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Sistemas Silvipastoris  : árvores e pastagens, uma 

combinação possível. 
 

1. Introdução - Conceito 
 

Agrofloresta é um sistema de manejo de recursos naturais, dinâmico, 

baseado na ecologia, que diversifica e sustenta a produção por meio da 

integração de árvores nas fazendas e na paisagem agrícola, visando aumentar os 

benefícios sociais, econômicos e ambientais para usuários da terra, em todos os 

níveis (ICRAF, citado por Macaulay Land Use Research Institute & UK 

Agroforestry Forum, s/d). Sistemas silvipastoris são uma das modalidades de 

sistemas agroflorestais. Resumidamente, sistemas silvipastoris são sistemas nos 

quais forrageiras e/ou animais e árvores são cultivados, simultânea ou 

seqüencialmente, na mesma unidade de área. 

As árvores são sub-utilizadas nas propriedades rurais. A arborização das 

pastagens permite repovoar de forma ordenada áreas de pastagens a céu aberto, 

para proteger o rebanho dos extremos climáticos e ainda obter serviços 

ambientais e diversificação de produtos florestais e pecuários (Montoya et al., 

1994). Árvores são um investimento de longo prazo, e podem ser utilizadas no 

manejo do risco econômico, no planejamento da aposentadoria e como forma de 

transferir riqueza entre gerações (Abel et al., 1997). 

 

2. Porque estabelecer sistemas silvipastoris? 
 

É necessário um planejamento cuidadoso para capturar todos os benefícios 

da presença das árvores no espaço rural. As árvores produzem madeira e outros 

bens florestais (resinas, produtos medicinais), combatem a salinidade e problemas 

de alagamento, protegem e conservam os solos, provém sombra e abrigo para 

outras plantas e animais, conservam e encorajam a biodiversidade, melhoram a 

beleza cênica (Abel et al., 1997). 
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Os sistemas silvipastoris diminuem os impactos ambientais negativos, 

inerentes aos sistemas convencionais de criação de gado, por favorecerem a 

restauração ecológica de pastagens degradadas, diversificando a produção das 

propriedades rurais, gerando lucros e produtos adicionais, ajudando a depender 

menos de insumos externos (como adubos, postes e mourões), permitindo e 

intensificando o uso sustentável do solo, além de outros benefícios (Franke & 

Furtado, 2001).  

 

Produção 
 

Sistemas silvipastoris podem fornecer alimento para pessoas e para o 

gado, madeira, lenha, postes e mourões, frutos e castanhas, resinas, pasto 

apícola, entre outros produtos (Montoya et al., 1994). A utilização das árvores para 

a produção de madeira envolve planejamento e conhecimento das opções, 

necessidade de mão de obra e/ou treinamento de pessoal, produção esperada, 

custos, taxas, mercado e riscos envolvidos. O preço da madeira é afetado não só 

pela qualidade e espécies, mas também pelo custo de colheita e transporte, 

facilidade de acesso durante todo o ano e pela regularidade de produção. A 

associação de pequenos produtores pode permitir a comercialização de volumes 

maiores, aumentando o preço da madeira (Abel et al., 1997), e ainda pode 

viabilizar a utilização de serrarias portáteis (Schaitza et al., 2000), que agregam 

valor ao produto comercializado. A produção de madeira leva tempo, e para 

maximizar os benefícios, os sistemas implantados devem utilizar o maior número 

de benefícios possível da presença das árvores, como proteção dos ventos e 

sombra (Abel et al., 1997). 

Na Grã-Bretanha, sistemas silvipastoris com ovinos e Acer pseudoplatanus, 

na densidade de 400 árvores/ha, não mostraram qualquer redução na produção 

anual do gado mesmo aos 12 anos de crescimento das árvores (Macaulay Land 

Use Research Institute & UK Agroforestry Forum, s/d). No caso de espécies de 

crescimento mais rápido como larch (Larix europaea) e ash (Fraxinus excelsior), 
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na mesma densidade, houve redução de 10% na produtividade animal, devido ao 

sombreamento provocado pelas árvores com 10 e 11 anos de crescimento.  

O sombreamento excessivo das gramíneas forrageiras pode reduzir a 

produção de matéria seca. Alternativas para manter a produtividade incluem 

podas e raleamento (desbaste) das árvores, que podem inclusive gerar renda 

direta (venda de escoras, postes) ou indireta (uso na propriedade rural). 

