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Relatório de avaliação dos impactos econômicos, sociais e ambientais de tecnologias 

geradas pela Embrapa Gado de Leite 

 

 

1. Identificação da tecnologia 

 

1.1. Nome: 

 

Integração da pecuária de leite com a exploração de lavouras e florestas  
 

1.2. Objetivo estratégico PDE/PDU: 

 

Objetivo Estratégico PDE/PDU 

X Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio 
X Inclusão da Agricultura Familiar 

 Segurança Alimentar – Nutrição e Saúde 
 Sustentabilidade dos Biomas 

 Avanço do Conhecimento 
 Não se aplica 

 
1.3. Descrição sucinta 

 

No Brasil, a maior parte dos sistemas de produção pecuários se baseia na utilização de pastagens de 

gramíneas, principalmente das espécies do gênero Brachiaria, com destaque para B. decumbens e B. brizantha 

cv. Marandu. A maioria dessas pastagens foi estabelecida em solos de baixa fertilidade natural que, em poucos 

anos de uso, apresentam sinais de degradação. Com isso, o que se tem observado é um quadro de reduçã o da 

produtividade forrageira e conseqüente limitação da produção animal, aumento de custos de produção e danos 

ambientais. O avanço do processo de degradação das pastagens tem se tornado uma importante limitação à 

sustentabilidade dos sistemas de produção animal a pasto. 

As principais causas de degradação dessas pastagens são: falhas no estabelecimento da pastagem; taxas de 

lotação acima do limite da capacidade de suporte da pastagem ou super pastejo; falta de adubação de reposição 

dos nutrientes e consequente declínio da fertilidade do solo; uso indiscriminado de queimadas; e ataque de 

insetos-praga e patógenos. 

Os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta caracterizam-se pela produção integrada, simultânea ou 

escalonada no tempo, de madeira, espécies forrageiras com animais em pastejo e lavouras. 

No caso da pecuária de leite, uma das alternativas de integração é o consórcio de culturas anuais destinadas 

a produção de grãos para consumo na própria fazenda na forma de concentrados ou de silagem. O milho, o sorgo 

e o milheto são culturas bastante empregadas com essas finalidades. As espécies forrageiras, nessas situações, 

podem ser plantadas sem maiores prejuízos às culturas. Lavouras para produção de outros grãos também são 

adequadas nestes sistemas e seus produtos podem ser consumidos diretamente na propriedade na forma de 

concentrados ou comercializados no mercado. No caso do componente arbóreo, diferentes espécies podem ser 

utilizadas. A definição da espécie ideal depende do produto que será gerado. De modo geral, as árvores são 

utilizadas para proporcionar sombra para os animais, madeira para lenha e mourões usados na própria fazenda. 

Nesse caso, o componente mais utilizado é o eucalipto. Porém, se o interesse for pela produção de frutos, fibras, 

energia (carvão, biodiesel) ou banco de proteína, outras espécies poderão ser utilizadas. A produtividade da 

pastagem é função do arranjo do componente arbóreo sendo importante, para cada situação específica, definir 

adequadamente o espaçamento entre as linhas de árvores. As opções das culturas e dos esquemas de rotações 

utilizados são muitas, devendo ser adaptadas de acordo com o interesse e a aptidão de cada produtor e região. A 

assistência técnica deve sempre estar presente para auxiliar os produtores nessa  etapa, pois a escolha do modelo 

mais adequado de integração (lavoura-pecuária ou lavoura-pecuária-floresta) depende de muitas variáveis locais. 

É possível que mais de um modelo sejam adequados para a mesma fazenda. 

A decisão quanto às culturas, espécies, esquemas de rotação e a forma de operacionalizar o consórcio, a 

utilizar na integração deve ser tomada pelos produtores, mas não deve ser dispensado o apoio dos consultores da 
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assistência técnica, que podem analisar melhor as condições e variáveis locais p ara implantar o esquema ideal 

para cada situação particular. 

 

1.4. Ano de lançamento: 

 2007 

 

1.5. Ano de início de adoção: 

 2007 

 

1.6. Abrangência: 

 

Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 

AL x AC x DF x ES x PR x 

BA  AM x GO x MG x RS x 

CE  AP  MS x RJ x SC x 

MA  PA x MT x SP x  

PB  RO x  

PE x RR x 

PI  TO  

RN x  

SE  

 

1.6. Beneficiários 

 

Originalmente a tecnologia foi desenvolvida para os produtores de carne , mas já foi adaptada também 

para os produtores de leite. Os beneficiários são, portanto, os pecuaristas produtores de leite e de carne. 

 

2 Identificação dos impactos na cadeia produtiva 

 

Os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta representam uma forma de uso da terra onde 

atividades agrícolas, pecuárias e florestais são combinadas com o objet ivo de gerar produção de forma 

complementar, pela interação dos seus componentes. Ganham especial destaque como alternativa de uso 

sustentável do solo na medida em que proporcionam benefícios em diversos campos: 

i) Eficiência tecnológica pela redução, por exemplo, na dependência do uso de insumos externos  

e redução da necessidade de complementação da alimentação dos animais no cocho na 

época seca; 

ii) Conservação e recuperação ambiental pela proteção contra os agentes erosivos (reduzindo 

assoreamento e contaminação de lençóis freáticos e mananciais hídricos), conservação da 

água e reabastecimento dos lençóis freáticos, manutenção do ciclo hidrológico e 

melhoramento dos atributos físicos e químicos do solo; 

iii) Bem-estar e saúde animal por proporcionar aumento do valor nutricional da forragem e melhor 

conforto térmico 

iv) Melhor desempenho de bovinos criados a pasto; 

v) Sócio-econômicos pela diversificação da produção, geração de emprego e renda e redução da 

sazonalidade da demanda por mão-de-obra, promoção da capacitação de membros das 

famílias por meio, principalmente, de treinamentos locais, especializações de curta duração . 

