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RESUMO

A preocupação com os impactos ambientais negativos decorrentes de atividades 
agropecuárias e florestais tem ocupado lugar cada vez maior na agenda de 
cientistas, técnicos, gestores públicos e da sociedade em geral. No caso de 
áreas montanhosas, característica da Região Sudeste do Brasil, a situação 
é ainda mais preocupante em função da maior susceptibilidade a perdas de 
solo e água. O uso de práticas agrícolas inadequadas é apontado como uma 
das principais causas da degradação das áreas cultivadas. Além disso, existe 
uma tendência mundial de crescente demanda por alimentos, fibras, madeira 
e biocombustíveis, o que aponta para a necessidade de expansão da fronteira 
agrícola, pressionando a incorporação de áreas de preservação ambiental 
ao processo produtivo, visando à manutenção ou aumento da produção de 
alimentos no país.

A estratégia de exploração da terra que integra lavoura, pecuária e floresta, 
englobando os sistemas silvipastoris, preconiza a combinação da utilização 
de espécies florestais, agrícolas e, ou, criação de animais, numa mesma 
área, de maneira simultânea e, ou, escalonada no tempo. Diversos autores 
destacam que estes sistemas representam uma alternativa de uso sustentável 
do solo, na medida em que proporcionam: i) aumento de produtividade das 
áreas em função das tecnologias empregadas nos cultivos e na recuperação 
do potencial produtivo destas áreas, tanto químico como físico); ii) proteção do 
solo contra a erosão, conservação da água, manutenção do ciclo hidrológico 
e melhoria dos atributos físicos, químicos e biológicos do solo, iii) aumentos 
do valor nutricional da forragem e do conforto térmico animal, iv) melhorias no 
desempenho de bovinos criados a pasto e, v) benefícios socioeconômicos tais 
como diversificação da produção e da renda, redução do risco da atividade e 
redução da sazonalidade da demanda por mão-de-obra no campo, o que torna 
a atividade pecuária regional mais sustentável e rentável.

Neste sentido, os sistemas silvipastoris (que integram pecuária e floresta), 
ganham destaque como uma alternativa de produção sustentável em áreas 
montanhosas, notadamente aquelas de Uso Restrito (conforme o Código 
Florestal), na medida em que proporcionam a otimização do uso do solo com 
ganhos ambientais, aumento da produtividade e da renda no meio rural.

Sistema Silvipastoril em Áreas de Uso Restrito



Descrição da Tecnologia

O cultivo de sistemas silvipastoris em Áreas de Uso Restrito consiste na integração de 
espécies forrageiras (pastagens) com espécies arbóreas (florestas). Normalmente 
a implantação de tais sistemas ocorre em áreas de pastagens já estabelecidas e 
que apresentam algum grau de degradação, visando a recuperação do potencial 
produtivo das mesmas. Após avaliação das atividades necessárias à recuperação 
da espécie forrageira já implantada, tais como roçada, aplicação de calcário 
e adubação de cobertura, é realizada a marcação das covas para implantação 
das linhas de árvores. Deve ser adotado o cultivo mínimo, com a abertura de 
covas e controle de matocompetição apenas nas faixas de plantio das árvores. A 
depender da condição do terreno, é possível a abertura de sulcos nas linhas de 
plantio, sempre no sentido transversal ao do escoamento natural do terreno. As 
árvores devem ser estabelecidas em linhas dispostas no sentido transversal ao do 
escoamento natural do terreno, acompanhando as curvas de nível (Figura 1)

 

Figura 1. Sistema silvipastoril: linhas de árvores estabelecidas em sentido 
transversal ao escoamento superficial natural do terreno. Foto: Marcelo Dias Müller



Escolha da Essência Florestal

A escolha da espécie florestal a ser utilizada deve obedecer a alguns critérios 
básicos, tais como: adaptação climática, finalidade do plantio, crescimento rápido, 
copa alta e pouco densa, possibilidade de mercado, dentre outros. Além disso, o nível 
de conhecimento técnico sobre a silvicultura da espécie deve ser considerado, bem 
como a disponibilidade de mudas a preços acessíveis e a existência de assistência 
técnica local qualificada.

