja vigência é até o ano 

de 2020 (MAPA, 2012). 

 O Plano ABC é composto por sete programas, seis deles referentes às 

tecnologias de mitigação, e ainda um último programa com ações de adaptação às 

mudanças climáticas. 

  Recuperação de Pastagens Degradadas: a degradação de pastagens é o 

processo evolutivo de perda de vigor, de produtividades e de capacidade de 

recuperação natural das pastagens. Com o avanço do processo de degradação, 

verifica-se a perda de cobertura vegetal e aumento da emissão de CO2 para a 

atmosfera. Portanto é preciso recuperar pastagens para que haja a diminuição da 

emissão de CO2 (MAPA, 2015). 

 Integração Lavoura Pecuária Floresta (ILPF): é uma estratégia de 

produção sustentável que integra atividades agrícolas, pecuárias ou florestais 

realizadas na mesma área, em cultivo consorciado, em sucessão ou rotacionado. A 

ILPF contribui para recuperação de áreas degradadas, manutenção e reconstituição 

da cobertura florestal e vegetal, promoção e geração de emprego e renda, adoção 

de Boas Práticas Agropecuárias (BPA), melhoria das condições sociais, e contribui 

significativamente para a redução da emissão de gases de efeito estufa (MAPA, 

2015). 

 Os demais programas são: Sistema Plantio Direto (SPD), Fixação 

Biológica de Nitrogênio (FBN), Florestas Plantadas, Tratamento de Dejetos 

Animais e Adaptação às Mudanças Climáticas. O Plano ABC gera boas práticas 

agropecuárias proporcionando uma produção eficiente e altamente rentável para os 

produtores rurais, se tornando uma política pública indispensável. 
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2.6.5. Conceito de Carne Carbono Neutro 

 A Embrapa desenvolveu o conceito “Carne Carbono Neutro”, ou CCN, que é 

representado por um selo alusivo à produção de bovinos de corte sob sistemas de 

integração, com a introdução obrigatória do componente arbóreo como diferencial 

produtivo (ALVES et al., 2015).   

 Este conceito contribuirá para fomentar a implementação de sistemas de 

produção pecuários mais sustentáveis, especialmente quanto ao aspecto ambiental, 

com a introdução do componente arbóreo, capaz de neutralizar o metano emitido 

pelo rebanho, de forma a agregar valor à carne produzida nestes sistemas (ALVES 

et al., 2015). 

 O selo “Carne Carbono Neutro” (Figura 7) é uma marca-conceito 

desenvolvida pela Embrapa, que visa atestar a carne bovina que apresenta seus 

volumes de emissão de GEEs neutralizados durante o processo de produção pela 

presença de árvores em sistemas de integração do tipo silvipastoril (pecuária-

floresta - IPF) ou agrossilvipastoril (lavoura-pecuária-floresta), por meio de processos 

produtivos parametrizados e auditados (ALVES et al., 2015). 

 

Figura 9. Selo “Carne Carbono Neutro” 

 

 Fonte: Alves et al. (2015) 

 

2.6.6. Alguns casos de sucesso na implantação de ILPF 

 Algumas propriedades no Brasil são consideradas fonte de inspiração, pois ao 

obterem sucesso na implantação da ILPF acabam motivando outros produtores a 

seguirem o exemplo implantando o sistema em suas propriedades também. 

 A Fazenda Santa Brígida, localizada no município de Ipameri – (GO), se 

caracteriza como uma fazenda modelo de referência em ILPF, a proprietária, Sra. 

Marize Porto Costa, conta a história de sua propriedade que em 2006 estava com 
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pastagens degradadas e a pecuária com baixa produtividade. Ao constatar o 

elevado custo da recuperação direta dos pastos, ela decidiu buscar orientação na 

Embrapa. Foi assim que conheceu os sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-

Floresta (ILPF), apresentados pelos pesquisadores João Kluthcouski e Homero 

Aidar (REDE FOMENTO ILPF, 2016). 

 Sem contar com maquinário, mão-de-obra nem muito conhecimento, ela 

contratou um vizinho para realizar o trabalho de implantação das primeiras lavouras 

de soja e milho do sistema. “Colhi e vendi o grão e paguei as contas” (REDE 

FOMENTO ILPF, 2016). 

 No terceiro ano de sistema do integração na fazenda, o componente florestal 

foi incorporado com o plantio de eucalipto. Além de fornecerem madeira, o que 

representa mais um ganho econômico, as árvores proporcionam sombreamento 

para o gado e conforto animal, além de fixarem carbono do sistema (REDE 

FOMENTO ILPF, 2016). 

 Após uma década de adoção do sistema, Sra. Marize vê as pastagens da 

fazenda totalmente recuperadas. “Tudo o que quero agora é aumentar o valor 

agregado em cada um dos itens”, diz. Para isso, a ideia é intensificar a produção de 

soja e milho na mesma área, produzir carne de animais resultantes de cruzamento 

industrial e conduzir as árvores do sistema para a produção de madeira (REDE 

FOMENTO ILPF, 2016). 

 Outro caso de sucesso é o de uma pequena propriedade, o sítio Sempre 

Verde, localizado também no município de Ipameri em Goiás (GO), propriedade da 

família do agricultor Sr. Alex Silva que também merece destaque, pois foi com 

orientação da Embrapa, que ele implantou na fazenda um sistema de Integração-

Lavoura Pecuária-Floresta (CALDAS, 2016). 

 O agricultor explica como foi instalado o sistema no local. "Para acertar as 

linhas, usamos a trena e fomos marcando com papel higiênico. A gente realmente 

enfrenta muita dificuldade, não temos maquinário próprio, temos que alugar ou 

contar com os amigos” (CALDAS, 2016). 

 Sr. Alex ressalta que a integração ocupa 4,5 hectares, dos 160 ha da fazenda 

e que pretende aumentar para mais quatro hectares e colocar cultura para recuperar 

a pastagem. O agricultor também destaca as vantagens do sistema:  
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As árvores proporcionam conforto para os animais, por conta da sombra. O 

eucalipto também funciona como quebra vento. Mais para frente podemos 

vender a madeira ou mesmo utilizar aqui na propriedade. O gado fica solto 

aqui o ano inteiro, por conta dos piquetes que foram formados. Além disso, 

a arborização deixa o visual ainda mais bonito (CALDAS, 2016, p.1). 

 

 O produtor Vicente de Paula Machado proprietário do Sítio do Valão, em 

Senador Côrtes (MG), destaca as mudanças na propriedade da família após a 

implantação da ILPF. "A Integração Lavoura-Pecuária-Floresta é muito versátil e 

pode ser adotada em qualquer região", ressaltou o produtor. Na opinião dele, no 

entanto, o acesso a uma assistência técnica de qualidade é fundamental para o 

sucesso de qualquer projeto (RODRIGUES, 2015). 

 A engenheira agrônoma Maria Fernanda Guerreiro contou que até 2007 o 

Sítio Nelson Guerreiro localizado em São Paulo, produzia basicamente citros e 

pastagens. A renda vinha quase que totalmente da produção de citros (98%), sendo 

complementada pela atividade pecuária (2%) (RODRIGUES, 2015). 

 "A partir de 2008, com a crise dos citros, as dívidas começaram a se 

acumular", contou Maria Fernanda. Ela e o marido, também engenheiro agrônomo, 

viram assim a necessidade de diversificar a produção e começaram a buscar um 

sistema que pudesse melhorar a renda. "Foi então que conhecemos a ILPF" 

(RODRIGUES, 2015). 

 Entre os fatores de sucesso, Maria Fernanda destacou a racionalização de 

insumos na propriedade com a implantação da ILPF, o controle de erosões, os 

benefícios para a forragem com o componente arbóreo, a garantia de pastagens no 

inverno, a compensação de perdas e a diversificação da renda (RODRIGUES, 

2015). 

 Como constatado e relatado por produtores, a ILPF faz muito sucesso até 

mesmo em propriedades pequenas, dando espaço a novas oportunidades de renda 

aos produtores rurais. 
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3. METODOLOGIA 

  O desenvolvimento deste estudo foi conduzido, utilizando a pesquisa 

qualitativa como abordagem, onde foram utilizados métodos que proporcionaram 

maior familiaridade com o problema proposto.  

 De acordo com Richardson et al. (1989), a pesquisa qualitativa é aplicada, em 

geral por investigações de situações complexas, quando se pretende compreender 

processos dinâmicos vividos por grupos sociais, possibilitando a compreensão do 

comportamento de indivíduos.  