 



 4 

2. Avaliação dos impactos econômicos 

 

2.1- Avaliação dos impactos econômicos 

 

A estimativa dos impactos econômicos foi elaborada considerando dois tipos de impactos: 

a. Impactos oriundos do incremento de produtividade da terra; 

b. Impactos oriundos da redução de custos de produção. 

 

Nas Tabelas 2.1 e 2.2 são quantificadas as estimativas destes dois tipos de impactos no período 2007 a 

2015.    

 
Na Tabela 2.1 os valores monetários do período 2007 a 2010 estão atualizados  (corrigidos pelo IGP-DI) para o 

ano de 2010.  A partir de  2011 até 2015 trabalhou-se com os preços do ano.  Para uma análise global dos valores 

em uma única base atualizada de preços deve-se considerar que os valores dos anos de 2007, 2008, 2009 já 

foram atualizados para a base monetária de 2010. Nos anos seguintes os valores estão expressos nos preços do 

respectivo ano, ou seja, não foram corrigidos .  

 

 
a) Benefícios econômicos totais 

 
Na Tabela 2.5 é apresentada a somatória dos dois tipos de benefícios.  
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3.2.- Análise dos impactos econômicos: 

 

Os seguintes pressupostos foram adotados para se estimar os benefícios econômicos da 
tecnologia para o caso do incremento de produtividade: 

1) Foi considerado um horizonte de 12 anos para que fosse possível obter a receita de três 
colheitas da floresta. Considerou-se que a fazenda adotante implantou um modelo de 

exploração simultânea de produção de leite, eucalipto e milho, este último com duas 
safras apenas. 

2) A análise restringiu-se a produtores de leite, desconsiderando pecuaristas de corte que 

eventualmente tenham adotado a tecnologia. 
3) Foram consideradas três colheitas no componente arbóreo (eucalipto) espaçados de 4 

anos, duas colheitas de milho e o fluxo de produção de leite durante doze anos. 
4) Para facilitar os cálculos e adequá-los (em termos de apresentação) à tabela padrão 

deste relatório, os benefícios oriundos das duas colheitas de milho e dos três cortes do 

eucalipto, depois de estimados em planilha Excel e descontados para o ano da 
implantação dos respectivos projetos, foram convertidos em litros de leite pelo preço 

pago ao produtor no ano de geração do benefício. 
5) Como se trata de um empreendimento que envolve mais de uma atividade (plantio de 

milho, de madeira e de pastagem para produzir leite) cuja maturação ocorre em doze 

anos (quando deve ocorrer a terceira colheita do componente arbóreo), os fluxos 
futuros de custos e de receitas do projeto foram descontados e “trazidos” para o ano de 

adoção da tecnologia. Para elaborar esta estimativa foi utilizada a função financeira 
“Valor Presente” disponibilizada na planilha EXCEL. A taxa de desconto utilizada foi 
de 6% ao ano, compatível com a taxa de juros subsidiada paga pela agricultura 

familiar. 
6) Os benefícios ocorrem de forma irregular ao longo dos 12 anos, no entanto, depois de 

convertidos os fluxos para o ano 1 de implantação da tecnologia, foi considerada um 
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fluxo contínuo de receitas e custos médios anuais ao longo dos doze anos. Ou seja, o 
fluxo de benefícios líquidos foi homogeneizado anualmente. 

7) Com a adoção da tecnologia, espera-se que a pastagem suporte um adicional de 1,2 

vacas/há com uma produção individual de 10 litros diários. 
8) Foram contabilizados os impactos sobre a produção de leite, ignorando eventual ganho 

de peso na carcaça do animal ao final de sua vida útil. 
9) Assumiu-se uma área média de três há por propriedade adotante da tecnologia. Pelas 

estimativas consideradas nos cálculos as adoções, em número de propriedades, foram 

às seguintes: 2007, 100 propriedades; 2008, 150 propriedades; 2009, 200 
propriedades; 2010, 480 propriedades. A área de 3 há por propriedade representa a 

área onde efetivamente foi feita a ILPF por propriedade adotante.Não necessariamente 
a área total da propriedade. 

10)  Para 2011 considerou-se um incremento de 5% na área adotante em relação a área de 

2010. Para os anos seguintes (2012 a 2015) as áreas foram se expandindo conforme 
apresentado na coluna “Area de adoção” das tabelas 2.1 e 2.2. Tal ampliação da área 

foi estimada com base na percepção de pesquisadores e extensionistas consultados. 
 

Os seguintes pressupostos foram adotados para se estimar os benefícios 

econômicos da tecnologia para o caso da redução de custos de produção: 
1) Em amostra de produtores com área média de 15ha e com 20 vacas, antes de 

implantar a tecnologia, gastaram durante os meses de seca do ano R$37.831,60 
com concentrados para o rebanho. 