A produção madeireira, na maioria das vezes, tem sido o principal fator na escolha da 
espécie. Neste sentido, em função de suas características de rusticidade, adaptação 
a diversos ambientes, facilidade no manejo cultural, conhecimento técnico disponível, 
disponibilidade de mudas e material genético, crescimento rápido e multiplicidade de 
usos, atendendo a diversos mercados, as espécies do gênero Eucalyptus têm sido 
as mais utilizadas.

Outras espécies, tais como Acacia mangium (acácia), Grevilea robusta (gravílea), 
Khaya ivorensis, K. senegalensis (mogno-africano), Schizolobium amazonicum 
(paricá), Tectona grandis (teca) e Toona ciliata (cedro australiano), têm sido apontadas 
como potenciais. Entretanto, devem ser observadas as limitações edafoclimáticas na 
seleção destas alternativas.

Arranjos de Plantio

O arranjo espacial se refere à forma como as árvores são dispostas na área. Em 
se tratando de sistemas consorciados, deve-se ter o cuidado de não sombrear 
excessivamente o sub-bosque. Estudos realizados pela Embrapa Gado de Leite 
concluem que acima de 35-40% de sombreamento a produtividade de pastagens de 
braquiária começa a declinar significativamente. Os espaçamentos mais adequados 
em cada caso deverão levar em consideração as espécies utilizadas, tanto forrageiras 
como florestais, o nível de adubação empregado, o tipo de solo e sua fertilidade, bem 
como o tipo de exploração que se deseja. Nos casos onde a exploração pecuária é a 
atividade principal, o número de árvores deverá ser menor e vice-versa. Normalmente 
os espaçamentos mais empregados são aqueles que proporcionam densidades de 
plantio variando de 150 a 300 árvores por hectare. Na Tabela 1, são apresentados 
alguns exemplos de arranjos espaciais.
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básicos, tais como: adaptação climática, finalidade do plantio, crescimento rápido, 
copa alta e pouco densa, possibilidade de mercado, dentre outros. Além disso, o 
nível de conhecimento técnico sobre a silvicultura da espécie deve ser consider-
ado, bem como a disponibilidade de mudas a preços acessíveis e a existência de 
assistência técnica local qualificada.
A produção madeireira, na maioria das vezes, tem sido o principal fator na escolha 
da espécie. Neste sentido, em função de suas características de rusticidade, adap-
tação a diversos ambientes, facilidade no manejo cultural, conhecimento técnico 
disponível, disponibilidade de mudas e material genético, crescimento rápido e 
multiplicidade de usos, atendendo a diversos mercados, as espécies do gênero 
Eucalyptus têm sido as mais utilizadas.
Outras espécies, tais como Acacia mangium (acácia), Grevilea robusta (gravílea), 
Khaya ivorensis, K. senegalensis (mogno-africano), Schizolobium amazonicum 
(paricá), Tectona grandis (teca) e Toona ciliata (cedro australiano), têm sido apon-
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Tabela 1. Tipos de arranjos e densidades de plantio de árvores em sistemas sil-
vipastoris

Manejo do componente florestal

Considerando que o crescimento das árvores promove uma dinâmica temporal no 
sombreamento imposto ao sub-bosque e, consequentemente na sua sustentabilidade, 
é possível inferir que o limite máximo de sombreamento tolerável pela gramínea será 
ultrapassado em algum momento, dependendo da densidade de plantio e do arranjo 
espacial adotado. Assim, depreende-se que, o tanto o arranjo espacial quanto a 
idade do sistema interferem na disponibilidade de luz para o sub-bosque, o que 
pressupõe que o manejo florestal, principalmente por meio de desbastes periódicos, 
será diferente para cada sistema (Figura 2).

 

Figura 2. Manejo do sistema em função da produção forrageira.