 A pesquisa é classificada quanto aos objetivos como pesquisa exploratória. Para 

Gil (2008), este tipo de pesquisa busca explicitar o problema envolvendo entrevistas 

com pessoas experientes no ramo pesquisado. 

  No que se refere aos procedimentos, a pesquisa é classificada como 

bibliográfica e, posteriormente, pesquisa de campo. Partindo-se dessas premissas, o 

caminho metodológico da pesquisa é constituído pelas seguintes etapas: pesquisa 

bibliográfica, pesquisa de campo (entrevistas, registros fotográficos) e organização, 

sistematização e análise dos dados para redação final do trabalho.  

 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 
teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 
livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico 
inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 
conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém pesquisas 
científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, 
procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher 
informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual 
se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32). 
 

 A pesquisa de campo contribui para que o pesquisador entre em contato 

diretamente com a realidade estudada, onde acontece uma interação com os 

sujeitos e uma percepção de como estes se concebem inseridos em suas próprias 

dinâmicas de vida e de trabalho (SANTOS e PESSÔA, 2009). 

 Por amostra entende-se que é uma parcela selecionada da população 

(MARCONI e LAKATOS, 2002). Diante desta definição, a amostra neste estudo se 

constituiu de forma intencional, onde é aplicada em casos que o pesquisador 

escolhe os elementos para pertencer à amostra alcançando uma amostragem 

satisfatória a necessidade da pesquisa (ARRONDO, 1998).  

 A amostra utilizada nesta pesquisa se justifica pelo fato de que o pesquisador se 

interessou somente na opinião de determinados agentes-chave que possuíam 
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conhecimento e capacidade para informar os dados necessários a este estudo. 

Dessa forma, foram seguidos determinados critérios, tais como:  

a) Somente especialistas na área de ILPF. 

b) Somente agricultores e pecuaristas do estado de Goiás.  

c) Adotantes e não adotantes da ILPF.  

 Este estudo foi segmentado em duas etapas, onde a primeira etapa foi 

composta por entrevistas com especialistas na área de ILPF (Apêndice A. p.80), e 

na segunda etapa foram entrevistados agricultores e pecuaristas de regiões do 

estado de Goiás (Apêndice B. p.84).  

 Para alcançar o primeiro objetivo específico que é conhecer a área de adoção 

de sistemas de ILP e ILPF no estado de Goiás foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com 11 especialistas na área de ILPF, que são colaboradores da 

Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás - FAEG, Pesquisadores da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA e colaboradores da Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural do estado de Goiás – EMATER – GO. 

 Esses especialistas foram selecionados através da técnica metodológica 

snowball, também divulgada como snowball sampling (“Bola de Neve”). Essa técnica 

é uma forma de amostra não probabilística utilizada em pesquisas sociais onde os 

participantes iniciais de um estudo indicam novos participantes que por sua vez 

indicam novos participantes e assim sucessivamente, até que seja alcançado o 

objetivo proposto ou o chamado “ponto de saturação” (VELASCO E DÍAZ DE RADA, 

1997). 

 A amostra não probabilista é obtida a partir do estabelecimento de algum critério 

de inclusão, e nem todos os elementos da população alvo têm a mesma 

oportunidade de serem selecionados para participar da Amostra. Este procedimento 

torna os resultados passíveis de não generalização (BICKMAN e ROG, 1997).  

 Os critérios utilizados para considerar que os entrevistados realmente eram 

especialistas no tema ILPF foram que ao realizar pesquisas alguns deles já haviam 

ministrado palestras e cursos em eventos relacionados ao tema e isso facilitou e 

veio de encontro ao objetivo desta etapa.  

 Esta etapa teve a finalidade de levantar dados para a estimação da área 

adotada de ILPF no estado de Goiás e identificar produtores adotantes e não 

adotantes que já tiveram acesso a informações sobre a tecnologia ILPF em dias de 
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campo, feiras e exposições dentre outros eventos que possibilitarem o produtor se 

informar sobre a ILPF. 

 Após conversar com os especialistas da área de ILPF, e após a obtenção dos 

dados sobre a estimação da área de ILPF em Goiás, a segunda etapa para alcançar 

o segundo objetivo específico que é identificar as barreiras existentes para adotar 

sistemas de ILP e ILPF no estado de Goiás por parte de agricultores e pecuaristas.  

 Esta etapa consistiu na realização de entrevistas semiestruturadas, junto a uma 

amostra de produtores de regiões do estado de Goiás que adotaram e não adotaram 

a ILPF.  

 Foram entrevistados 10 produtores rurais que não adotam a ILPF e 3 

produtores que são adotantes do sistema ILP e ILPF utilizando a mesma técnica 

metodológica snowball, também divulgada como snowball sampling (“Bola de 

Neve”). 

 Esta etapa visou detectar as dificuldades enfrentadas para adotar o sistema e, 

aos que não adotaram identificar as barreiras que os impedia de aderir a ILPF. 

Esses produtores foram definidos a partir da conversa com os especialistas em ILPF 

que direcionaram aos produtores adotantes e não adotantes do sistema, produtores 

esses que já tiveram acesso a essa tecnologia por meio de eventos, como dias de 

campo, palestras, exposições dentre outros. 

 O terceiro objetivo específico que consistiu em indicar sugestões de melhoria 

para uma adoção mais efetiva da ILPF em Goiás foi alcançado após obtenção de 

resultados desta pesquisa, que mostrou os principais entraves à adoção da ILPF, 

apontados por agricultores e pecuaristas de Goiás.  

 Este último objetivo específico pretendeu propor soluções para as barreiras 

mencionadas pelos produtores rurais, com a finalidade de otimizar uma adoção mais 

ativa aqui no estado.    

 O próximo capítulo desta dissertação apresenta os resultados deste estudo e a 

discussão dos pontos mais relevantes que direcionam para a conclusão deste 

trabalho.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Os resultados aqui apresentados foram baseados, nos dados coletados na 

pesquisa de campo, que teve o objetivo de estudar o nível de adoção e as barreiras 

para implementação da Integração Lavoura Pecuária Floresta - ILPF no estado de 

Goiás. Para isso, o levantamento dos dados aconteceu nos meses de agosto a 

novembro de 2016.   

 A análise dos resultados será realizada em três tópicos: 

 Área de adoção de sistemas ILPF no estado de Goiás.  

  Este tópico apresenta os dados coletados através do instrumento de coleta 

utilizado que foi o questionário (Apêndice A) e nos permite alcançar o primeiro 

objetivo proposto para este estudo que é conhecer a área de adoção de sistemas de 

Integração Lavoura Pecuária e Lavoura Pecuária Floresta no estado de Goiás. 

Desse modo foram entrevistados 11 especialistas na área de ILPF, que forneceram 

informações relevantes para a descrição deste tópico da pesquisa.  

 Barreiras identificadas para a adoção de sistemas ILPF em Goiás.  

  Para identificar as barreiras para adotar sistemas de Integração Lavoura 

Pecuária e Lavoura Pecuária Floresta no estado de Goiás por parte de agricultores e 

pecuaristas foram entrevistados 10 produtores rurais que não adotam a ILPF e 3 

produtores que são adotantes do sistema ILP e ILPF. 

 Sugestões de melhoria para uma adoção mais efetiva da ILPF em Goiás. 

 Com intuito de indicar sugestões de melhoria para uma adoção mais efetiva 

da ILPF em Goiás este tópico objetiva viabilizar novas formas de implantação do 

sistema no mercado, proporcionando maiores ganhos econômicos para os 

produtores rurais. 

 

4.1. Área de adoção de sistemas ILPF no estado de Goiás 

 De acordo com os especialistas entrevistados o número de estabelecimentos 

que adotam sistemas ILPF no estado de Goiás, varia de 10 a 20 propriedades. 

Mencionaram que a adoção prevalece no centro goiano composto pelo município de 

Bela Vista de Goiás - GO, e o sul goiano composto pelos municípios de Ipameri – 

GO e Piracanjuba – GO.  
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 Das quatro modalidades existentes aqui em Goiás o sistema mais adotado 

pelos produtores rurais é o Sistema Agropastoril que integra os componentes 

Lavoura e Pecuária, isso ocorre, pois o último componente do sistema que é a 

Floresta se insere aos poucos nas propriedades rurais.  

 Ao comparar a adoção do estado de Goiás com o restante do país é possível 

deparar com uma menor área adotada do sistema quando equiparado ao quanto a 

ILPF se expandiu por todo o Brasil, uma pesquisa recentemente publicada 

apresenta dados que comprovam essa expansão.   

