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Sistema Silvipastoril



RESUMO

A erosão acelerada, ou erosão antrópica, é um problema mundial. Vastas A 
arborização de pastagens é uma forma de uso das terras também conhecida 
por sistema silvipastoril. O termo Silvipastoril surge da combinação das 
palavras silvi (que significa “aquilo que é relativo ou oriundo da selva, da mata, 
da floresta”) e pastoril (que relaciona atitudes próprias do criador de gado 
em condições de campo, independente da espécie animal – normalmente 
refere-se ao ato de criar/cuidar animais domesticados em campos naturais 
ou plantados com espécies vegetais forrageiras). Sistema Silvipastoril é a 
combinação intencional de árvores, pastagem e gado numa mesma área e 
ao mesmo tempo, e manejados de forma integrada. É uma alternativa para 
incorporar a produção de madeira ao empreendimento pecuário, reunindo as 
vantagens econômicas que cada um tem em separado, ou seja, o rápido retorno 
da atividade pecuária e as características favoráveis do mercado de produtos 
florestais madeireiros. Árvores, pasto e gado, no entanto, não poderiam 
coexistir num 1 sistema de produção (agroecossistema) sem a gestão humana 
, que estabelece as regulações para conservar os componentes bióticos e 
suas interações de valorização até um nível de organização almejado pelas 
2 necessidades e/ou objetivos humanos. Portanto, silvipastoril, enquanto um 
sistema de produção, é essencialmente antropogênico, e deverá ser manejado 
para permanecer dentro de limites previamente estabelecidos, logo, depreende-
se a necessidade de gestão capacitada para os aspectos multidisciplinares nos 
quais se fundamenta esse sistema. Ao considerar a introdução/administração 
de um sistema silvipastoril na propriedade rural, é importante: 

• Entender os benefícios associados com as práticas silvipastoris;

• Planejar bem a implantação das árvores e considerar os objetivos atuais e 
futuros com o sistema;

• Examinar os aspectos fundamentais de manejo necessários para um siste-
ma silvipastoril próspero e lucrativo.

Em sistemas silvipastoris, a produção animal é beneficiada pela melhoria 
das condições ambientais (proteção contra geadas, ventos frios, granizo, 
tempestades, altas temperaturas, etc.). A criação de animais ao ar livre, em uma 
pastagem adequadamente arborizada, é capaz de contribuir para o sequestro 
de carbono, para menor emissão de óxido nitroso (N O2) e para a mitigação 
da emissão de gás metano (CH4) pelos ruminantes. Todos esses gases são 
componentes importantes no aquecimento da atmosfera global (o chamado 
“efeito estufa”). Assim, é possível se pensar no “boi verde” e no “leite verde”, 
conceitos ligados às condições ambientais em que os animais são criados.

Sistema Silvipastoril

Boa prática aplicável em Áreas de Uso Restrito; em áreas de Uso Alternativo do Solo e em áreas consolidadas em Áreas de Preservação 
Permanente, respeitadas as áreas mínimas para recomposição e  adoção de boas práticas de conservação de água e solo.



Essas condições permitem excelente oportunidade de marketing da forma 
de produção, do produto e de seus derivados, atendendo a uma tendência 
mundial: a dos produtos ambientalmente adequados, socialmente benéficos e 
economicamente viáveis. Os resultados já obtidos em trabalhos de instituições 
de pesquisa e extensão rural, bem como em áreas de produtores rurais, apontam 
para as seguintes perspectivas do uso de sistema silvipastoril:

• Aumento na taxa de lotação das pastagens em comparação aos sistemas de 
pecuária convencional;

• Promoção do controle da erosão;

• Menor frequência de reformas em pastagens;

• Melhor condição para o desempenho animal (reprodução e produção) por meio 
do aumento do conforto e proteção dos animais e das pastagens;

• Eliminação de investimentos na construção de sombra artificial aos animais, 
sobretudo para o gado de leite;

• Maior oferta de forragem com valor nutritivo superior em função da melhoria da 
fertilidade do solo;

• Produção de madeira para serraria e laminação.

Informações completas sobre o planejamento de um sistema silvipastoril e sua 
implantação na propriedade rural podem ser consultadas nas publicações abaixo.
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