 

Serviços ambientais 
 

Os sistemas silvipastoris têm um papel importante no estabelecimento de 

corredores biológicos, que favorecem o intercâmbio de genes entre populações de 

espécies, pela polinização e dispersão de sementes, interligando fragmentos 

florestais dispersos e isolados (Franke & Furtado, 2001). 

Além disso, sistemas silvipastoris promovem a conservação e melhoria do 

solo, por meio da redução da erosão eólica, estabilização dos solos, 

especialmente nas encostas, ação descompactante das raízes e atividade 

microbiana (Figura 1). As árvores aceleram a ciclagem de nutrientes, 

principalmente no caso de plantas fixadoras de nitrogênio e com micorrizas, 

aumentando os nutrientes disponíveis no sistema. A sombra, também, reduzindo o 

estresse térmico dos animais, auxilia no ganho produtivo dos animais (Montoya et 

al., 1994). 

As árvores auxiliam a conservação do solo de várias maneiras: reduzem a 

erosão do solo, aumentam a matéria orgânica do solo, melhoram a estrutura do 

solo e aceleram a ciclagem de nutrientes. As árvores ajudam a reduzir a erosão 

pela redução do fluxo do vento e de água, mantendo o solo agregado e 

aumentando a infiltração. A recuperação de áreas degradadas pode ser auxiliada 

pela deposição de restos vegetais, incluindo tocos, galhos e liteiras, ao longo de 

curvas de nível, onde eles podem segurar matéria orgânica e sementes. O 

aumento nos teores de matéria orgânica do solo e de liteira das árvores ajuda a 

melhorar a estrutura do solo e aumenta a infiltração da água pluvial. A germinação 

das sementes e o desenvolvimento de uma faixa de vegetação ao longo dessas 
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linhas aumentam, com o tempo, o controle dos fluxos de água e de vento, bem 

como a ciclagem de nutrientes As raízes de algumas árvores podem penetrar 

mesmo em solos bastante compactados, auxiliando a melhorar a capacidade de 

infiltração da água (Abel et al., 1997). 

Árvores exploram camadas de solo de um a mais de cinco metros abaixo 

do sistema de raízes de culturas anuais e de forrageiras. As raízes trazem 

nutrientes e os depositam na superfície do solo como liteira, que se decompõe 

formando a matéria orgânica do solo. A dispersão desses nutrientes para longe 

das árvores pode ser alcançada pela rotação de longo prazo entre árvores e 

culturas/pastagens, pela alimentação dos animais com a forragem oriunda das 

árvores, e pelo plantio das árvores junto com as culturas/pastagens. As raízes, ao 

penetrarem o solo, formam poros, que com a decomposição das raízes, auxiliam a 

infiltração de água. No ambiente mais ameno sob as árvores, a macrofauna 

contribui também para aumentar a permeabilidade do solo (Abel et al., 1997). 

A taxa de decomposição da liteira em matéria orgânica é afetada pela 

relação carbono:nitrogênio no solo. O maior teor de nitrogênio, como é encontrado 

de modo geral nas leguminosas, acelera a conversão em matéria orgânica. Além 

disso, o nitrogênio incorporado a partir das leguminosas é menos propenso a 

sofrer lixiviação que o de fertilizantes comerciais. Algumas espécies de árvores, 

como Eucalyptus gummifera, aumentam a disponibilidade de fósforo pela 

secreção de exsudados da raiz. Árvores que se associam a micorrizas (como 

Pinus radiata, Eucalyptus marginata) também aumentam o aproveitamento dos 

nutrientes. Se as árvores são raleadas ou colhidas como madeira, há exportação 

de nutrientes, que costuma ser menor que as perdas em culturas de cereais. A 

exportação de nutrientes pode ser reduzida ao se deixar raízes, folhas e casca no 

local, reduzindo a necessidade de fertilizante para o próximo ciclo de plantio das 

árvores. O uso de espécies forrageiras para a conservação de solo é uma boa 

maneira de obtenção de retorno econômico de áreas que estão sendo degradadas 

sob manejo convencional (Abel et al., 1997). 