 O estudo que foi patrocinado pela Rede de Fomento da Integração Lavoura 

Pecuária Floresta, elaborado pelo Kleffmann Group, com acompanhamento técnico 

da Embrapa Meio Ambiente (SP), mostra que, atualmente, a área com algum tipo de 

adoção de sistema ILPF no Brasil abrange 11,5 milhões de hectares (SILVA, 2016).  

 Segundo SILVA (2016), dos estados que se destacam em área de adoção do 

sistema ILPF a pesquisa mostra um ranking com seis classificações onde:  

 1º lugar vai para o Mato Grosso do Sul, com dois milhões de hectares;  

 Em 2º lugar temos o estado do Mato Grosso, com 1,5 milhão de hectares;  

 Em 3º o estado do Rio Grande do Sul com 1,4 milhão, que se destacou 

também como o estado com maior número de propriedades participantes de 

alguma das modalidades;  

 Em 4º lugar Minas Gerais com um milhão de hectares;  

 Em 5º lugar Goiás e DF com uma área de 944 mil hectares. Na qual o Distrito 

Federal foi tratado em conjunto com Goiás. Contudo, o valor não deve mudar 

muito para o estado;  

 E, por último, em 6º lugar se destaca Santa Catarina, com 680 mil hectares. 

 Para os especialistas entrevistados, a adoção do sistema se torna muito mais 

vantajosa para o pecuarista goiano, todavia ele é mais resistente ao adotar essa 

estratégia de produção e permanece tradicionalista no que se refere à adoção de 

uma nova tecnologia. Na visão deles a IPF (Integração Pecuária Floresta) é mais 

adaptada ao pecuarista e a ILP (Integração Lavoura Pecuaria) é mais adaptada ao 

lavoureiro. 

 De toda forma, na opinião dos especialistas na área de ILPF os produtores 

goianos possuem limitações, dificuldades e barreiras para adotar o sistema e a que 

http://www.sinonimos.com.br/equiparado/
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eles consideram ser a principal dificuldade é a falta de assistência técnica aos 

agricultores e pecuaristas do estado.   

 Segundo eles a assistência técnica para implantar a ILPF nas propriedades 

rurais é provida por técnicos da Embrapa e acessória especializada, no entanto, o 

acesso a um especialista em ILPF para orientar os produtores não está disponível 

com facilidade e isso inviabiliza o processo de adoção do sistema.  

  Eles afirmam que são poucos os técnicos com capacitação adaptada a 

orientar adequadamente os produtores no processo de implementação do sistema 

na propriedade, nos projetos, na tomada de decisão, no planejamento, até na 

execução apropriada dos processos de adoção do sistema. 

 Outros fatores críticos que dificultam o processo de adoção apontados pelos 

especialistas são: a falta de capacitação gerencial dos próprios produtores, 

problemas estruturais como maquinário específico para o plantio, falta de 

financiamento, seguro agrícola, enfim grande parte dos obstáculos estão 

relacionados à produção e implementação em si.  

 Outra limitação na opinião de especialistas, que também dificulta a 

disseminação da estratégia ILPF, é que as informações sobre o sistema nem 

sempre são disponibilizadas aos produtores de forma clara e precisa, e na maioria 

das vezes o canal de divulgação dessas informações se restringe somente a 

internet.  

 Portanto, algumas medidas devem ser tomadas como meio de soluções 

viáveis para resolver esses entraves como, por exemplo, aumentar a publicação de 

informativos sobre o tema, realizar dias de campo e treinamento, dentre outros 

eventos que irão aproximar os produtores rurais do cenário real em que a Integração 

Lavoura Pecuária Floresta se insere.  

 Especialistas apontam que a não adoção tem muito a ver com o lado 

tradicionalista do produtor (resistente a mudanças). A complexidade do sistema e a 

falta de uma fonte confiável para tirar suas dúvidas é uma barreira muito importante 

à adoção de sistemas integrados de produção. Aspectos culturais dos produtores e 

a pouca disponibilidade de técnicos efetivamente treinados em sistemas ILPF estão 

entre os aspectos que mais limitam adoção. 

 Mas além de barreiras e dificuldades os especialistas também apontam 

vantagens sobre o sistema de produção, e dizem que a ILPF se ajusta a qualquer 
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propriedade inclusive a do pequeno produtor e segundo eles após 6 anos já é 

possível obter retorno econômico positivo com a adoção do sistema ILPF.   

 Os especialistas confiam na viabilidade do sistema e afirmam que os 

produtores acreditam nos benefícios difundidos com as informações técnicas sobre 

a tecnologia, pois para eles as vantagens do sistema são facilmente explicadas e o 

produtor consegue visualizar a aplicação em sua propriedade.  

 Foi de extrema importância para este estudo ouvir a opinião de alguns 

profissionais qualificados que vivenciam a realidade e a complexidade do sistema 

ILPF, no caso os especialistas da área. Contudo para completar a pesquisa é 

preciso elucidar a opinião dos que são mais interessados nos benefícios que a ILPF 

pode proporcionar para as propriedades rurais.  

 Desta forma a seguir temos as considerações de alguns dos agricultores e 

pecuaristas do estado de Goiás,  adotantes e não adotantes do sistema ILPF, para 

descrever as barreiras, limitações em relação ao processo de adoção da ILPF. 

 

4.2. Barreiras identificadas para a adoção de sistemas ILPF em Goiás  

 

Entrevistado A – Não Adotante da ILPF 

 De acordo com o entrevistado A, pecuarista de corte, que possui 

propriedade no município de Pontalina – GO, com uma área que totaliza 150 

hectares, a gestão da sua fazenda é realizada por si mesmo e é ele quem toma 

todas as decisões, desde a compra de insumos até a comercialização dos produtos 

finais.  

 Ele afirma que conhece a Integração Lavoura Pecuária Floresta, todavia não 

adota a tecnologia em sua propriedade, mas que cogita a possibilidade, uma vez 

que a adoção do sistema faz parte de seu planejamento para os próximos cinco 

anos.  

 O pecuarista reconhece que atualmente o principal limitante para ele adotar o 

sistema ILPF é que ele desconhece exatamente como funciona o processo de 

implantação e de condução do projeto.  

 Admite também que após conhecer todos os detalhes de implantação e 

condução do sistema com a ajuda de um técnico ou especialista o próximo entrave 

será a disponibilidade de capital e garante que para efetivar a adoção irá precisar de 

financiamento. Confirma que o investimento financeiro necessário para introduzir a 
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ILPF é compatível com a realidade de sua propriedade mesmo precisando de 

financiamento para cobrir os custos de implantação.  

 O produtor declara que todas as informações sobre a ILPF não são 

disponibilizadas e acessíveis de forma clara e precisa, e que utiliza fontes como a 

internet, dias de campo e a Revista DBO para se inteirar sobre o assunto, uma vez 

que identificou um déficit na divulgação das informações sobre o sistema, um ponto 

negativo que se caracteriza como outra barreira à adoção, e algo a ser melhorado, 

diz o produtor. 

 No que diz respeito ao que pode ser melhorado nas políticas de incentivo a 

adoção da ILPF, como por exemplo, o Plano ABC – Programa de Agricultura de 

Baixo Carbono e o FCO Rural – Fundo Constitucional do Centro-Oeste Rural o 

produtor declara que é preciso ter mais facilidade para acesso do crédito, e diz que: 

“Hoje quando falamos em aquisição de crédito para implantação de floresta os 

técnicos que elaboram os projetos colocam muita dificuldade, ou o que realmente 

falta é treinamento para eles no que se refere à concessão do credito”.  

 Segundo o entrevistado A o que falta para impulsionar a ILPF e fazer com 

que ela se desenvolva ainda mais é a execução de um treinamento dos técnicos, 

para que eles possam sanar as dúvidas que os produtores têm no campo e, 

capacitação para os técnicos em elaboração de projetos de financiamento. 

 

Entrevistado B – Não Adotante da ILPF 

 O entrevistado B possui uma propriedade localizada em São Miguel do 

Araguaia-GO, com uma área de apenas 30 hectares onde a gestão é compartilhada 

entre familiares e sua atividade é a pecuária de corte. A proprietária conhece a ILPF, 

não adota essa tecnologia em sua propriedade, mas considera a possibilidade de 

adotar nos próximos cinco anos.  

 A pecuarista conta que a propriedade é pequena, que não chove muito na 

região, e que o foco no momento é a pecuária de corte e isso se torna uma 

agravante barreira à adoção da ILPF.  