2) Esta mesma amostra de produtores, após implantar a tecnologia gastaram em 

média  R$18.398,90 com concentrados para o rebanho. 
3) Destes dois valores chegou-se a um custo por há de R$ 2.522,11 antes da 

tecnologia e de R$ 1.226,59 por ha após. Estes dois valores orientaram a 

estimativa de redução de custos de produção a partir das áreas totais de adoção da 
tenologia  a partir de 2007.  

4) Assumiu-se a mesma área média de três há por propriedade adotantes da 
tecnologia. As estimativas se referenciaram no número de propriedades 
considerado no caso do incremento de produtividade, ou seja: 2007, 100 

propriedades; 2008, 150 propriedades; 2009, 200 propriedades; 2010, 480 
propriedades e 550 propriedades a partir de 2011. O mesmo pressuposto foi aceito, 

ou seja, a área de 3 ha representa onde efetivamente foi implantado o modelo de 
ILPF na propriedade adotante. 

5) Para 2011 considerou-se um incremento de 5% na área adotante em relação a área 

de 2010 e a partir de 2012 um incremento médio de 3% ao ano ou a área estimada 
por pesquisadores e extensionistas consultados. 

 
 
À Embrapa Gado de Leite foi considerado um crédito de 50% sobre os benefícios 

gerados, sendo os demais 50% creditados a Embrapa Milho e Sorgo e aos serviços de 
assistência técnica pública e privada que participam do aperfeiçoamento e transferência desta 

tecnologia. 
 

A área de adoção da tecnologia cresce de forma mais rápida a partir de 2012 em várias 

regiões do Brasil. Somente em Minas Gerais existe incentivo e recursos, por meio da SEAPA-
MG (Secretaria de Agricultura de Minas Gerais), para implantar 1200 projetos de 2 há cada 

em áreas de pastagens degradas de propriedades familiares mineiras. Iniciativas similares 
devem surgir em outros estados.  



 7 

 
3.3. – Fonte de dados  

1. Foram realizadas 8 entrevistas em propriedades rurais particulares adotantes do 

sistema no estado de Minas Gerais, sendo 4 no município de Coronel Chavier Chaves, 
3 no município de Mar de Espanha e uma no município de Coronel Pacheco. São 

propriedades que implantaram a ILPF com a supervisão da equipe de pesquisadores 
especialistas em ILPF da Embrapa Gado de Leite. Os projetos continuam sendo 
monitorados pela mesma equipe de pesquisadores. 

2. Foram também consultados outros especialistas das áreas de solos, forragicultura, 
manejo de pastagens e transferência de tecnologia. 

 
3. Os preços médios do leite pagos aos produtores foram obtidos em consulta a séries 

históricas publicadas pelo CEPEA (ESALQ/USP) e pela Embrapa Gado de Leite. 

 

 

Obs.: 

Nos dois tópicos a seguir que tratam dos impactos sociais (item 4) e impactos ambientais 

(item 5) foi mantida neste presente relatório a essência da avaliação elaborada em 2011. 

Nesta decisão pesou o fato de não haver elementos que indicassem a necessidade de se 

reavaliar as ponderações já elaboradas anteriormente. 

 

4.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS 

 

 
4.1.Avaliação dos Impactos: 

 

A avaliação foi feita com base na metodologia do Ambitec Social 
 

Tabela 4.1.1 - Impactos sociais – aspecto emprego 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Geral 

Capacitação Sim 1,2 1,2 

Oportunidade de emprego local qualificado Sim 4,88 4,88 

Oferta de emprego e condição do trabalhador Sim 5,95 5,95 

Qualidade do emprego  Sim 0,25 0,25 

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, 

comercial). 
 

A implantação de sistemas de ILPF em propriedades leiteiras familiares apresentou 

um grande impacto positivo no aumento da capacitação local de curta duração de 
trabalhadores no nível da propriedade. Isto se deve à necessidade da integração de 

conhecimentos em outras atividades, tais como a silvicultura, para a implantação e condução 
dos sistemas. Também houve impacto positivo, na especialização de curta duração. No caso 
de especialização, que exige maior nível educacional e dedicação ao aprendizado em outra 

área diferente da pecuária, o impacto foi moderado tendo sido observados poucos casos ainda. 
 

 



 8 

Tabela 4.1.2. - Impactos sociais – aspecto renda 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Geral 

Geração de renda do estabelecimento Sim 1,0 1,0 

Diversidade de fonte de renda Sim 3,6 3,6 

Valor da propriedade  Sim 0,5 0,5 

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, 
comercial) 
 

Este indicador foi avaliado com relação ao potencial de impacto baseado em 
publicações científicas disponíveis e observações de campo nas propriedades. A 

diversificação de atividades proporciona maior segurança ao investimento na medida em que 
o produtor tem a opção de comercializar a madeira, que é um produto com bom valor de 
mercado e, diferentemente de cultivos agrícolas, pode ser colhida no melhor momento 

econômico. Além disso, com a produção de silagem e possibilidade de uso da pastagem 
durante a época seca (condições proporcionadas pelo sistema) diminuiu-se a necessidade de 

suplementação no cocho o que proporcionou uma significativa economia. Com isso o 
produtor amplia suas fontes de renda e, consequentemente sua capacidade para investir na 
propriedade com a reforma e construção de novas benfeitorias, bem como com a recuperação 

de áreas produtivas, o que possibilita valorização da propriedade. Tendo em vista que os 
sistemas estudados ainda são jovens (média de idade de 3 anos) este impacto foi moderado. 