O vento transporta muitas pragas, e a proteção das árvores reduz o 

transporte das pragas para longe de uma área particular e podem simplificar a 
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necessidade de tratamento. Os quebra-ventos podem servir como uma barreira 

efetiva para reduzir a contaminação por aspersão, sendo recomendados para 

sistemas de produção orgânicos. As árvores atraem predadores – aves e insetos, 

e podem também aumentar a polinização. Por outro lado, o ambiente mais úmido 

encontrado sob as árvores pode favorecer a incidência de doenças fúngicas (Abel 

et al., 1997). 

 

Leguminosas lenhosas na recuperação de pastagens 
 

A grande competitividade das leguminosas é atribuída, em grande parte, a 

sua capacidade de se associar simbioticamente às bactérias fixadoras de 

nitrogênio. Essa associação pode incorporar mais de 500 kg/ha/ano de N ao 

sistema solo-planta, que, juntamente com o fósforo, são os nutrientes que mais 

limitam o estabelecimento e o desenvolvimento das pastagens. Assim, quando 

essa estratégia de obtenção de nitrogênio ocorre junto com a associação dessas 

plantas com fungos micorrízicos, que são capazes de aumentar a área de 

absorção de nutrientes pelas plantas (aumentando assim o aporte de fósforo), 

obtém-se uma eficiente estratégia para melhorar e manter a produtividade (Franco 

et al., 2003). 

As leguminosas fixadoras de nitrogênio fornecem serrapilheira rica em 

nitrogênio, que além de melhorar a fertilidade do solo, reduz a erosão, previne a 

infestação de ervas daninhas e serve de substrato para melhorar a estruturação e 

as propriedades biológicas do solo (Dommergues et al. (1999) citado por Franco et 

al., 2003). A quantidade de N fixado pelas espécies arbóreas varia em função das 

espécies e das relações bióticas e abióticas envolvidas no processo de fixação 

biológica do nitrogênio (Franco et al., 2003). Um povoamento de angico-vermelho 

na Zona da Mata mineira, plantado em espaçamento 7 m x 7 m (204 árvores/ha), 

depositou 4.224 kg de biomassa/ha de matéria seca, entre outubro/93 e abril/94 (6 

meses), com concentração de nitrogênio variando de 2,12 a 2,26%. Isso 

corresponderia a um aporte de 89,5 a 95,5 kg de nitrogênio/ha. Genericamente, 

recomenda-se para adubação de manutenção de pastagens de gramíneas, de 50 



 
Anais do ZOOTEC’2005 - 24 a 27 de maio de 2005 – Campo Grande-MS 
 
a 100 kg de N/ha. A Sesbania sp. chegou a fixar 286 kg/ha em 56 dias, podendo 

suprir assim a necessidade nitrogenada de qualquer cultura agrícola (Franco et al., 

2003). 

 

Benefícios sociais 
 

Grande parte dos produtores rurais necessita de alternativas de aumento de 

emprego e renda. Nesses casos, o produtor pode usar suas melhores terras com 

plantios agrícolas e, obedecendo à legislação, ocupar as terras de relevo mais 

acidentado, pobres ou abandonadas, principalmente, com o plantio de árvores, 

também em sistemas consorciados. Sistemas agroflorestais melhoram a 

distribuição da mão-de-obra ao longo do ano, diversificando a produção, 

melhorando as condições de trabalho no meio rural e da qualidade de vida do 

produtor (Rodigheri, 2003).  

Dados do IBGE (1997), citados por Porfírio da Silva (2003) demonstram 

que, em média, 29,7% dos estabelecimentos rurais do Estado de Mato Grosso do 

Sul apresentavam renda monetária bruta negativa, o que pode ser um indício de 

que, entre outras causas, os atuais sistemas de uso das terras podem não estar 

conseguindo assegurar a capacidade produtiva. No caso de sistemas silvipastoris, 

estima-se que pastagens com 200 árvores por hectare, manejadas para produzir 

madeira para serraria, poderiam adicionar cerca de R$ 300,00/ha/ano (Porfírio da 

Silva, 2001).  