 Relata também que as informações sobre o sistema não são disponibilizadas 

e acessíveis aos produtores e que a internet se torna a única fonte utilizada pela 

proprietária para se informar.  
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 Assegura ser alto demais o investimento financeiro necessário para implantar 

o sistema, e justifica isso dizendo que muita coisa precisa ser melhorada, 

principalmente o custo e beneficio para as propriedades menores.  

 A proprietária faz um apelo às políticas de incentivo a adoção da ILPF, como 

o Plano ABC e o FCO Rural, de acordo com ela essas políticas deveriam ser mais 

acessíveis à população, e o que falta para impulsionar a ILPF é melhorar a 

divulgação nas cidades do interior do estado, a fim de disseminar o conhecimento 

sobre o tema ILPF.  

 

Entrevistado C – Não Adotante da ILPF 

 De acordo com o entrevistado C grande produtor, com uma área total de 

3.500 hectares, pecuarista de corte, com propriedade localizada também no 

município de São Miguel do Araguaia – GO a ILPF não é uma tecnologia 

desconhecida, todavia o pecuarista não adota em sua propriedade.  

 O produtor menciona que não pretende inserir o sistema e faz uma crítica em 

relação ao componente florestal, dizendo que o motivo de não adotar é por que não 

sabe para quem destinar o produto final, no caso a madeira. Na concepção dele 

faltam indústrias de celulose próximas ao município que a propriedade se localiza e 

isso se torna a sua principal limitação.  

 Diz também que as informações sobre o sistema não são disponibilizadas aos 

produtores rurais, e que o investimento financeiro para implantar a ILPF é alto 

demais, e que mesmo com as políticas públicas existentes para subsidiar a adoção 

do sistema, não adotaria, pois para ele não adianta ter financiamento se não irá 

conseguir comercializar a madeira. 

 

Entrevistado D – Adotante da ILPF 

 A propriedade do entrevistado D está localizada no município de Ipameri – 

GO, e possui uma área total de 935 hectares, onde 280 hectares estão ocupados 

com pastagem e 650 hectares são utilizados para a lavoura, portanto a proprietária 

se caracteriza como agropecuarista. A atividade da pecuária de corte é 

complementada com algumas culturas como soja, milho, sorgo, girassol e eucalipto.  

 Ela cuida da gestão da propriedade juntamente com gerentes que a auxiliam 

no processo de tomada de decisões. A propriedade conta com a assistência técnica 

de três profissionais, um agrônomo, que é responsável pelas culturas anuais, um 
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médico veterinário responsável pela pecuária de corte e um engenheiro florestal que 

se responsabiliza pela cultura perene que é o eucalipto. 

 Ela conhece a ILPF e adota essa tecnologia em sua propriedade há 10 anos. 

O sistema adotado é o Agrossilvipastoril que contempla os componentes lavoura, 

pecuária e floresta.   

 No início, ela conta que o acesso a um especialista para orientar no processo 

de adoção do sistema foi razoável, teve algumas dificuldades, mas conseguiu 

contatar o Dr. João Kluthcouski (João K. - Pesquisador da EMBRAPA) que ajudou 

no processo de adoção. 

 A principal razão que motivou a proprietária e a fez adotar a ILPF em sua 

propriedade foi à recuperação das pastagens que estavam degradadas e 

improdutivas, contudo, limitações, dificuldades e barreiras faziam parte desse sonho 

de voltar a produzir novamente e inviabilizava todo o processo de adoção.  

 Dos principais entraves mencionados pela agropecuarista se destacaram a 

falta de recursos financeiros, maquinário apropriado, falta de fonte de fomento para 

financiar e pagar os custos da adoção do sistema, falta de mão de obra qualificada 

para a execução em si do projeto e a falta de conhecimento em relação ao manejo 

do sistema. 

 Uma desvantagem que a proprietária considera ser um ponto fraco do 

sistema é a questão do crédito que nem sempre é aprovado pelos bancos de 

financiamento, além de ser muito burocrático o processo de concessão.  

 Outra desvantagem é a falta de mão de obra técnica prática para a área, pois 

devido à diversidade de atividades executadas é necessário um profissional para 

cuidar do manejo de gado, um para o manejo de culturas anuais, e outro para cuidar 

do manejo de culturas perenes, no caso o eucalipto, isso exige profissionais 

capacitados. 

 A agropecuarista menciona também sobre a complexidade do sistema e o 

quanto isso exige que sejam qualificados todos os funcionários, desde o pessoal 

contratado para o campo e até o gestor da fazenda, que é quem deve conhecer e se 

informar sobre tudo relacionado à tecnologia, para que possa elaborar um 

planejamento estratégico, fazer um estudo do mercado, a fim de minimizar erros 

indesejados. 

  É preciso entender da cultura do eucalipto, entender sobre pastagem, sobre 

qual capim adequado a utilizar, qual cultura é resistente ao sombreamento, qual o 
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espaçamento ideal, pois isso faz parte do gerenciamento da propriedade e é 

responsabilidade do gestor. 

 Em relação à expectativa de retorno financeiro, a produtora conta que no 

primeiro ano quando iniciou a implantação do sistema ILPF seu problema era a 

pastagem degradada e que teve dificuldade para acessar o banco, uma vez que à 

época não existiam operações destinadas ao setor agrícola, faltava o maquinário 

apropriado e a única solução era usar o capital que tinha em sua poupança para 

investir na propriedade.  

 Foi aí que ela conseguiu recuperar o solo e terceirizou o serviço de plantio, 

pulverização e colheita, e com isso conseguiu pagar os custos para a recuperação 

do solo. Todavia no primeiro ano não conseguiu obter retorno financeiro, foi somente 

na segunda safra. 

 A partir do terceiro ano já implantou o componente florestal, com a inserção 

do eucalipto, onde a madeira era destinada para a lenha e produção de energia. A 

proprietária afirma que a produtividade aumentou significativamente com a adoção 

da ILPF e, consequentemente, renda a também.  

 De acordo com a agropecuarista, a Integração proporciona inúmeros 

benefícios à sua propriedade, no âmbito ambiental o fato do componente florestal 

fazer parte do sistema implica que os animais trilhem somente dentro das fileiras do 

eucalipto, com isso os animais não deixam trieiros entre as pastagens evitando o 

risco de erosões no solo. Isso gera um benefício econômico, visto que aumenta mais 

a área de pastagem.  

 O eucalipto também permite uma quebra do vento e, consequentemente, com 

uma menor incidência o capim demora a secar produzindo cada vez mais, além de 

proporcionar o conforto animal, devido ao sombreamento que o eucalipto faz. A 

proprietária afirma que o sistema é economicamente viável, mas que é necessário 

fazer um planejamento desde o início da implantação.  

 A agropecuarista conta que sempre se informa sobre a Integração Lavoura 

Pecuária Floresta e que busca novidades sobre o tema em informativos da 

Embrapa, internet, especialistas da área, afirma também que realiza e participa de 

dias de campo anualmente, e faz treinamentos com toda a equipe. 

 Para ela, algo que pode ser melhorado na ILPF é o que já está acontecendo 

agora, que são mais pesquisas sendo realizadas em relação às possibilidades de 
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aperfeiçoamento do sistema, pois quando a produtora implantou há dez anos 

haviam poucos estudos sobre o tema.  

 A relevância de estudar e publicar novas pesquisas sobre o assunto é a 

possibilidade de o produtor conseguir ter mais acesso a informações sobre qual das 

modalidades do sistema utilizar em sua propriedade e minimizar as chances de se 

cometer erros por falta de planejamento. 

 Já em relação às políticas públicas de incentivo a adoção da ILPF, como 

exemplo o Plano ABC e o FCO Rural, a agropecuarista informa que uma 

desvantagem é a burocracia para os produtores terem acesso a essas linhas de 

crédito. E o que falta para impulsionar a ILPF são mais técnicos e especialistas na 

área para auxiliar os produtores rurais. 

 

Entrevistado E – Adotante da ILPF 

 O entrevistado E possui uma propriedade no município de Bela Vista de 

Goiás – GO, cuida da gestão de sua fazenda juntamente com a sua esposa que é 

responsável pela parte social e ambiental, e tem um encarregado (gerente) que o 

auxilia nas negociações com fornecedores de insumos.  