 
 
Tabela 4.1.3. - Impactos sociais – aspecto saúde 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Geral 

Saúde ambiental e pessoal Não   

Segurança e saúde ocupacional Não   

Segurança alimentar Sim 0,9 0,9 

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, 

comercial) 
 

No aspecto saúde, os impactos da tecnologia se fazem presentes no aumento da 
segurança alimentar, em função do aumento de produção da fazenda. Os impactos são 
oriundos basicamente da garantia de produção em nível pontual e local de forma moderada. 

Com isso, observou-se também que, após a instalação dos sistemas nas propriedades, houve 
um estímulo à adoção da tecnologia em propriedades vizinhas, o que vem proporcionando um 

aumento na oferta e a garantia de alimento local e no entorno. Contudo, a dimensão deste 
impacto ainda é restrita, em função da baixa taxa de adoção desta tecnologia.  
 

Tabela 4.1.4. - Impactos sociais – aspecto gestão e administração 

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Geral 

Dedicação e perfil do responsável Sim 0,7 0,7 

Condição de comercialização Não   

Reciclagem de resíduos  Não   

Relacionamento institucional Sim 0,2 0,2 

*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, 

comercial) 
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A tecnologia influencia positivamente o aspecto dedicação e perfil do responsável, 

principalmente, em função das atividades de tratos silviculturais desde o estabelecimento das 

plantas (plantio, adubações de cobertura, controle de formigas e de matocompetição) até o 
manejo (adubações de segundo e terceiro ano, desramas, desbastes etc.). Com isso observa-se 

maior capacitação dirigida à atividade, aumento das horas de permanência no 
estabelecimento, maior engajamento familiar e uso do sistema contábil. 

No aspecto de condição de comercialização ainda não foram observados impactos, 

uma vez que os sistemas ainda se encontram em idades muito jovens. 
Não foram observados impactos relacionados à reciclagem de resíduos. 

O relacionamento institucional foi moderadamente impactado, somente no aspecto 
utilização de assistência técnica que ainda é um gargalo para a adoção da tecnologia. Tendo 
em vista que se trata de um sistema complexo cujo manejo envolve o conhecimento das 

interações entre os componentes ainda há uma forte dependência da assistência técnica 
especializada. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
4.2.- Análise dos Resultados: 

 

Média tipo 1 Média geral 

1,93 1,93 

 

De um modo geral, o impacto social da tecnologia foi positivo, proporcionando 

oportunidades de capacitação dos produtores e de dos membros da família, maior demanda de 
mão de obra, o que impactou a geração de oportunidades de emprego.  Além disso, foram 

observados aumentos de renda, pela diminuição da necessidade de suplementação no cocho 
durante a época seca e comercialização da madeira. Com isso, foi possível recuperar áreas 
improdutivas que estavam degradadas, bem como investir em novas benfeitorias valorizando 

a propriedade. 
No âmbito da gestão e administração também ocorreram melhorias com maior 

engajamento familiar e utilização de assistência técnica. 
 

 

4.3.- Impactos sobre o emprego 

 

O impacto projetado sobre o emprego refere-se ao uso de mais mão-de-obra, elemento 
crítico para o sucesso da implantação e da manutenção da tecnologia. A oferta de postos de 
trabalho para implantação é temporária e dependente da expansão da área. Por outro lado, 

existe também oferta de trabalho esporádico para atividades de condução das áreas, para 
realização de adubações, desramas e desbastes. Em termos de distribuição geográfica, há 

necessidade de técnicos especializados em praticamente todos os estados onde a tecnologia é 
adotada. O incremento da oferta de emprego permanente produzida pela tecnologia advém 
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das atividades de manejo que, apesar de contínuo, demanda um esforço relativamente 
reduzido dos trabalhadores em relação ao total de tarefas da unidade de produção. O alcance 
ainda restrito da área também contribui para o pequeno impacto da tecnologia sobre o 

emprego permanente. As informações levantadas não permitiram uma estimativa numérica 
dos empregos gerados pela tecnologia, apesar de ser esperado um incremento, ainda que 

pouco significativo, na quantidade de empregados nas fazendas de produção de leite. Algum 
impacto sobre a cadeia poderá vir da indústria de transformação, devido ao aumento na 
captação de leite. A indústria de insumos pode ser impactada pela maior demanda de 

fertilizantes químicos, especialmente os fosfatados. 
 

 

4.4. – Fonte de dados: 

 

Tabela 4.4.1 – Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 

Produtor 

Familiar 
Produtor Patronal 

Total 

Pequeno Médio Grande Comercial 

       

Coronel Pacheco MG  1   1 
Mar de Espanha MG 3    3 

Coronel Xavier 
Chaves 

MG 4    4 

Total  7 1   8 

 
 
 

  
5.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 
5.1.- Avaliação dos impactos ambientais 

 

Esta avaliação foi feita com base na metodologia do Ambitec.  
 

5.1.1 Alcance da tecnologia: 

 
A área potencial de influência da tecnologia é estimada em 21.000.000 de hectares, que 

corresponde à área de pastagens plantadas degradadas segundo o Censo Agropecuário de 
2006.  

