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A partir do desenvolvimento e implantação 
de sistemas de integração lavoura-pecuária-
floresta (ILPF) houve uma nova ótica de utilização 
do espaço rural, resultando em benefícios 
ambientais e socioeconômicos (BALBINO et al., 
2012). A integração entre estas atividades ocorre 
em rotação, consórcio ou sucessão, possibilitando 
a diversificação da produção agrícola no espaço 
e no tempo (FRANCO, 2017). Ressalta-se a 
importância de procedimentos, adotados em 
Sistemas de Informações Geográficas (SIG), para 
formação de banco de dados úteis nas pesquisas 
agronômicas. O ferramental geotecnológico 
proporciona a gestão territorial dos recursos 
empenhados na instalação de URT’s e, com isso, 
agrega condições de análise territorial, aspectos 
de dependência espacial e possibilidade de 
associação entre a performance produtiva e 
variáveis socioeconômicas e ambientais, com 
base em atributos espaciais. A estruturação 

de um sistema de cadastro de informações 
geográficas e produtivas das URT’s visa fornecer 
um panorama da situação geoespacial e das 
condições experimentadas nas propriedades 
rurais, retornando ou reportando resultados 
e dificuldades eventualmente encontradas no 
decorrer dos ensaios, bem como denominações, 
propriedade, área plantada, culturas, manejo 
adotado, observações sobre a integração, 
medidas, design, dentre outras informações 
pertinentes. Com o objetivo de cadastrar, obter a 
distribuição geográfica das URT’s e fornecer meios 
de visualização das informações foi concebida 
uma aplicação web denominada Sistema ILPF. 
Após o cadastramento da instituição de pesquisa, 
Embrapa Gado de Leite, na plataforma Google, 
tornou-se possível a publicação de dados 
acerca das URT’s com atributos geoespaciais, 
gerando-se links, os quais se materializam por 
meio de endereços na web com o Google Maps. 
As informações principais foram associadas 
aos pontos de localização das unidades de 
experimentação, permitindo a visualização 
dos dados selecionados e relacionados às 
áreas de experimentação ILPF, tais como 
coordenadas geográficas, cultivos, rebanhos, 
manejo, área, dentre outros, além de relatórios 
disponibilizados em arquivos de extensão *.pdf. 
Essa disponibilização permite também contornar 
diversos problemas temporários de atualização 
em servidor, de compatibilização, sincronização 
e bugs na conexão com a aplicação do Google 
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Maps, possibilitando a visualização das informações, mesmo sem o atributo territorial, com 
sua localização no contexto cartográfico. A solução para internet SiLPF fornece um ambiente 
para cadastro e visualização geográfica dos dados sobre as URT’s, com funcionalidades 
distribuídas lateralmente na página (Figura 1A). A partir da aba de visualização pode-se 
obter informações variadas e completas sobre as URT’s, subsidiando, assim, pesquisas 
e tomadas de decisão em sistemas de produção ILPF com a distribuição espacial (Figura 
1B) e informações técnicas a respeito de cada unidade. Para visualização destes mapas 
e para obter outras informações, o usuário deverá acessar a página da Embrapa Gado de 
Leite (www.embrapa.br/gado-de-leite) e em seguida no link ILPF na parte relacionada aos 
projetos ou no ícone relacionado ao tema na página, o qual direciona para a aplicação, 
cujo endereço é http://www.cnpgl.embrapa.br/silpf2/. Dentro do sistema, os itens Procurar e 
Mapas dão informações detalhadas sobre o local de implantação, propriedade, responsável 
técnico, atividades desenvolvidas, eventos realizados, publicações, etc., de cada URT 
(Figura 2).

(A) (B)

Figura 1 – Apresentação visual da aplicação para os Sistemas iLPF, SiLPF (A) e Distribuição das URT’s 
(B) .
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Figura 2 – Mecanismo de busca e geração de documentos em formato PDF.

O sistema SiLPF apresentou boa performance no cadastro geográfico e 
georrelacional, possibilitando a caracterização das URT’s e viabilizando consultas a 
respeito do manejo e diversas outras informações úteis. A constante necessidade de 
manutenção requer atenção da equipe técnica, assim como da devida revisão das URT’s 
que ingressaram ou que estejam em fase de término e canceladas. Caso forem articuladas 
novas parcerias e continuidade de projetos no tema ILPF, há perspectivas da realização 
de nova formatação do sistema SiLPF para inserção de novas funcionalidades em virtude 
de sua configuração projetada para atendimento ao público interessado na pesquisa e nos 
resultados do projeto. A gestão territorial de URT’s por meio de sistema geográfico para 
internet é um meio alternativo para cadastramento e conhecimento das ações de pesquisa 
de campo, se configurando em modo importante na consolidação da sustentabilidade 
econômica e socioambiental do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta junto ao 
agronegócio brasileiro.
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