 Conta com a ajuda de uma equipe de 20 funcionários qualificados a quem 

oferece treinamento e uma estrutura de trabalho. Ele é Agropecuarista há muitos 

anos, com uma área total de 2.700 hectares e uma área agricultável de 1.100 

hectares, onde cultiva soja, milho, sorgo e girassol, integrando com a pecuária de 

corte, com animais em sistema de confinamento e pasto. 

 O Agropecuarista diz que conhece a Integração Lavoura Pecuária Floresta - 

ILPF, mas adota o sistema Agropastoril onde integra a Lavoura e a Pecuária há 28 

anos. Ele explica como funciona o sistema em sua propriedade e que tem áreas que 

planta uma safra de soja, uma safra de milho ou sorgo e uma safra de pastagem em 

sistema rotacionado e isso permite que a área seja ocupada o ano inteiro.  

 Certifica que ainda não inseriu o componente florestal, mas que planta 

árvores com intuito de recuperar nascentes em sua propriedade. Ele declara ser 

multiplicador da tecnologia e que tudo começou com a assistência técnica da 

EMATER e logo em seguida o Dr. João K. (Pesquisador da Embrapa) o auxiliou no 

processo de adoção.  

 Uma das razões que fizeram o produtor adotar o sistema ILP em sua 

propriedade foi à necessidade de manter as duas atividades, uma vez que uma 
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supria os custos da outra. Ele conta que começou com uma propriedade pequena, 

como pecuarista de leite e plantando arroz e capim, depois plantou milho e capim e 

atualmente planta soja e capim, portanto desde o início já fazia integração, na 

propriedade. E afirma que, com um determinado período as atividades agrícolas 

tomaram espaço da pecuária, mas que atualmente as duas atividades se 

equilibraram.  

 O agropecuarista afirma que não teve nenhuma barreira e nem dificuldade 

para a adoção do sistema ILP, e que no início buscou parcerias com o Banco do 

Brasil para auxiliar o processo de adoção.  

 Declara que a tecnologia é muito interessante, que foi desenvolvendo o 

sistema em sua propriedade de acordo com as necessidades e atualmente possui 

todos os recursos que precisa para integrar as duas atividades rurais. O proprietário 

diz que, para iniciar com o sistema ILP basta apenas ter boa vontade, e que com 

certeza o sistema é rentável e benéfico para a sua fazenda.  

 O entrevistado E acredita que a ILP não apresenta nenhuma desvantagem, 

e reconhece que os produtores não podem permanecer estagnados, que devem 

acompanhar esse desenvolvimento que a agricultura e a pecuária demandam 

atualmente, inovando constantemente, aderindo a novas tecnologias de produção.  

 Menciona que, imediatamente já conseguiu obter retorno financeiro, com a 

inserção do sistema integrado ILP, e exemplifica isso com o aumento do leite 

quando inseriu a lavoura no negócio, conta que foi aí que precisou investir mais em 

sua propriedade e recorreu ao Banco do Brasil, para comprar o maquinário e mais 

animais. Com isso a renda, a produtividade, a qualidade de vida de seus 

funcionários aumentou progressivamente. 

 Os benefícios destacados pelo produtor foram do ponto de vista econômico o 

aumento considerável da receita da propriedade, e mesmo com algumas perdas 

inesperadas, como as da safrinha de milho, o produtor ainda consegue aproveitar o 

milho para a silagem que serve para alimentar os animais em períodos de seca.  

 Sobre os benefícios ambientais alega a questão de o solo ficar coberto o ano 

todo minimizando o risco de erosões e diminuindo a emissão de gases do efeito 

estufa, garante também que só utiliza insumos com certificado de qualidade.  

 O agropecuarista realiza anualmente um dia de campo em sua propriedade 

em prol de contribuir para a divulgação do sistema ILP, mas acredita que as 

informações ainda precisam ser mais disseminadas, a fim de incentivar os 
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produtores a adotarem a ILP e melhorar a credibilidade do sistema. Ele afirma que o 

produtor precisa ser mais valorizado, reconhecido e representado diante dos 

sindicatos, cooperativas, assembleias e câmaras. 

 Para o produtor o que está faltando para impulsionar a ILPF é melhorar a 

divulgação por parte dos técnicos e especialistas da área junto às entidades e criar 

algum incentivo fiscal, como por exemplo, diminuir os juros para o produtor que 

adotar o sistema. 

 

Entrevistado F – Adotante da ILPF 

 O Entrevistado F possui uma propriedade no município de Ipameri – GO com 

uma área total de 160 hectares e uma área agricultável de 35 hectares onde cultiva 

milho e mandioca. A gestão da propriedade é compartilhada entre familiares, que 

além de agricultores são pecuaristas de corte e de leite.  

 Um dos proprietários da fazenda que concedeu a entrevista afirma conhecer a 

ILPF e adotar essa tecnologia há dois anos, confirma que foi através do incentivo do 

Dr. João K. (Pesquisador da Embrapa) que ele e a família decidiram implantar o 

sistema em sua propriedade, além de confiar nos benefícios que o sistema 

proporciona.  

 A modalidade do sistema integrado que foi adotado na fazenda é o 

Agrossilvipastoril que contempla os três componentes Lavoura, Pecuária e Floresta. 

Afirma que produz madeira com o objetivo de extrair lenha para a produção de 

energia, mas que não fizeram nenhum corte, uma vez que madeira para esse 

destino leva de 6 a 7 anos para o corte. 

 O agropecuarista afirma que tiveram dificuldades, limitações e barreiras no 

processo de adoção, que o recurso financeiro era pouco e não tinham uma fonte de 

fomento para ajudar a pagar os custos da implantação do sistema, não tinham 

maquinário adequado e faltava conhecimento em relação ao manejo do sistema. 

 Todavia ele conta que no primeiro ano de implantação já obteve retorno 

financeiro, que a produtividade e a renda da propriedade aumentaram 

significativamente após a adoção do sistema. 

 Em relação à desvantagem do sistema ILPF, o produtor reclama da 

dificuldade que os pequenos produtores têm em conseguir linha de crédito para 

financiar o sistema ILPF, o qual é muito burocrático e demorado para se conseguir, 

ele declara que isso é um ponto fraco do sistema. 
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 O agropecuarista menciona os benefícios que o sistema trouxe à propriedade 

e declara que não são somente desvantagens, afirma que com o sistema ILPF os 

animais são comtemplados com o conforto animal, que a área de pastagem 

aumentou, que obtiveram uma qualidade em seus pastos e aumentaram a produção 

de leite. 

 O produtor não reclama da divulgação do sistema, e afirma que as 

informações sobre a ILPF são disponibilizadas e acessíveis aos produtores rurais, e 

que se atualiza sempre pela internet, informativos da Embrapa, participa de dias de 

campo e treinamentos sobre o tema.  

 Para ele o que pode ser melhorado nas políticas de incentivo a adoção da 

ILPF como o Plano ABC-Programa de Agricultura de Baixo Carbono e o FCO Rural-

Fundo Constitucional do Centro-Oeste Rural é a questão de ser muito burocrático o 

acesso a essas linhas de crédito, principalmente para o pequeno produtor, ele sabe 

que existe essa fonte de recurso, no entanto o acesso a ela é muito difícil.  

 

Os demais entrevistados  

 Os demais entrevistados são produtores não adotantes da ILPF com 

propriedades localizadas aqui no estado de Goiás, nos municípios de Palmeiras de 

Goiás com área de 30 hectares; Matrinchã com área total de 2.448 hectares; São 

Francisco de Goiás - 48 hectares; Mundo Novo - 2.880 hectares; Crixas - 289 

hectares e Gameleira de Goiás – 50 hectares. Os produtores são pecuaristas de 

corte e leite e conhecem a Integração Lavoura Pecuária Floresta.  

 Eles pontuaram algumas das principais limitações, dificuldades e barreiras, 

que os impossibilitam de aderir ao sistema de Integração entre Lavoura, Pecuária e 

Floresta, tais como: o relevo que é inapropriado, a infraestrutura da região que não é 

adequada para esse tipo de atividade, falta de recursos para implantar o sistema 

uma vez que todos afirmaram que o investimento necessário é alto demais, falta de 

assistência técnica para auxiliar os produtores rurais, falta de conhecimento em 

relação à estratégia em si, resistência e tradicionalismo, falta de financiamento, 

incentivo e profissionais qualificados para a implantação da ILPF. 
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Analise agregada das barreiras identificadas: Adotantes x Não Adotantes 

 Abaixo seguem as opiniões dos entrevistados sobre as barreiras e limitações 

por eles identificadas em relação ao processo de adoção da Integração Lavoura 

Pecuária Floresta agrupadas por produtores adotantes e não adotantes, para que 

seja realizado um comparativo entre as concepções desses dois grupos.  

