
CONFIGURAÇÕES COMPROMISSOS

Dentre as quatro possibilidades de configuração do sistema 
produtivo, a integração lavoura-pecuária é a mais adotada 
pelos produtores.

TECNOLOGIA EM EXPANSÃO

Em dez anos, a área ocupada pela ILPF aumentou em quase 10 
milhões de hectares. O gráfico abaixo mostra a evolução do 
sistema produtivo, prevista pela Plataforma ABC, consideran-
do-se uma evolução linear entre 2005 e 2015.

Evolução da área de adoção da ILPF, em milhões de hectares
Fonte: Plataforma ABC

A meta estipulada pelo Plano de Agricultura de Baixa Emissão de 
Carbono (Plano ABC) em 2009 era de aumentar em 4 milhões 
de hectares a área com ILPF no Brasil até 2020. De acordo com 
estimativa preliminar da Plataforma ABC, grupo multi-institucio-
nal formado para acompanhar a redução das emissões de gases 
de efeito estufa, entre 2010 e 2015 o incremento de 5,96 milhões 
de hectares de ILPF foi responsável pelo sequestro de 21,8 
milhões de toneladas de CO2 eq.

A ratificação do Acordo de Paris sobre Mudança do Clima pelo 
governo brasileiro, em 2016, adicionou à meta do Plano ABC o 
incremento de mais cinco milhões de hectares com sistemas 
ILPF, totalizando nove milhões de hectares até 2030.
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Área com integração

*Superfície total do Brasil:  
851.577.000 ha
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O QUE É ILPF BENEFÍCIOS ILPF NO BRASIL

A integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) é uma estratégia 
de produção agropecuária que integra diferentes sistemas 
produtivos, agrícolas, pecuários e florestais, dentro da mesma 
área. Pode ocorrer em cultivo consorciado, em rotação ou 
sucessão, de forma que haja interação entre os componentes, 
gerando benefícios mútuos.

A ILPF pode ser adotada de diferentes formas, com inúmeras 
culturas e diversas espécies animais, adequando-se às caracte-
rísticas regionais, às condições climáticas, ao mercado local e 
ao perfil do produtor. Pode ser adotada por pequenos, médios 
e grandes produtores.

A ILPF pode ser utilizada em diferentes configurações, combi-
nando-se dois ou três componentes em um sistema produtivo:

Pesquisa encomendada pela Rede de Fomento ILPF e realizada 
pelo Kleffmann Group na safra 2015/2016 estimou que o Brasil 
conta hoje com 11.468.124 ha com sistemas integrados de 
produção agropecuária.

A REDE ILPF

A Associação Rede ILPF é uma parceria público-privada 
formada pela Embrapa, a cooperativa Cocamar e as empresas 
Bradesco, Ceptis, John Deere, Soesp e Syngenta. Tem o objeti-
vo de acelerar uma ampla adoção das tecnologias de integra-
ção lavoura-pecuária-floresta (ILPF) por produtores rurais 
como parte de um esforço visando a intensificação sustentável 
da agricultura brasileira
 
Iniciada em 2012, a Rede, que é co-financiada pelas empresas 
privadas e pela Embrapa, apoia uma rede com 16 unidades de 
Referencia Tecnológica e 12 unidades de Referencia Tecnológi-
ca e de Pesquisa, distribuídas em todos os biomas brasileiros e 
que envolve a participação de 28 Unidades de Pesquisa da 
Embrapa.
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