 
5.1.2.- Eficiência tecnológica: 

 

Tabela 5.1.2.1 - Eficiência tecnológica – produção animal 

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Geral 

Uso de agroquímicos/insumos químicos e ou materiais sim 1 1 

Uso de energia não   

Uso de recursos naturais sim 0,2 0,2 

 



 11 

Tabela 5.1.2.2 - Eficiência tecnológica – produção agrícola 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Geral 

Uso de agroquímicos, de insumos químicos e materiais sim -2,0 -2,0 

Uso de energia não   

Uso de recursos naturais sim 0 0 

Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, 
comercial) 
 

O consumo de agroquímicos ocorre principalmente pelo uso de herbicidas em doses 
controladas para o controle de matocompetição, bem como para correção do solo e adubação 

das culturas envolvidas, por ocasião do estabelecimento do sistema. Considerando que os 
sistemas avaliados foram recentemente implantados, o impacto foi moderadamente negativo. 
Entretanto, considerando a sinergia do sistema, conforme tem sido observado em diversos 

estudos, espera-se que este impacto seja revertido em longo prazo uma vez que a necessidade 
de uso destes insumos reduz-se drasticamente ao longo do tempo. 

Com relação ao uso de insumos agropecuários, o maior efeito se deu na redução da 
necessidade de suplementação no cocho com ração e volumoso, uma vez que o sistema 
proporcionou produção de alimento (silagem) para a época da seca e prolongou o uso da 

pastagem com uma maior capacidade de suporte até os meses de julho agosto, quando a 
maioria das áreas já está com esta capacidade reduzida. 

Para o indicador uso de recursos naturais o impacto se deu mais expressivamente na 
área de pastagem na propriedade. Com a recuperação de áreas improdutivas e o aumento da 
capacidade produtiva destas áreas, foi observada uma redução moderada na necessidade de 

área para plantio e pastejo. Assim, tecnologia foi capaz de promover otimização do uso de 
recursos naturais, reduzindo o impacto ambiental negativo.  

 
5.1.3 Conservação ambiental: 

 

Tabela 5.1.3.1 – Conservação Ambiental para AMBITEC - produção animal 

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

tipo 1 (*) 

Média 

Geral 

Atmosfera Sim 1,6 1,6 

Capacidade produtiva do solo Sim 3,0 3,0 

Água Sim 1,2 1,2 

Biodiversidade Sim 1,3 1,3 

 

Tabela 5.1.3.1 – Conservação Ambiental para AMBITEC - Agro 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Geral 

Atmosfera Sim 1,6 1,6 

Capacidade produtiva do solo Sim 3,8 3,8 

Água Sim 1,5 1,5 

Biodiversidade Sim 1,3 1,3 

*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, 
comercial) 
 

O efeito sinérgico da interação entre os diferentes componentes tem sido registrado em 
diversos estudos que comprovam maior assimilação de carbono atmosférico nestes sistemas 
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do que em monoculturas, devido à maior produção primária de biomassa. O aumento 
esperado da capacidade produtiva das pastagens proporciona aumento da capacidade de 
suporte das propriedades, favorecendo a exploração de áreas com solo fértil e a recuperação 

de áreas de pastagem degradadas. A melhor cobertura do solo proporciona maior proteção 
contra processos erosivos e consequentemente contra a perda de nutrientes, água, matéria 

orgânica bem como favorece a descompactação, em função do desenvolvimento de um 
sistema radicular mais vigoroso. Foram observados efeitos positivos, moderados (tendo em 
vista que os sistemas ainda são muito jovens) no controle de erosão, no aumento da ciclagem 

de nutrientes (com consequente redução na perda destes nutrientes) e do teor de matéria 
orgânica e redução da compactação do solo. Para o indicador água, houve uma redução 

moderada no assoreamento. Isto se deu, em função da redução na erosão. 
 
5.1.4 Recuperação ambiental: 

 
Tabela 5.1.4.1.  - Recuperação Ambiental 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Geral 

Recuperação Ambiental Sim 0,4 0,4 

*’Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, 

comercial) 
 

Como esperado o item recuperação ambiental apresentou melhorias, com destaque 
para o item solos degradados e áreas de preservação permanente. Para os demais itens 
(ecossistemas degradados e reserva legal) os indicadores permaneceram inalterados, tendo em 

vista que não foi observado avanço sobre estas áreas. Com a maior cobertura do solo, em 
função do vigor das pastagens e da presença do componente arbóreo, houve uma maior 

proteção contra erosão, redução da amplitude térmica (o que favorece a atividade microbiana 
do solo), maior deposição de matéria orgânica e, consequentemente, maior reciclagem de 
nutrientes. O cultivo da pastagem associado ao cultivo de árvores permite a recuperação de 

áreas degradadas diretamente, com a aplicação de fertilizantes e indiretamente, com o 
descanso e menor pressão de pastejo sobre áreas não cultivadas. Adição de adubos, correção 

do solo e produção de matéria orgânica também favorecem a manutenção da capacidade 
produtiva da pastagem. 
 

5.1.5 Bem-estar e saúde do animal: 

 

As questões relativas ao bem-estar, à saúde e à segurança animal são avaliadas no 
âmbito das áreas de pastagem ou de permanência extensiva dos animais e nas áreas 
confinadas, tais como currais, granjas e tanques. 