 Dos principais limitantes que foram apontados pelos produtores adotantes da 

ILPF temos:  

 Falta de maquinário apropriado. 

 Falta de fonte de fomento para financiar os custos da adoção do sistema. 

 Falta de mão de obra técnica prática para a execução do projeto. 

 Melhorar a divulgação por parte dos técnicos e especialistas da área junto às 

entidades. 

 A questão do crédito que nem sempre é aprovado pelos bancos de 

financiamento além de ser muito burocrático o processo de concessão.  

 Necessidade de um profissional para cuidar do manejo de gado, um para o 

manejo de culturas anuais, e outro para cuidar do manejo de culturas 

perenes, no caso o eucalipto.  

 Já em relação às políticas públicas de incentivo a adoção da ILPF, como 

exemplo o Plano ABC e o FCO Rural, uma desvantagem é que é muito 

burocrático para os produtores terem acesso a essas linhas de crédito.  

 Falta técnicos e especialistas na área para auxiliar os produtores rurais. 

 Criar algum incentivo fiscal, como por exemplo, diminuir os juros para o 

produtor que adotar o sistema. 

 Dos principais limitantes que foram apontados pelos produtores não 

adotantes da ILPF temos: 

 Desconhece exatamente como funciona o processo de implantação e de 

condução do projeto.  

 Falta a disponibilidade de capital e há a necessidade de financiamento. 

 As informações sobre a ILPF não são disponibilizadas e acessíveis de forma 

clara e precisa e há déficit em divulgação das informações sobre o sistema. 

 Sobre as políticas de incentivo a adoção da ILPF, como por exemplo, o Plano 

ABC-Programa de Agricultura de Baixo Carbono e o FCO Rural-Fundo 
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Constitucional do Centro-Oeste Rural é preciso ter mais facilidade para a 

aquisição do crédito.  

 É necessário a execução de um treinamento dos técnicos, para que eles 

possam sanar as dúvidas dos produtores no campo e treinamento também 

para os técnicos de elaboração de projetos de financiamento. 

 Propriedade é pequena, não chove muito na região, e que o foco no momento 

é a pecuária de corte e isso se torna uma agravante barreira à adoção da 

ILPF.   

 É alto demais o investimento financeiro necessário para implantar o sistema e 

precisa ser melhorado o custo e beneficio para as propriedades menores.  

 O produtor não sabe para quem destinar o produto final, no caso a madeira. 

Na concepção dele faltam indústrias de celulose próximas ao município que a 

propriedade se localiza e isso se torna a sua principal limitação. 

 O relevo que é inapropriado, a infraestrutura da região que não é adequada 

para esse tipo de atividade, falta de assistência técnica para auxiliar os 

produtores rurais, falta de conhecimento em relação à estratégia em si, 

resistência e tradicionalismo, falta de financiamento, incentivo e profissionais 

qualificados para a implantação da ILPF. 

 Ao comparar as duas opiniões expostas pelos dois grupos de produtores 

adotantes e não adotantes é fácil identificar que elas não se divergem muito e 

chegam a ser semelhantes, a não ser por algumas particularidades de determinados 

produtores. Com isso é possível detectar os erros e falhas cometidos ao planejar a 

execução e implantação da estratégia de produção ILPF nas propriedades rurais.  

 O que mais compromete o sucesso e a expansão da ILPF é a necessidade de 

técnicos especializados para instruir os produtores rurais e explicar como se inicia a 

implantação do sistema, pois a falta de orientação se torna o principal impasse à 

adoção. Como prova disso na maioria dos depoimentos apresentados nesta 

dissertação, os produtores mencionam a falta de um profissional para auxiliar esse 

processo complexo em que se dá a adoção da ILPF.  

 De maneira geral há muito que ser melhorado para tornar o processo de 

adoção da ILPF o mais acessível possível aos produtores rurais uma vez que os 

entraves que mais impossibilitam a adoção estão diretamente ligados com a falta de 

recursos financeiros, difícil acesso ao crédito das políticas públicas, falta de 
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infraestrutura, escassez de mão de obra especializada e qualificada, ausência de 

conhecimento em relação ao manejo do sistema, excesso de burocracia, déficit em 

divulgação das informações, carência de treinamento e qualificação e necessidade 

de incentivos fiscais. 

 Muitas dificuldades, barreiras e limitações que inviabilizam o processo de 

adoção da ILPF em Goiás foram identificadas através de entrevistas com os 

especialistas em ILPF e agricultores e pecuaristas do estado. Isso nos aproxima de 

uma realidade e um cenário no qual os produtores estão inseridos. A partir disso o 

terceiro objetivo específico deste estudo refere-se a indicar sugestões de melhoria 

para uma adoção mais efetiva da ILPF em Goiás. 

 

4.3. Sugestões de melhoria para uma adoção mais efetiva da ILPF em Goiás 

 Diante do cenário e da realidade a qual os produtores rurais estão inseridos e 

depois de ouvir a opinião deles em relação à estratégia de produção ILPF é possível 

perceber a necessidade de aperfeiçoar e otimizar essa tecnologia, uma vez que todo 

o processo de adoção precisa ser acessível a todos os produtores. 

 Para que isso ocorra todas as barreiras à adoção da ILPF que foram 

mencionadas pelos próprios produtores devem ser superadas, caso isso ocorra 

provavelmente a Integração será uma das tecnologias mais utilizadas pelos 

agricultores e pecuaristas do estado. 

 Ao entrevistar os produtores rurais foi possível detectar que muitas das 

barreiras e limitações mencionadas por eles são as mesmas, com isso identificou-se 

que eles possuem praticamente as mesmas dificuldades que inviabilizam a adoção 

da ILPF em suas propriedades.  

 Após conversar com todos os entrevistados, agentes–chave que são os 

especialistas em ILPF e agricultores e pecuaristas do estado de Goiás a fim de 

detectar todas as barreiras, limitações e entraves que inviabilizam o processo de 

adoção da ILPF, o estudo segue com a apresentação de sugestões de melhoria 

para uma adoção mais efetiva da ILPF em Goiás. 
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Barreira identificada por Especialistas: 

Barreira identificada: 

 Falta assistência técnica aos agricultores e pecuaristas do estado.   

 

Sugestões de melhoria: 

 Aumentar a assistência técnica promovendo capacitação de novos técnicos de 

campo que possam orientar os produtores rurais e facilitar o acesso aos agricultores 

e pecuaristas do estado de Goiás. 

 

Barreira identificada: 

 Falta orientação aos produtores por parte de especialistas em ILPF e isso inviabiliza 

o processo de adoção do sistema. 

Sugestões de melhoria: 

 Os especialistas da área de ILPF devem orientar e esclarecer precisamente os 

produtores rurais a fim de viabilizar o processo de adoção do sistema. Eles devem 

contatar a todos os produtores que possuem dúvidas em relação à implantação da 

ILPF e instrui-los, se possível criar um escritório de consultoria em ILPF.  

 

Barreira identificada: 

 Falta de capacitação gerencial dos próprios produtores. 

Sugestões de melhoria: 

 Os produtores devem se manter constantemente atualizados com as mudanças do 

mercado, e se capacitar de maneira a aprender novas técnicas de gestão, participar 

de treinamentos e capacitação que são oferecidos por empresas, se qualificar para 

acompanhar e inserir as novas tecnologias que vão surgindo para as propriedades 

rurais. 

 

Barreira identificada: 

 Falta de maquinário específico para o plantio. 

Sugestões de melhoria: 

 Os produtores devem investir e comprar o maquinário adequado, insumos e tudo o 

que for preciso para a implantação do sistema ILPF nas propriedades, de 
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preferencia já ter passado pela consultoria em ILPF para saber o que precisará 

comprar. 

 

Barreira identificada por Produtores: 

Barreira identificada: 

 Falta de financiamento e seguro agrícola. 

 Falta de disponibilidade de capital e recursos financeiros. 

 Necessidade de financiamento. 

 Falta de fonte de fomento para financiar e pagar os custos da adoção do sistema. 

Sugestões de melhoria: 

 Os bancos e as políticas públicas de incentivo a adoção da ILPF precisam facilitar a 

aquisição de recursos financeiros, em prol de simplificar a adesão desses recursos 

favorecendo a adoção da ILPF. Devem ser menos burocráticos no processo de 

concessão do credito aos produtores  

 O produtor deve ser comtemplado com um seguro agrícola que o resguarde contra 

perdas causadas por fenômenos adversos da natureza. 