A lucratividade de sistemas silvipastoris tem sido demonstrada por vários 

trabalhos, exemplificado pelo estudo conduzido por Marlats et al. (1995), citado 

por Porfírio da Silva (2003), que comparou monocultura de floresta, monocultura 

de pastagens, e sistema silvipastoril com 250 e 416 árvores por hectare. Este 

último sistema apresentou as melhores taxas internas de retorno do investimento 

efetuado, superando a renda líquida obtida nas monoculturas. Segundo os 

indicadores obtidos na região Sul por Rodigheri (1977), plantios florestais e 

sistemas agroflorestais apresentam rentabilidade significativamente maiores que a 

respectiva rentabilidade dos cultivos anuais de feijão + milho e soja + trigo. 
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Os custos de estabelecimento de sistemas silvipastoris envolvem limpeza e 

preparo do terreno, abertura das covas, custo das mudas, transporte das mudas, 

calagem e adubação das covas, plantio, replantio, combate a formigas, 

manutenção, tratos fitossanitários e manejo (desrama, desbaste, colheita) 

(Montoya Vilcahuaman et al., 2000). 

 

3. Quanto de sombra é desejável para o maior benefício da pastagem e 
dos animais? 

 

A sombra  o abrigo proporcionado pelas árvores afetam a produtividade, 

pela proteção às plantas e aos animais, por alterações do microclima, pela 

competição e pela redução das perdas de solo (Abel et al., 1997). A produção de 

forragem e bem-estar animal são influenciadas pelo microclima local e tem 

reflexos no desempenho animal. 

 

3.1 Estresse térmico 
 

Existe uma faixa de temperatura na qual o gado não precisa gastar muita 

energia para manter a temperatura corporal, que é a chamada zona de conforto. 

Acima da zona de conforto, há vasodilatação, suor e aumento dos movimentos 

respiratórios.  

O gado usa de várias estratégias no ambiente quente: comportamentais 

(procura de sombra, orientação em relação ao sol, aumentando a ingestão de 

água); aumenta a transferência de calor para a superfície do corpo, aumenta a 

temperatura da pele para aumentar a perda de calor por convecção e radiação, 

aumenta a taxa de transpiração para perder calor no suor, aumenta o volume 

respiratório para aumentar a perda de calor evaporativo na transpiração. Com o 

tempo, cai também a taxa metabólica. Se esses mecanismos não conseguirem 

evitar a elevação da temperatura corporal, o animal pode até morrer (Blackshaw & 

Blackshaw, 1994).  
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Para cada aumento de 10°C no ambiente, o ritmo respiratório do bovino 

dobra, chegando a 200 movimentos/min (normal = 23). A zona de conforto para 

bovinos indianos se situa entre 10-15 e 26°C; já para bovinos europeus, está entre 

0,5 e 15-20°C. Dessa maneira, nas pastagens do Brasil Central os bovinos estão 

sob estresse térmico calórico, variando de graus mediano a severo para os 

animais sem proteção, durante boa parte do ano. 

Os bovinos são muito sensíveis ao calor. A temperatura, umidade, 

quantidade de luz solar direta e velocidade dos ventos estão entre os principais 

fatores que afetam a temperatura corporal. A perda de calor por meio da troca 

com o ambiente, que ocorre pela evaporação de umidade na respiração e no suor, 

é o meio mais importante de resfriamento de bovinos sujeitos a altas 

temperaturas. Bovinos de origem indiana têm mais glândulas sudoríparas e maior 

área de superfície que bovinos europeus, o que facilita a dissipação do calor. 

Como a taxa metabólica dos bovinos europeus é de 15 a 20% maior, esse 

conjunto de fatores os torna menos tolerantes ao calor (Blackshaw & Blackshaw, 

1994; Larson, 2000).  

O estresse prolongado conduz a uma resposta complexa no animal, que se 

traduz em menor desempenho. O estresse leva à perda de peso, reduz a 

resistência a infecções, reduz o crescimento tanto pela menor produção de 

hormônios (como o hormônio tireotrófico, que estimula a tireóide, e o hormônio do 

crescimento) como pela redução da ingestão de alimento e inibição geral do trato 

gastrintestinal (Encarnação, 1997).  

Além disso, o estresse calórico também afeta a reprodução. Altas 

temperaturas diminuem a produção e qualidade do sêmen, com baixo volume do 

ejaculado e maior proporção de espermatozóides anormais. O estresse térmico 

parece prejudicar o início da puberdade em novilhas, efeito associado do 

crescimento mais lento e do comprometimento da regulação neuro-hormonal. 