 
 Tabela 5.1.5.1. – Bem-estar e saúde do animal 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Geral 

Bem-estar e saúde do animal sob pastejo Sim 0,9 0,9 

Bem-estar e saúde do animal sob 
confinamento 

Não   

*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, 
comercial) 
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Em relação ao aspecto bem-estar animal, o impacto da tecnologia foi positivo no 
aspecto pontual. Isto foi devido ao maior conforto térmico proporcionado pelas árvores. 
Alguns produtores relataram que observaram que os animais criados em áreas sombreadas 

apresentaram menor stress no momento da ordenha, além de produzirem mais leite. 
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5.2 Índice de impacto ambiental: 

 

Média Tipo 1 Média Geral 

1,3 1,3 

 
O índice geral de impacto ambiental foi moderado uma vez que os sistemas ainda são 

jovens (em média 3 anos). Com o tempo, os efeitos sinérgicos da interação de diferentes 
componentes devem aumentar estes índices. Os indicadores de impacto que melhor reagiram 
positivamente à adoção da tecnologia foram o uso e melhor conservação dos recursos naturais 

(terra e água principalmente), capacidade produtiva do solo e bem-estar animal. 
 

5.3 Fonte de dados: 

 

Tabela 5.3.1 – Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 

Produtor 
familiar 

Produtor patronal 
Total 

Pequeno Médio Grande Comercial 

Coronel Pacheco MG  1   1 
Mar de Espanha MG 3    3 
Coronel Xavier 

Chaves 

MG 4    4 

 

 

6 Avaliação dos impactos sobre conhecimento, capacitação e político-institucional 

 

6.1 Impactos sobre o conhecimento: 
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Tabela 6.1.1. - Impacto sobre o conhecimento 

 

Indicadores 

Se aplica 
(Sim/Não) 

Avaliador 
1 

Avaliador 
2 

Avaliador 
3 

Média 

Nível de geração de novos 
conhecimentos 

Sim 3 3 3 3,0 

Grau de inovação das novas técnicas e 
métodos gerados 

Sim 1 1 1 1,0 

Nível de intercâmbio de conhecimento Sim 3 3 3 3,0 

Diversidade dos conhecimentos 
aprendidos 

Sim 3 3 1 2,3 

Patentes protegidas Sim 0 0 0 0,0 
Artigos técnico-científicos publicados 
em periódicos indexados  

Sim 3 3 3 3,0 

Teses desenvolvidas a partir da 
tecnologia 

Sim 3 3 3 3,0 

Escala: Muito negativo (-3): redução de mais de 75%; Negativo (-1): redução de mais de 25% 
e menos de 75%; Sem mudança (0): sem alteração ou alterações que representam reduções ou 
aumentos menos de 25%; Positivo (1): aumento de mais de 25% e menos de 75%; Muito 

positivo (3): aumento de mais de 75%. 
 

A implantação e condução de um sistema integrado pressupõe a integração de vários 
conhecimentos em diferentes áreas. Assim, houve necessidade de geração de novos 
conhecimentos uma vez que o cultivo integrado difere significativamente do cultivo 

tradicional. Da mesma forma o nível de intercâmbio do conhecimento e diversidade dos 
conhecimentos aprendidos foram considerados bastante positivos uma vez que se faz 
necessária a busca de expertises em diferentes áreas. O principal vetor desta demanda por 

conhecimento foi a implantação e manejo do componente florestal. 
Na parte de geração de conhecimento científico o impacto foi considerado bastante 

significativo em função da grande quantidade de artigos científicos e teses já gerados. 
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6.2.- Impactos sobre capacitação 

 
Tabela  6.2.1 - Impacto sobre capacitação 

___________________________________________________________________________  

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Avaliador 

1 

Avaliador 

2 

Avaliador 

3 

 

Média 

Capacidade de se relacionar com o 

ambiente externo 

Sim 1 1 1 1,0 

Capacidade de formar redes e de 

estabelecer parcerias 

Sim 3 3 3 3,0 

Capacidade de compartilhar 
equipamentos e instalações 

Sim 1 0 0 0,3 

Capacidade de socializar o 
conhecimento gerado 

Sim 3 3 1 2,3 

Capacidade de trocar informações e 
dados codificados 

Não     

Capacitação da equipe técnica Sim 3 1 3 2,3 

Capacitação de pessoas externas Sim 1 1 3 1,7 

Escala: Muito negativo (-3): redução de mais de 75%; Negativo (-1): redução de mais de 25% 
e menos de 75%; Sem mudança (0): sem alteração ou alterações que representam reduções ou 

aumentos menos de 25%; Positivo (1): aumento de mais de 25% e menos de 75%; Muito 
positivo (3): aumento de mais de 75%. 
 

A Embrapa Gado de Leite promove dias de campo, cursos e palestras sobre os 
procedimentos adequados de manejo e implantação do sistema, especialmente para técnicos 

multiplicadores da informação. Os pesquisadores também se envolvem no aprendizado e no 
treinamento de alunos de graduação e pós-graduação, inclusive com orientação de trabalhos 
de tese e monografias. A equipe responsável vem se tornando referência na pesquisa e difusão 

desta tecnologia. 
 

