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Introdução 

Paradigma vigente na agropecuária: 

Maximização dos rendimentos 

 

Racionalidade instrumental 

 



Introdução 





Introdução 

Desafio: 
 

mitigar efeitos da atividade 

agropecuária sobre o ambiente e sua 

biota (incluso os humanos) 

 

Como? 
 

Reorientando  as estratégias 

produtivas 



 
Desafio: 

 

Reorientar estratégias produtivas  

para mitigar efeitos da atividade 

agropecuária sobre o ambiente e sua biota 



Introdução 
Como promover a racionalidade 

ambiental ? 

• promovendo agroecossistemas equilibrados 

• construir conhecimento fundamentado na 

biodiversidade ecológica e na sociocultural local, dos 

saberes dos agricultores e dos técnicos envolvidos  no 

processo; 

• construir “modelos” agropecuários e de sociedade 

onde os custos sócio-culturais, ambientais e 

econômicos sejam considerados; 

• prover orientação teórica para a reorientação dos 

desenhos de sistemas produtivos; 



Forma dominante  de uso das terras - pastagem 



Pastagens em silvipastoril 
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Levar a árvore para a pastagem e/ou para a lavoura = “MODIFICAÇÃO”  
do paradigma! 

A árvore é a “novidade” que deve ser incorporada pela forma 
dominante! 
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Sistema “Flex” de Uso da Terra 

• bi ou multiespecífico 

• poliusuário 

• incorpora a rentabilidade de 

médio-longo prazos da atividade 

florestal sem deixar de ter receitas 

no curto prazo (lavoura e gado) 

• diversifica atividades agrícola e 

pastoril com melhor uso  dos 

recursos naturais 

Produção Integrada 
(pecuária x floresta)

Produção Integrada 
(pecuária x floresta)

As características do “agrossilvipastoril”As características do “agrossilvipastoril”
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Expectativa  para como o “novo” 

agroecossistema 
Expectativa:

1- em termos sócioeconomicos (Conway,

1987)

 (+) produtividade

 (+) estabilidade

 (+) sustentabilidade

 (+) resiliência

 (-) vulnerabilidade

2- em termos ecológicos (Conway, 1987)

(+) produção

(-) variação de rendimentos

(=) manutenção de recursos

Expectativa:

1- em termos sócioeconomicos (Conway,

1987)

 (+) produtividade

 (+) estabilidade

 (+) sustentabilidade

 (+) resiliência

 (-) vulnerabilidade

2- em termos ecológicos (Conway, 1987)

(+) produção

(-) variação de rendimentos

(=) manutenção de recursos



Recuperação e Resistência 
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Muito intenso e/ou por muito tempo = produtor/comunidade não 

resiste mesmo se o sistema de produção se recupere no tempo. 



 Espécies envolvidas; Grevílea, Mandioca (Fécula branca) e capim Mombaça.

 Área Total: 48,4 ha

 Área de SSP: 44 ha

 Calagem: corrigido para V 50%

 Plantio: simultâneo (arvores mandioca e grevílea) julho/1998

  Adubação: não houve

 Espaçamento das árvores: 18 curvas de nível de aproximadamente 350 m,

espaçadas de 80 a 30 metros conforme a declividade do terreno.

 População: 2200 árvores

 Produção de Mandioca colhida com 1 ano de idade: 24,8  T/ha

 Preço pago pela mandioca: R$ 85,00 / T

 Contrato de arrendamento: previa 50% do líquido

Renda liquida: R$ 744,00/ha



 Colheita das grevíleas:  2006

o 351,3 toneladas de toras-vendida a R$ 55,00- total de R$ 19.321,00

o 350 toneladas de lenha vendida a R$ 10,00- total R$ de 3.500,00



• Estacionalidade da produção forrageira de espécies tropicais perenes 
amplificada por geadas é diminuída com o silvipastoril. 

Urocloa 

2008 

1994 



Silvipastoril após a Geada 
de 24/07/2011 – Faz. São José – Angélica/MS 

Foto: Maria Eloá Rigolin © 



Silvipastoril após a Geada de 

29/07/2011 - 17:32:01– Faz. São José – Angélica/MS 
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• Recobrimento 

vertical pelas copas 

de 17 a 22% da 

área. 