É possível notar que nos espaçamentos mais amplos, como já era de se esperar, 
há maior incidência de luminosidade no sub-bosque. Além disso, nota-se que 
com a idade há uma alteração no padrão de distribuição da luminosidade para o 
sub-bosque, apesar de se manter a tendência de maior luminosidade para o sub-
bosque nos espaçamentos mais amplos. Sendo assim, tendo em vista o caráter 
de longo prazo deste tipo de sistema nota-se que para o alcance dos benefícios 
do sombreamento é imperativo o manejo das árvores, por meio de desbastes 
periódicos, sempre se tendo o cuidado de manter uma cobertura florestal 
remanescente (Figura 3).

 

Figura 3. Desbaste sistemático de 50% das árvores. Foto: Marcelo Dias Müller

Manejo do pastejo

A despeito das grandes lacunas ainda existentes no que se refere ao manejo do 
pastejo em áreas de sistemas integrados, para que o sistema cumpra a sua função 
de proteção destas áreas, além de sua função produtiva, deve-se observar a 
capacidade suporte do pasto e dimensionar as taxas de lotação em função disso.



Bibliografia

BERGEZ, J.E.; A. J. I. DALZIEL, C. DULLER, W. R. EASON, G. HOPPE, R. H. 
LAVENDER. Light modification in a developing silvopastoral system in the UK: a 
quantitative analysis. Agroforestry Systems, v. 37, p. 227–240, 1997.

JORGE, D.L. Estimação volumétrica de árvores em sistema silvipastoril. 
2014. Dissertação (Mestrado em Ciência Florestal) – Universidade Federal de 
Viçosa. Diamantina: UFV.

JOSÉ, S.; GILLESPIE, A.R.; PALLARDY, S.G. Interespecific interactions in 
temperate agroforestry. Agroforestry Systems, v. 61, p. 237-255, 2004.

MÜLLER, M.D.; BRIGHENTI, A.M.; PACIULLO, D.S.C.; MARTINS, C.E.; 
CASTRO, C.R.T. Cuidados para o estabelecimento de árvores em sistemas 
de integração lavoura-pecuária-floresta. Juiz de Fora: Embrapa Gado de 
Leite, 2010 (Circular Técnica).

MULLER, M.D.; NOGUEIRA, G.S.; CASTRO, C.R.T. Economic analysis of an 
agrosilvipastoral system for a mountainous area in Zona da Mata Mineira, Brazil. 
Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF., v. 46, n.10, p. 1148-1153, 2011.

OLIVEIRA NETO, S.N. de; PAIVA, H. N. Implantação e manejo do componente 
arbóreo em Sistema Agrossilvipastoril. In: OLIVEIRA NETO, S.N.; VALE, A.B.; 
NACIF, A.P.; VILAR, M.B.; ASSIS, J.B. (Org.). Sistema agrossilvipastoril: 
integração lavoura, pecuária e floresta. Viçosa, MG: Editora Arka, 2010, v. 01, 
p. 15-68.

OLIVEIRA, T.K.; MACEDO, R.L.G.; VENTURIM, N.; BOTELHO, S.S.; 
HIGASHIKAWA, E.M.; MAGALHÃES, W.M. Radiação solar no sub-bosque 
de sistema agrossilvipastoril com eucalipto em diferentes arranjos estruturais. 
Cerne, v. 13, n. 1, p. 40-50, 2007.

VENTURIN, R.P.; GUERRA, A.R.; MACEDO, R.L.G.; VENTURIN, N.; MESQUITA, 
H.A. Sistemas agrossilvipastoris: origem, modalidades e modelos de implantação. 
Informe Agropecuário, Belo Horizonte, v. 31, p. 16-24, 2010.

Autores: Marcelo Dias Müller*, Carlos Eugenio Martins*, Domingos Sávio Campos Paciullo*, 
Wadson Sebastião Duarte da Rocha*, Alexandre Magno Brighenti*, Fausto de Souza Sobri-
nho*, Paulino José Melo Andrade*, Mirton José Frota Morenz*, Leonardo Henrique Ferreira 
Calsavara** - Embrapa Gado de Leite*,  Emater-MG**