6.3. - Impactos político institucional 

 
Tabela 6.3.1 Impacto político- institucional 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) 

Avaliador 
1 

Avaliador 
2 

Avaliador 
3 

Média 

Mudanças organizacionais e no marco 
institucional 

Não 1 1 3 1,6 

Mudanças na orientação de políticas 

públicas  

Sim 1 3 3 2,3 

Relações de cooperação público-

privada 

Sim 1 0 1 0,7 

Melhora da imagem da instituição Sim 1 1 3 1,6 
Capacidade de captar recursos  Sim 1 1 1 1 

Multifuncionalidade e 
interdisciplinaridade das equipes 

Sim 3 1 1 1,6 

Adoção de novos métodos de gestão e 
de qualidade 

Não 0 0 0 0,0 
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Escala: Muito negativo (-3): redução de mais de 75%; Negativo (-1): redução de mais de 25% 
e menos de 75%; Sem mudança (0): sem alteração ou alterações que representam reduções ou 
aumentos menos de 25%; Positivo (1): aumento de mais de 25% e menos de 75%; Muito 

positivo (3): aumento de mais de 75%. 
 

Com a criação do Programa ABC pelo governo federal a Embrapa como um todo se 
tornou referência como vetor de desenvolvimento desta tecnologia, tendo inserido no seu 
PDE e, consequentemente, nos PDU’s das unidades como um dos objetivos estratégicos a 

pesquisa em iLPF. No campo das políticas públicas, além do programa ABC (agricultura de 
baixo carbono), que prevê o financiamento da implantação destes sistemas, houve mudanças 

na legislação ambiental, como é o caso de Minas Gerais, onde foi promulgada a Lei 18.365 de 
1º de setembro de 2009, que altera a Lei 14.309, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre as 
políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado e inclui a possibilidade de uso de 

sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta para ocupação de áreas de encosta e topo de 
morro consideradas de uso consolidado. 

Com relação à cooperação público-privada o impacto foi considerado moderado e 
ainda carente de acordos mais sólidos. 

Pela própria natureza do sistema há uma grande necessidade de equipes 

multidisciplinares e multifuncionais, o que, apesar da existência de grupos em constante 
crescimento, ainda é um gargalo. 

 
 
6.4. Análise agregada dos impactos sobre o conhecimento, capacitação e político-

institucionais 

 
O nível de adoção da tecnologia pode ser considerado ainda baixo, mas os 

pesquisadores da Embrapa Gado de Leite acreditam que o sistema possui um grande potencial 
para ser utilizado pelos produtores de leite. Para aumentar a adoção, mais informações e 

exemplos de sucesso devem ser transmitidos ao setor produtivo. A transferência deste 
conhecimento algumas vezes encontra barreiras para a adoção em função da complexidade do 
seu manejo, com muitos produtores ainda reticentes. Além disso, ocorrem os casos de 

insucesso que prejudicam a confiabilidade dos produtores. 
O sistema é bastante dinâmico e pode ser modelado de acordo com o perfil sócio-

econômico do produtor em qualquer região e qualquer escala de produção. A contribuição da 
tecnologia para a produção intensiva em pequenas propriedades também é grande, sendo 
dependente em grande parte da dedicação dos produtores. Os impactos observados 

mostraram-se positivos para recuperação de áreas de pastagem degradadas. Iniciativas estão 
sendo conduzidas na Embrapa Gado de Leite para definição de espaçamentos, arranjos de 

plantio e métodos de manejo dos componentes (florestal e pastagem) de forma a proporcionar 
um roteiro prático para adoção simplificada e eficiente na propriedade. 
 

6.5. Fonte de dados 

 

A avaliação dos impactos foi baseada em consultas a equipe de pesquisadores e analistas que 
trabalham nesta área. Ao todo foram feitas nove consultas para elaboração dos impactos sobre 
conhecimento, capacitação e político-institucional.  

 
7. Avaliação integrada e comparativa dos impactos gerados 
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Os benefícios econômicos gerados pela tecnologia foram oriundos do incremento da 
produção de leite por área e da receita esperada da comercialização do produto florestal. 
Houve redução significativa de custos com suplementação no cocho durante a época seca do 

ano devido ao incremento de produtividade e qualidade da pastagem. O valor total do 
benefício econômico pode ser considerado muito baixo em relação a área potencial onde a 

tecnologia pode ser implantada (21 milhões de há). Aparentemente a adoção desta tecnologia 
está somente no início.    
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8. Custos da tecnologia 

 

8.1 Estimativa dos custos 

 

Os custos da tecnologia são apresentados na tabela abaixo 
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8. 2 Análise dos custos 

 

Embora algumas pesquisas com ILPF tenham iniciado na Embrapa Gado de Leite por 
volta do ano de 2000, somente a partir de 2005 estes trabalhos foram intensificados com a 

contratação de novos pesquisadores para atuar na área. 
1) O custeio de pessoal foi estimado com base nas médias das remunerações dos 

pesquisadores em cada ano e no percentual de tempo dedicado ao desenvolvimento e 

transferência desta tecnologia para o setor produtivo. 
2) Na estimativa dos custos de pessoal com a pesquisa foi considerado o seguinte: 

- Em 2005 5 pesquisadores com salário mensal de R$3.800,00 dedicavam 10% do seu 
tempo de trabalho prestado a Embrapa às pesquisas com ILPF. 
 - Em 2006 5 pesquisadores com salário mensal de R$4.855,00 dedicavam 10% do seu 

tempo de trabalho prestado a Embrapa às pesquisas com ILPF. 
  - Em 2007 8 pesquisadores com salário mensal de R$5.394,00 dedicavam 15% do 

seu tempo de trabalho prestado a Embrapa às pesquisas com ILPF. 
 - Em 2008 9 pesquisadores com salário mensal de R$5.994,00 dedicavam 20% do seu 
tempo de trabalho prestado a Embrapa às pesquisas com ILPF. 