Variação espacial da disponibilidade de água no solo , na camada de 0 – 35 cm de 

profundidade, dentro do sistema silvipastoril (Porfirio-da-Silva, 1998) 

lado baixo meio  lado de cima 

um dia 
depois da 

chuva 
46% 68% 12% 

27 dias sem 
chover 

2% 21% 2% 

sem árvores 

61% 

2% 



• Recobrimento 

pelas copas de 17 

a 22% da área. 

1997 – 41 dias de estiagem 



Pastagem a pleno sol - sem árvores  
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• Estacionalidade da produção forrageira de espécies tropicais perenes 
amplificada por estiagens 
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“conforto térmico” 



• Perda de lavouras por anomalia climática 



90% dos nutrientes ingeridos 

pelo gado, durante o pastejo, 

retorna por meio de fezes e 

urina (Monteiro & Werner, 1997) 

(Adaptado de Kruschewsky, 2009) 

Pasto arborizado  

Pasto não-arborizado  

DISTRIBUIÇÃO DAS 

EXCRETAS NA FASE 

SILVIPASTORIL 
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Neutralização da emissão de metano em sistema silvipastoril : 
 árvores x bovino adulto de corte (450kg) 

árvores necessárias para neutralizar a emissão de 1 boi  

C fixado (t. Ceq) na madeira (250 árvores/ha) 

Fonte :  LEITE et al., 2010; TSUKAMOTO FILHO, 2003. 

0,02069  ton.Ceq por árvore.ano-¹ 



verão 2010/11) 

Silvipastoril 
860 g/dia + 3,7m³ 

 inverno 2011 





Milho  IPR-114 



Milho  IPR-164 Soja  CD 202 



2- Arborização do Ambiente 
de Pastagens 



Desafio... 



2- Arborização do Ambiente de Pastagens 

•É uma técnica  que  promove a 

“mudança do uso da terra” 

 

•Obrigatoriamente associada às  

técnicas de manejo adequado do 

rebanho e da pastagem. 



Fonte: Paciullo et al. (2008) 
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Fonte: Paciullo et al. (2008) 





Tamanho da área (Ha)                    1,4 

número de árvores                        120 

Produção de carvão (sc)               200    

Custo Kg. carvão (US$)               0,10 

Slide: Henrique Murgueitio 



2- Arborização do Ambiente de Pastagens 

•Características desejáveis  em uma árvores 

Adaptação ao sítio 

 rápido crescimento 

 mercado 

Valor dos produtos 

 tipo de raiz 

 produtos e serviços 

Investimento e capacitação técnica 



3- Arborização de Pastagens como 

promotor da transição agroecológica 

•Premissas:  (que afetam produtividade e 

sustentabilidade de sítio) 

• ciclagem de nutrientes 

• proteção contra erosão 

• modificação do microclima 

• estratificação do uso de recursos 

• efeitos sobre populações de pragas e 

plantas indesejadas 

• ... 



Efeitos das árvores  
Atenuação de 
ventos 

Baixa oxidação da 
matéria orgânica 
devido à sombra 

Fixação biológica de N 

e associação micorrízica 

Rompimento de camadas 
compactadas do solo 
pelas raízes 

Resíduos de 
raízes 
(C,N,P,K.Ca,Mg) 

Retirada de nutrientes em 
camadas mais profundas 
do solo 

Captura de 
CO2 

Ganhos da atmosfera, 

nutrientes contidos na 

poeira, interceptados pela  

copa e lavados pela chuva 

para o solo 

Deposição de matéria 
orgânica (C,N,P, K, Ca, Mg) 

Ambiência animal e “proteção” 

de forrageiras e/ou cultivos 

Fonte: Adaptado de Young, 1994 



Classificação de interações em silvipastoril 

      C - componentes 

  1 . Ambiente físico 

   - acima do solo 

   - abaixo do solo 

  2 . Ambiente biológico 

   - plantas (pastagem, árvore) 

   - animal (gado, fauna) 

   - microbiota 

  