Vacas submetidas ao estresse térmico mostraram prejuízo no crescimento e 

desenvolvimento folicular, bem como na evolução da luteólise, comprometendo a 

ovulação. Além disso, o estresse térmico pode prejudicar as taxas de concepção, 

influenciar o comportamento de estro, modificar a função hormonal e alterar os 
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ambientes do oviduto e do útero, sendo implicado no atraso e interrupção do 

desenvolvimento inicial do embrião em várias espécies (Encarnação, 1997; 

Larson, 2000). 

O alto consumo de alimento aumenta a taxa metabólica e a ingestão de 

água, exigindo mais esforços na termoregulação. A redução da ingestão de 

alimento è uma resposta imediata ao estresse térmico calórico (Blackshaw & 

Blackshaw, 1994). Há relatos de redução de consumo, em confinamentos, da 

ordem de até 10 a 35% em temperaturas acima de 35°C.  

O consumo de matéria seca está ligado diretamente com a produtividade. 

Estima-se que cada quilograma de matéria seca consumido represente de 2,0 a 

2,5 kg de leite. No caso de vacas leiteiras, especialmente as de origem européia, o 

consumo de alimento pode cair de 15 a 20% nos períodos de estresse calórico 

intenso. Dessa maneira, se a temperatura permanecer acima de 30°C por mais de 

6 horas, a produção de leite pode se reduzir em 4 kg/dia para uma vaca que 

produza 27 kg de leite/dia, representando enormes prejuízos para o produtor 

(Vacas Produzem Mais e Melhor Em Ambientes Adequados, s/d). 

 

3.2 Quantidade de sombra 
 

Durante épocas de estresse térmico é importante disponibilizar água a 

vontade e sombra para os animais, procurando também concentrar o manejo do 

gado nas horas frescas da manhã (Larson, 2000). Ainda assim, o acesso à água é 

menos efetivo que o uso da sombra na redução da carga de calor nos bovinos 

(Blackshaw & Blackshaw, 1994).  

As árvores provém o melhor tipo de sombra, combinando proteção da luz 

solar e resfriamento pela umidade que evapora das folhas (Blackshaw & 

Blackshaw, 1994), e ao mesmo tempo podem beneficiar o crescimento e a 

qualidade das pastagens. Em condições tropicais, a temperatura sob a copa das 

árvores é cerca de 2 a 3°C menor que sob céu aberto, havendo registro de 

reduções de até 9°C. A sombra das árvores reduz a passagem de radiação solar 

até a superfície corporal do animal, reduzindo a sua contribuição potencial para o 
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incremento da carga calórica do gado (Martin, 2002). A sombra, pela interceptação 

da luz solar, pode reduzir a carga de exposição à radiação em pelo menos 30% 

(Blackshaw & Blackshaw, 1994).  

A disponibilidade adequada de sombra produz mudanças favoráveis no 

comportamento de pastoreio e sobre a produtividade: os animais dedicam mais 

horas diárias ao pastejo e à ruminação; o consumo de alimento se maximiza sob 

conforto térmico; diminui a necessidade de água; a conversão alimentar melhora, 

com menor utilização de energia para dissipação do calor excessivo (Martin, 

2002). 

O espaçamento recomendado entre as árvores é variável, e depende da 

arquitetura das espécies arbóreas, do modo de distribuição das árvores, da 

fertilidade do solo, entre outros fatores. Alguns estudos em parcelas indicaram que 

o crescimento máximo de gramíneas temperadas e tropicais, tolerantes ao 

sombreamento, foi obtido com 40 a 70% de transmissão de luz. Dessa forma 

concluiu-se que em sistemas silvipastoris, a densidade de árvores não deve 

ultrapassar 40 a 50% de cobertura arbórea na área de pastagem, sendo 

selecionadas as espécies de árvores de arquitetura adequada (Carvalho et al., 

2002). No norte da Argentina, em pastagens de característica subtropical, Martin 

(2002) recomenda de 40 a 60 árvores/ha, distribuídas ao acaso, com uma faixa de 

cobertura da superfície do pasto variando de 15 a 20%, de modo a obter o 

equilíbrio entre a proteção aos bovinos e produção da pastagem. 