 

Barreira identificada: 

 Desconhece exatamente como funciona o processo de adoção e implantação do 

sistema e de condução do projeto. 

 Falta de conhecimento em relação ao manejo do sistema. 

Sugestões de melhoria: 

 Por se tratar de um sistema muito complexo, que requer um manejo específico para 

cada atividade, o processo de implantação da ILPF deve ser mais difundido e 

explicado aos produtores rurais, ai entra novamente a questão de aumentar a 

assistência técnica aos produtores.  

 

Barreira identificada: 

 Tornar as políticas de incentivo à adoção da ILPF (Plano ABC e o FCO Rural) mais 

acessíveis aos produtores e menos burocráticas. 

 Otimizar o processo de aquisição do crédito. 

 Aprovação de Crédito pelos bancos de financiamento. 

 Deixar de ser burocrático o processo de concessão de crédito ao pequeno produtor. 
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Sugestões de melhoria: 

 Os produtores sabem que as políticas de incentivo existem e são disponibilizadas ao 

acesso de qualquer produtor até mesmo o pequeno, todavia reclamam que o 

procedimento de concessão é burocrático e inacessível, isso é algo que deve ser 

melhorado a fim de oportunizar aqueles que não recorrem a esses recursos. 

 

Barreira identificada: 

 Melhorar a comercialização da madeira no município de São Miguel do Araguaia – 

GO.  

 Implantar indústrias de celulose próximas ao município de São Miguel do Araguaia - 

GO. 

Sugestões de melhoria: 

 Esse problema está restrito ao município de São Miguel do Araguaia – GO, portanto 

os comerciantes regionais que devem se atentar a essa demanda e implantar 

indústrias desse segmento no mercado. 

 

Barreira identificada: 

 Falta de mão de obra qualificada para a execução do projeto. 

 Com a diversidade de atividades executadas é necessário um profissional para 

cuidar do manejo de gado, um para o manejo de culturas anuais, e outro para cuidar 

do manejo de culturas perenes, no caso o eucalipto, isso exige mão de obra técnica 

prática para a área. 

 A complexidade do sistema e o quanto isso exige que sejam qualificados todos os 

funcionários. 

Sugestões de melhoria: 

 A ILPF realmente exige mão de obra qualificada para manejar essa estratégia, pois 

se trata de um sistema de produção que envolve três atividades distintas, no entanto 

esse problema se soluciona quando os profissionais disponíveis no mercado se 

capacitam e se qualificam de maneira a atender essa complexidade requerida da 

ILPF. 
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Barreira identificada: 

 O investimento financeiro para implantar o sistema é alto demais. 

Sugestões de melhoria: 

 Com a necessidade de insumos, maquinário, mão de obra dentre outros recursos 

para a implantação da ILPF, o investimento necessário para a adoção se torna alto 

para os produtores. No entanto, isso será minimizado após a obtenção de retorno 

positivo com a inserção da ILPF nas propriedades rurais.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Esta pesquisa se propôs, como objetivo geral, estudar o nível de adoção e 

barreiras para implementação da Integração Lavoura Pecuária Floresta – ILPF no 

estado de Goiás – GO, nesse sentido com intuito de construir uma boa 

fundamentação teórica, buscou-se na literatura assuntos relevantes que referem-se 

à conceitos sobre agronegócio, e como o agronegócio se consolidou no Brasil,  

adoção de tecnologias, desenvolvimento sustentável e o sistema de produção  

Integração Lavoura Pecuária Floresta – ILPF, teorias que contribuíram para a 

construção de um bom  embasamento teórico.  

 O tema central desta dissertação é o sistema de produção agropecuário ILPF 

que por sua vez se insere no agronegócio brasileiro contribuindo com a produção de 

alimentos com qualidade a fim de suprir as necessidades da população brasileira e 

mundial. Para estudar o nível de adoção da ILPF no estado de Goiás foi 

imprescindível entender como funciona o processo de adoção de uma tecnologia 

assunto que vem de encontro ao que foi exposto no referencial teórico desta 

pesquisa. Dessa forma é pertinente mencionar a relevância da ILPF, pois se 

caracteriza como uma tecnologia sustentável de produção, viés que engloba tudo o 

que foi discorrido sobre os conceitos sustentáveis apresentados nessa dissertação. 

 Em seguida o estudo de campo, realizado mediante entrevista e aplicação de 

questionários com agentes-chave que eram especialistas em ILPF e agricultores e 

pecuaristas do estado de Goiás, possibilitou obter dados suficientes e necessários 

para estudar a área de adoção da ILPF e identificar as barreiras para a implantação 

da ILPF no estado de Goiás, com isso cumpriu-se os objetivos propostos para esta 

pesquisa. 

 Quanto a problemática da pesquisa onde preocupava-se em responder as 

seguintes indagações: “a) Qual é a área estimada no estado de Goiás em relação à 

adoção da ILPF? b) Na visão de especialistas como está a adoção do Sistema de 

ILPF por agricultores e pecuaristas do estado de Goiás? c) Quais são as barreiras 

para a implementação do sistema ILPF?” a resposta para tais questionamentos 

foram alcançadas com o estudo de campo realizado neste trabalho.                                                         

 Em relação à hipótese levantada de que existe uma diferença entre a adoção 

potencialmente esperada e a adoção efetiva e isso ocorre em função de barreiras 

para a implantação da ILPF, pode – se afirmar que ela é verdadeira, pois através do 
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estudo de campo foram identificadas diversas barreiras à adoção da ILPF que 

inviabilizam a implantação dessa tecnologia.  

 O que se esperava com o desenvolvimento deste estudo era a obtenção de 

informações concisas sobre a adoção da estratégia de ILPF no estado de Goiás, 

portanto diante do exposto, compreende-se que os propósitos desta pesquisa foram 

alcançados, uma vez que outros estudos complementares utilizando esse mesmo 

objeto de estudo possam vir a serem desenvolvidos. Como contribuição o trabalho 

mostrou a relevância em adotar tecnologias sustentáveis nas propriedades rurais a 

fim de alavancar o agronegócio brasileiro. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO PARA ENTREVISTA A SER APLICADO AO 

ESPECIALISTA EM ILPF 

 

Universidade Federal de Goiás – UFG – Escola de Agronomia  

Programa de Pós Graduação em Agronegócio – PPAGRO 

Mestranda em agronegócio: Gabriella Agapito Tomaz 

Orientador: Prof. Dr. Alcido Elenor Wander 

Título da Pesquisa: BARREIRAS A ADOÇÃO DA ESTRATÉGIA DE INTEGRAÇÃO 

LAVOURA PECUÁRIA FLORESTA POR AGRICULTORES E PECUARISTAS DO 

ESTADO DE GOIÁS. 

 

Roteiro para entrevista a ser aplicado ao especialista em ILPF 

 

Nome do Especialista:________________________________________________ 

 

Empresa a qual está vinculado:_________________________________________ 

 

1) Em relação ao restante do país como está a adoção da ILPF no estado de 

Goiás?  

(       ) A adoção da ILPF é equivalente aos outros estados. 

(       ) A ILPF é mais adotada em Goiás.  

(       ) A ILPF é menos adotada em Goiás. 

 

2) Na sua opinião você sabe apontar aproximadamente o número de propriedades 

adotantes da ILPF aqui em Goiás? 

(       ) 10 a 20 propriedades.                             (       ) 40 a 50 propriedades. 

(       ) 20 a 30 propriedades.                             (       ) 50 a 100 propriedades. 

(       ) 30 a 40 propriedades.                             (       ) Mais de 100 propriedades. 

 

Outra opção: _______________________ 
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3) Qual é a região em Goiás que mais adota a ILPF? 

(       ) Norte de Goiás (Chapada dos Veadeiros, Porangatu, dentre outros) 

(       ) Noroeste de Goiás (Aragarças, São Miguel do Araguaia , dentre outros) 

(       ) Leste de Goiás (Entorno do Distrito Federal, dentre outros) 

(       ) Centro de Goiás (Anápolis, Anicuns, Ceres, Goiânia, Iporá , dentre outros) 

(       ) Sul Goiano (Catalão, Pires do Rio, Quirinópolis , dentre outros) 

 

4) Quem é mais resistente ao adotar o sistema ILPF? 

(       ) Agricultor goiano                                            (       ) Pecuarista goiano  

 
5) A adoção da ILPF é mais vantajosa para?  