 R - Relacionamentos 

             1 . Interações biótico-abiótico 

   (1 afetando 2 e 2 afetando 1) 

    

  2 . Interações biológicas 

        a - competição 

        b - predação 

        c - mutualistmo 

        d - comensalismo 

Interações ecológicas em silvipastoril 

Fonte: Porfírio-da-Silva &Moraes, 2010 



3- Arborização de Pastagens 

como promotor da transição 

agroecológica 

•Peculiaridades que devem ser  

compreendidas e atendidas e 

referenciadas nas condições regionais: 

• orientação das árvores  

• arranjo espacial  

• planejamento -ex-ante  -  



Como ficam os tocos? 



3- Arborização de Pastagens 

como promotor da transição 

agroecológica 

•Planejamento 

• a integração dos componentes 

deve ser  pensada desde o início 

• deve prever e permitir 

transitoriedade amena 



3.1 – Objetivos da Arborização de 

Pastagens 

•... estabelecer  “novo” paradigma pecuário 

onde o uso da terra, de base monocultural , 

deve ceder lugar  à base policultural . 

 

• aumento da  produtividade total 

• aumento da estabilidade 

• aumento da sustentabilidade 



3.1 – Objetivos da Arborização de 

Pastagens 

•Aumento da produtividade total 

• diminuindo interações negativas entre espécies 

associadas 

• reforçando interações positivas que ocorrem entre 

espécies associadas 

•  



3.1 – Objetivos da Arborização de 

Pastagens 

•Aumento da estabilidade de rendimento 

• dependerá  da capacidade de suportar variações  do 

ambiente, de assimilar  perdas e dividir riscos  por meio da 

diversificação  

  Verificação desta assunção: 

 estudos  do rendimento dos componentes em monocultivos e o 

rendimento do conjunto em silvipastoril  

  gado+pasto  x  gado+ pasto+árvores 

  pasto x pasto + árvores 

  árvores x árvores +pasto+ gado 



3.1 – Objetivos da Arborização de 

Pastagens 

•Aumento da estabilidade de rendimento 

• dependerá, ainda, das  práticas de manejo 

adotadas 

•  desramas e desbastes 

•  intensidade e frequência de pastejo 



Manejo de copa das árvores: 
 
regula o componente arbóreo 

conserva os demais (pasto e gado) 

oportuniza o crescimento da pastagem  

   sob a copa das árvores 

proporciona diferentes taxas de  

  mineralização da matéria orgânica 

fundamental para produção de madeira 

   de maior valor agregado 







65% sombra 35% sombra 

Plantas/m2 = 526  

 MS/ha = 1800 kg/ha 

Plantas/m2 = 295 

MS/ha = 858 kg/ha 

Fonte: Pacciulo et al., 2008 



Fonte: Pacciulo et al., 2008 



3.1 – Objetivos da Arborização de 

Pastagens 

•Aumento da sustentabilidade 

• efeitos de longo prazo das flutuações normais 

do ambiente ( ou de estresse ) na capacidade 

dos agroecossistemas manterem a produtividade 



entradas saídas 

nutrientes 

energia 

água 

nutrientes 

Energia 

água 

90% dos nutrientes ingeridos 

pelo gado, durante o pastejo, 

retorna por meio de fezes e 

urina (Monteiro & Werner, 1997) 

(Porfírio-da-Silva &Santos, 2010) 

Pasto arborizado  

Pasto não-arborizado  



4 – Arborização de pastagens e o 

“negócio” pecuário 

• Demanda crescente por proteína de origem 

animal com qualidade 

• selos e certificações  

• consumidor  conscientizando-se dos 

riscos da produção 

• crescimento populacional   = 9,2 bi  em 

2050  (FAO, 2009) 

 



Re-estruturação das explorações agrícolas após a Febre Aftosa poderá 

conduzir à introdução de novos e mais diversificados sistemas de uso da 

terra. Um desses sistema é agrofloresta. 