  - Em 2009 10 pesquisadores com salário mensal de R$6.660,00 dedicavam 30% do 
seu tempo de trabalho prestado a Embrapa às pesquisas com ILPF. 

 - Em 2010 10 pesquisadores com salário mensal de R$7.400,00 dedicavam 40% do 
seu tempo de trabalho prestado a Embrapa às pesquisas com ILPF. 
- Os valores relativos a 2011 foram estimados por meio de um incremento de 3% nos 

valores relativos a 2010. Para estimar os valores de 2012 e 2013 aplicou-se um ajuste 
de 6% sobre o ano anterior. Este percentual foi adotado tendo em vista o ajuste médio 
de salários da folha de pagamentos da Embrapa nestes dois anos.  

- Para 2014 e 2015 foi feito um reajuste médio anual de 8% nos salários equivalente 
ao reajuste anual concedido pela Embrapa no período. 

 
       3) Os demais gastos componentes da tabela foram calculados com base nos seguintes 
critérios: 

Outros custos: 4% do gasto com pessoal 
Depreciação: 2 % do gasto com pessoal 

Administração: 24% do gasto com pessoal 
Transferência: no período de 2007 a 2013 foi considerado 10% do gasto com pessoal. Nos 
anos 2005 e 2006 foi considerado que não houve gastos com transferência. Para 2014 e 2015 

os gastos foram estimados com base em informações de pesquisadores dedicados a área de 
ILPF na Unidade.   

4) Os valores monetários estão expressos na moeda da época, seguindo orientação dos 
coordenadores da avaliação de impactos da Embrapa lotados na sede da empresa. 
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9 Ações sociais 

 
 

Tabela 91 – Ações sociais 

 Tipo de ação social 

 Ações de filantropia 
x Agricultura familiar  
x Apoio Comunitário 

 Comunidades Indígenas 
x Educação e formação profissional externa 

x Educação e formação profissional interna 
x Meio ambiente e educação ambiental 
 Participação no Fome Zero 

 Reforma Agrária 
 Saúde, segurança e medicina do trabalho 

 
A tecnologia é uma alternativa para intensificação da produção em pequenas 

propriedades leiteiras, com impactos na geração de renda de famílias de pequenos produtores. 

Depois de implantado este modelo de manejo na propriedade pode ocorrer demanda adicional 
de mão-de-obra impactando positivamente uma melhor ocupação do trabalho familiar. 
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Síntese do relatório de impactos 
 

Ano: 2015 
 

Integração da pecuária de leite com a exploração de lavouras e florestas  

 

Lançamento: 2007 

Início da adoção: 2007 

 

Estimativa dos benefícios econômicos líquidos transferidos para os produtores em 2013 

 

Indicadores 

Não se 

aplica 

Participação 

da Embrapa 

(%) 

Área de 

adoção 

( A ) 

Ganho 

líquido  

( B ) 

Benefício 

econômico  

 ( C ) 

1 Incremento de produtividade  50 3.000 ha 1.089,00 3.267.000,00 

2 Redução de custos  50 3.000 ha 735,00 2.205.000,00 

3 Expansão da produção para novas 

áreas 

x     

4 Agregação de valor x     

 

AVALIAÇÃO  DO S IMPACTO S SO CIAIS  

Indicadores Não Se Aplica Coeficiente 

1 Emprego 

Capacitação  1,2 

Oportunidade de emprego local qualificado  4,88 

Oferta de emprego e condição do trabalhador  5,95 

Qualidade do emprego  0,25 

2 Renda 

Geração de Renda do estabelecimento  1,0 

Diversidade de fonte de renda  3,6 

Valor da propriedade  0,5 

3 Saúde 

    Saúde ambiental e pessoal X  

    Segurança e saúde ocupacional X  

    Segurança alimentar  0,9 

4 Gestão e administração 

    Dedicação e perfil do responsável  0,7 

    Condição de comercialização X  

    Reciclagem de resíduos X  

    Relacionamento institucional  0,2 

Índice de Impacto Social 3,23 

 

Geração de Emprego Quantidade 

   Quantidade de emprego gerado n/d 
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AVALIAÇÃO  DO S IMPACTO S AMBIENTAIS  

Indicadores Não se aplica Coeficiente 

1 Eficiência Tecnológica   

     Uso de agroquímicos/ insumos químicos e ou materiais  1,0 

     Uso de energia  0 

     Uso de recursos naturais   0,2 

2 Conservação Ambiental   

     Atmosfera  1,6 

     Qualidade do Solo  3,0 

     Qualidade da Água  1,2 

     Biodiversidade  1,3 

    Geração de resíduos sólidos  X  

3 Recuperação Ambiental  0,4 

4 Qualidade do Produto X  

5 Bem-estar Animal sob Pastejo  0,9 

6 Bem-estar Animal sob Confinamento X  

7 Capital Social X  

Índice de impacto ambiental 0,88 

 

 

Equipe de avaliação: 

 

Nome Matrícula E-mail 

João Cesar de Resende 229150 joaocesar.resende@embrapa.br 

Marcelo Dias Müller 322647 muller@embrapa.br 

 

 