(       ) Agricultor goiano                                            (       ) Pecuarista goiano  

 

6) Na sua opinião, os produtores goianos possuem limitações, dificuldades e 

barreiras ao adotar a ILPF?  

(       ) Sim                                                         (       ) Não  

Se sim, Quais? 

_________________________________________________________________ 

 

7) O acesso a um especialista em ILPF que possa orientar os produtores em Goiás 

está disponível com facilidade?  

(       ) Sim                                                         (       ) Não  

 

8) A assistência técnica para implantar a ILPF é provida por quem nas propriedades 

rurais? (Listar os que conhece). 

_________________________________________________________________ 

 

9) As informações sobre a ILPF são disponibilizadas aos produtores de forma clara 

e precisa?  

(       ) Sim                                                         (       ) Não  

 

10)  Existe região em Goiás que as informações sobre ILPF não são repassadas aos 

produtores rurais? 

(       ) Sim                                                         (       ) Não  
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Se sim, Quais? 

_________________________________________________________________ 

 

11)  Na sua opinião qual é a fonte de informação que é mais acessível aos 

produtores goianos em relação a ILPF?  

(       ) Internet 

(       ) Informativos da Embrapa 

(       ) Dias de campo 

(       ) Treinamento 

(       ) Outra opção. Qual? ________________________________ 

 

12)  A estratégia de ILPF se ajusta a propriedade do pequeno produtor? 

(       ) Sim                                                         (       ) Não  

 

Se não o que esta faltando? 

_________________________________________________________________ 

 

13)  O fato de o investimento financeiro ser alto se torna um problema para o 

produtor?         

(       ) Sim                                                         (       ) Não  

 

14)  Depois de quantos anos é possível obter retorno econômico positivo com a 

adoção do sistema ILPF? 

(       ) 3 anos 

(       ) 6 anos 

(       ) 9 anos                                          (       ) outra resposta ______________. 

 

15)  Na sua opinião os produtores acreditam nos benefícios difundidos com as 

informações técnicas sobre a ILPF? 

(       ) Sim                                                         (       ) Não  

 

Explique o por quê? 

_________________________________________________________________ 

 



    86 
  

16)  Qual dos sistemas é mais adotado aqui no estado de Goiás?  

(       ) Agropastoris (lavoura e pecuária) 

(       ) Silviagrícolas (floresta e lavoura)  

(       ) Silvipastoris (pecuária e floresta)  

(       ) Agrossilvipastoris (lavoura, pecuária e floresta) 

 

17)  Aponte sugestões para que os produtores que não adotaram a ILPF possam 

superar as dificuldades. 

 
_________________________________________________________________ 

 

Obrigada pela participação. 
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APÊNDICE B - ROTEIRO PARA ENTREVISTA A SER APLICADO AO 

PRODUTOR RURAL 

 

Universidade Federal de Goiás – UFG – Escola de Agronomia  

Programa de Pós Graduação em Agronegócio – PPAGRO 

Mestranda em agronegócio: Gabriella Agapito Tomaz 

Orientador: Prof. Dr. Alcido Elenor Wander 

Título da Pesquisa: BARREIRAS A ADOÇÃO DA ESTRATÉGIA DE INTEGRAÇÃO 

LAVOURA PECUÁRIA FLORESTA POR AGRICULTORES E PECUARISTAS DO 

ESTADO DE GOIÁS. 

 

Roteiro para entrevista a ser aplicado aos produtores rurais do estado de 

Goiás 

 

Nome:______________________________________________________________ 
 

Município da propriedade:_____________________________________________ 
 
Escolaridade do proprietário:__________________________________________ 
 
A Gestão da propriedade é realizada por:  
 
(       ) Proprietário          (       ) Gerente        (       ) Compartilhada entre familiares 
 
Você é?  
 
Pecuarista: (       )            Agricultor: (       )           Agropecuarista (Ambos): (       )     

 

 

1) Qual o tamanho da área total da propriedade (ha)? ________________________ 

 

2) Qual tamanho da área agricultável (ha)? (Agricultor/ Agropecuarista) 

______________________________________________________________ 

 

3) Se for Pecuarista.   

De corte? (       )                              Leite? (       )                              Ambos? (       ) 
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4) Se for Agricultor quais são as culturas principais cultivadas na propriedade? 

______________________________________________________________ 

 

5) Conhece a Integração Lavoura Pecuária Floresta – ILPF?  

(       ) Sim                                                          (       ) Não  

 

6) Adota essa tecnologia em sua propriedade? 

(       ) Sim                                                          (       ) Não  

 

As questões (7 a 18) deverão ser respondidas somente por 

ADOTANTES DA ILPF. 

 

7) Se sim, há quanto tempo adota a ILPF?      (         ) Anos 

   

8) O acesso a um especialista em ILPF que orientou no processo de adoção foi 

fácil?     (       ) Sim                                              (       ) Não            

 

9) Quais foram as razões que te fizeram adotar a ILPF em sua propriedade? 

______________________________________________________________ 

 

10)   Quais foram as suas principais limitações, dificuldades e barreiras para o 

processo de adoção da ILPF em sua propriedade?  

______________________________________________________________ 

 

11)   Aponte uma desvantagem do sistema ILPF que você considera um ponto fraco 

do sistema.  

_________________________________________________________________ 

 

12)   Depois de quanto tempo obteve (ou espera obter) a expectativa de retorno 

financeiro ao implantar a ILPF em sua propriedade? 

(       ) Menos que 3 anos 

(       ) De 3 a 6 anos 

(       ) 7 ou mais anos 
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13)   A renda da propriedade aumentou com a inserção da ILPF? 

(       ) Aumentou    

(       ) Diminuiu 

(       ) Continua igual 

 

14)   Você considera que a produtividade aumentou com a implantação do sistema 

ILPF na propriedade? 

(       ) Sim                                                          (       ) Não  

 

15)   Quais os benefícios tecnológicos, econômicos e ambientais que a ILPF 

proporciona em sua propriedade? 

_________________________________________________________________ 

 

16)   Qual dos sistemas integrados você adota em sua propriedade?  

(       ) Agropastoris (lavoura e pecuária) 

(       ) Silviagrícolas (floresta e lavoura) 

(       ) Silvipastoris (pecuária e floresta)  

(       ) Agrossilvipastoris (lavoura, pecuária e floresta) 

 

17)  Se já inseriu o componente florestal em sua propriedade, poderia informar qual é 

o destino da madeira? 

(       ) Madeira para lenha e produção de energia (corte de 6 ou 7 anos) 

(       ) Madeira para serraria (corte de 13 ou 14 anos) 

 

18)   A assistência técnica para a implantação do sistema ILPF foi provida por quem 

na sua propriedade? 

_________________________________________________________________ 
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As questões (19 e 20) deverão ser respondidas somente por  

NÃO ADOTANTES DA ILPF. 

 
19)   Se ainda não adota, pretende adotar a ILPF nos próximos 5 anos? 

(       ) Sim                                                          (       ) Não  

 

20)   Se conhece e ainda não adotou quais são as suas principais limitações, 

dificuldades e barreiras para o processo de adoção da ILPF?  

______________________________________________________________ 

 

As questões (21 a 26) deverão ser respondidas por AMBOS 

(Adotantes e Não Adotantes da ILPF). 

 

21)   As informações sobre a ILPF são disponibilizadas e acessíveis a vocês 

produtores de forma clara e precisa?  

(       ) Sim                                                          (       ) Não  

 

22)   Qual é a fonte de informação que você mais utiliza para se inteirar sobre a 

estratégia de ILPF? 

(       ) Internet  

(       ) Informativos da Embrapa 

(       ) Dias de campo 

(       ) Treinamento 

(       ) Especialista  

(       ) Outra opção. Qual? ___________________________________ 

 

23)   Você acha que ao adotar a ILPF o investimento financeiro necessário para a 

implantação do sistema é?  

(       ) Compatível com a realidade da sua propriedade 

(       ) Alto demais       

 

24)  Na sua opinião o que pode ser melhorado no sistema ILPF? 

______________________________________________________________                   
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25)   Na sua opinião o que pode ser melhorado nas políticas de incentivo a adoção 

da ILPF, como exemplo o Plano ABC - Programa de Agricultura de Baixo 

Carbono e o FCO Rural - Fundo Constitucional do Centro-Oeste Rural ? 

______________________________________________________________ 

 

26)   Na sua opinião o que está faltando para a impulsionar a ILPF e fazer com que 

ela se desenvolva ainda mais? 

______________________________________________________________ 

 

 

Obrigada pela participação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