4 – Arborização de pastagens e o 

“negócio” pecuário 

• Demanda crescente por produtos florestais 

•crescimento populacional   = 9,2 bi  em 

2050  (FAO, 2009) 

• urbanização 

• aumento de renda 



4 – Arborização de pastagens e o 

“negócio” pecuário 

• Demanda crescente por produtos florestais 

(estimativas  para 2030  - FAO, 2002 – em bilhões  m³) 

• + 60%  consumo toras  = 2,4  

• produção  de toras  plantadas = 0,8  

• diferença =  1,6 

  



A questão fundamental não é  se 

irá faltar madeira no futuro, 

Mas sim de onde virá, como será 

produzida e quem a produzirá?  
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SAFs  no Brasil subtropical 





Produção associada: 
 Pecuária e Madeira. 

“ Patrimônio de madeira”  
Corymbia citriodora 
11 anos; 185 arv/ha; 204 m³/ha 



Plantio 1989 – Reforma de pasto 

2008- 90 arvores/ha 
R$ 84,00/arv.  em pé 

 tora de 4 m 
0,92m³ 





Foto de Adilson Kazuo 



4 – Arborização de pastagens e o 

“negócio” pecuário 

 Brasil:  

• maior produtor de madeira serrada de florestas 

naturais = 15,2 milhões de m³ 

• exporta 1,7 milhão de m³ 

• consome 13,5 milhões  de m³  de serrados de 

nativas + 65 milhões  de florestas plantadas. 

 

(Fonte: UNECE & FAO, 2009; ABRAF, 2009) 

 



...OUTROS 

VALORES... 

 



...OUTROS VALORES... 
Bem-estar animal; 

Favorecimento da conservação da 

biodiversidade; 

Conservação do solo e água; 

Satisfação das pessoas e o bem-

estar da família rural; 

 ... 
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Bem-estar 

animal ...   



...favorecimento da conservação da 

biodiversidade... 



Em regiões de alta biodiversidade, a 

pecuária coloca em risco a conservação 

da flora e fauna   



 Conservação da fauna em paisagens 
pastoris 

As pastagens com alta cobertura de árvores 

conservam mais biodiversidade que as com baixa 

cobertura de árvores 

Alto

bajo

Grupo

Floresta 

secundária

Mata 

ciliar

Cerca 

Viva

Pastagens 

com 

árvores

Pastagens 

sem 

árvores

Aves 

Morcegos

Besouros

Mariposas 

Roedores
Fonte: Harvey et al 2005, CATIE. 





a pasto 
sombra 

Arborização 

de pastos 

Ambiência  

animal  

Controle da erosão 

Conservação da água 

Leite  
e/ou  
Carne 

Renda 

madeira 

Imagem do negócio 



A diversidade de condição regional do país 

evidencia a necessidade de estudos 

regionalizados sobre a viabilidade da 

combinação de diferentes espécies que podem 

compor sistemas silvipastoris 

Considerações finais 



Mecanismos de política pública capaz de direcionar 

esforços no sentido de superar barreiras econômicas 

como a necessidade de investimento inicial, barreiras 

operacionais como a necessidade de adquirir maior 

conhecimento tecnológico, mais investimento em 

tempo, mão-de-obra e infra-estrutura, por parte de 

técnicos e agricultores fazem-se necessários. 

Considerações finais 



O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira (02/04) o Projeto de Lei 
708/07, que institui a Política Nacional de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF). 

O texto aprovado é um substitutivo do Senado ao Projeto de Lei 708/07, do ex-deputado Rodrigo Rollemberg, hoje senador, que foi aprovado 
anteriormente pelas comissões de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Rural; de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania.   

 A proposta será enviada agora para sanção presidencial. Como o prazo de sanção é de quinze 
dias, a proposta deve virar Lei. 
 

 A iLPF é uma das tecnologias que fazem parte do “Plano Setorial para a Consolidação de uma 
Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura” que visa contribuir com os 
compromissos voluntários, assumidos pelo Brasil na COP-15, de redução das emissões de 
gases de efeito estufa (GEE).  
 

 
Os objetivos da política de integração lavoura-pecuária-floresta incluem: melhorar de 
forma sustentável a produtividade, a qualidade dos produtos e a renda das atividades 
agropecuárias, por meio da aplicação de sistemas integrados de exploração de lavoura, 
pecuária e floresta em áreas já desmatadas, como alternativa aos monocultivos 
tradicionais; mitigar o desmatamento e contribuir para a manutenção das áreas de 
preservação permanente e reserva legal; além de fomentar novos modelos de uso da 
terra, conjugando a sustentabilidade do agronegócio com a preservação ambiental. 
A iLPF, de acordo com a proposta, estabelece novas atribuições para o poder público. Entre elas 
estão: definir planos de ação regional e nacional para a expansão e o aperfeiçoamento dos 
sistemas de iLPF, com a participação das comunidades locais e estimular a adoção da 
certificação dos produtos pecuários agrícolas e florestais oriundos de sistemas integrados. 



Metas Nacionais para as Tecnologias do Plano ABC 

ILPF e  SISTEM AS AGROFLORESTAIS

Estratégia Regional:

Região 2011/2015  2016/2020 TOTAL

Centro-Oeste 0,5 1 1,5

Norte 0,3 0,4 0,7

Sudeste 0,3 0,5 0,8

Nordeste 0,1 0,1

Sul 0 ,3 0 ,5 0,8

Área total 1,5 2,5 4

*Milhões de hectares por período

 0,2



Metas Nacionais para as Tecnologias do Plano ABC 

RECUPERAÇÃO DE PASTAGENS DEGRADADAS

Estratégia Regional:

Região 2011/2015  2016/2020 TOTAL

Centro-Oeste 3 4,6 7,6

Norte 2,1 2,9 5

Sudeste 0,5 0,5

Nordeste 0,2 0,5 0,7

Sul 0,2 0,5

Área total 6 9 15

*Milhões de hectares por período

 1,0

 0,7



OPORTUNIDADES DE PESQUISA  

 definição da intensidade de desrama  ótima para  o crescimento dos componentes  (arbóreo e 

não-arbóreo); 

 configuração do sistema radicular originado de plântulas de sementes e de plântulas de 

estaquia e sua relação com a competição interespecífica e intraespecífica; 

 novos métodos para o controle da competição sofrida pelas árvores na fase de 

estabelecimento; 

 determinação espaço-temporal da  interação entre raízes arbóreas e não-arbóreas; 

 definição de parâmetros (biológicos e econômicos) para realizar desbastes; 

 definição da intensidade de desrama ótima para a qualidade da madeira; 

 ciclagem de nutrientes (incluso das excretas do componente animal); 

 distribuição da biomassa de ramos no tronco (arquitetura de copa); 

 qualidade espectral da radiação filtrada pelas copas das árvores; 

 propriedades bromatológicas de folhas e cascas; 

 protocolos de adubação em sistemas de integração; 

 testes de predileção do gado; 

Tabela 3 - Exemplos de oportunidade de pesquisa no componente arbóreo em sistemas 

agrossilvipastoris. (Porfírio-da-Silva, 2013) 



A escolha de um quadro analítico para 
considerar os méritos econômicos da 
mudança de uso da terra convencional para 
uma forma mais complexa que integra árvores 
na mesma área. 

Considerações finais



Considerações finais

• Será que um sistema de uso da terra que integra árvores 

pode gerar lucro como o uso convencional da área? 
 

• Será que a iLPF ao gerar serviços ambientais pode ser mais 

apropriada como estratégia para a sustentabilidade  da 

agropecuária? 

 

• Quanto melhor seria para um agricultor ou pecuarista 

converter seus sistemas convencionais por um 

agrossilvipastoril? 
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 Desafios colocados ... 

 Adoção exige mudança de costumes; 

 Depende de acesso/disponibilidade de informações 
rotineiras; 

 Acabar com a falsa dicotomia entre floresta e agropecuária; 

 Formação de atitude para parcerias; 

 Foco para novos mercados e/ou fornecedores de matéria 
prima e/ou serviços de apoio; 

 Atualização tecnológica; 

 Ampliar a interação interinstitucional e multidisciplinar; 

 Ênfase sobre a eficácia de uso dos recursos; 
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http://www.cnpf.embrapa.br/pesquisa/safs/ 



Obrigado pela atenção! 
 

vanderley.porfirio@embrapa.br 