As árvores propiciam sombras de qualidade distintas. Martins et al. (2002) 

avaliaram indicadores de conforto térmico animal, concluindo que das cinco 

espécies nativas estudadas ao longo do ano, proporcionaram sombra de melhor 

qualidade o angico (Anadenanthera macrocarpa), seguido por pau-pereira 

(Platycyamus regnellii), copaíba (Copaiba langsdorffii) e ximbuva (Enterolobium 

contortisiliquum), sendo a sombra de sapateiro (Pera glabrata) de menor 

qualidade. A indicação das espécies mais adequadas para promover o 

sombreamento das pastagens está relacionada às características fenológicas das 

árvores. Assim, a leucena (Leucaena leucocephala) que apresenta copa rala e 

folhas delgadas, permite maior incidência de radiação solar que espécies como 
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cinamomo, Melia azedarach, que apresenta copa densa (índice de carga térmica 

radiante de 650 vs. 535 às 14:00h) (Guiselini et al., 1999).  

O sombreamento beneficia também vacas leiteiras em confinamento (Vacas 

Produzem Mais e Melhor Em Ambientes Adequados, s/d). As árvores sombreiam 

os telhados das instalações, interceptando a radiação solar e assim reduzindo a 

temperatura interna e melhorando a evapotranspiração. Algumas das espécies 

recomendadas para plantio entre os galpões são sansão do campo (Mimosa 

caesalpineafolia), grevíleas (Grevilea robusta) e uva japonesa (Hovenia dulcis), de 

folhas estreitas que não caem no verão e de crescimento rápido. 

Em termos da quantidade de sombra que deve ser disponibilizada para os 

bovinos, existem recomendações de 4 a 15 m2/animal para clima temperado, 

variando com a categoria animal (Blackshaw & Blackshaw, 1994;Larson, 

2000;Turner, s/d). 

Os galhos mais baixos das árvores podem ser podados, de modo a permitir 

uma boa ventilação sob a copa, já que a maior velocidade do ar auxilia a troca de 

umidade, importante para a dissipação do calor dos bovinos (Martin, 2002).  

 

3.3 Mudanças no microclima e uso da água 
 

Em áreas sujeitas à seca, as árvores provêm proteção para as culturas 

também por meio da redução da evaporação do solo no início da estação de 

chuva, deixando mais água disponível para crescimento das plantas no final da 

estação, prolongando assim o período de crescimento. O microclima perto das 

árvores é também modificado pela proteção da luz do sol direta, durante o dia, e 

pela proteção das perdas de radiação durante a noite, levando a menores 

oscilações da temperatura do ar (Abel et al., 1997).  

As árvores competem com as plantas vizinhas, sejam pastagens ou 

culturas, por luz, água e por nutrientes. Os efeitos da competição podem se 

estender por uma distância de muitas vezes a altura da árvore. O sombreamento, 

que é uma competição por luz, é benéfico se as plantas já tem quantidades 



 
Anais do ZOOTEC’2005 - 24 a 27 de maio de 2005 – Campo Grande-MS 
 
suficientes de luz para seu crescimento e água é limitada, pela redução das 

perdas evaporativas (Abel et al., 1997). 

O fator mais importante afetando a sobrevivência e crescimento inicial da 

árvore é a competição. Nos sistemas silvipastoris, para que o desenvolvimento 

inicial das mudas de árvores se dê de maneira satisfatória, é aconselhável que o 

estresse causado pela competição com a forragem seja minimizado, 

especialmente no primeiro ano de estabelecimento das árvores. O coroamento, 

que pode ser feito por meio de roçada ou controle químico, deve ser feito num raio 

de 1,0 m (Abel et al., 1997) ou mesmo de 2,0 m (Ribaski, 1986) em situações de 

estresse hídrico ou nutricional mais intensos. 

 

3.4 Resposta da forrageira à sombra  Produção e qualidade 
 

Além da seleção e utilização de espécies forrageiras tolerantes ao 

sombreamento, é possível manipular o nível de iluminação do sistema silvipastoril 

através da escolha das espécies, densidade e pela disposição das árvores em 

relação ao sol e ao relevo, bem como através de técnicas silviculturais de manejo 

de copas das árvores. Onde não há problemas de ventos fortes, as linhas de 

árvores devem ser dispostas no sentido leste-oeste para melhor aproveitamento 

da radiação solar. Em regiões com ventos fortes, deve-se fazer o plantio em 

ângulo de 45 a 90 graus em relação à direção predominante dos ventos ou 

providenciar quebra-ventos periféricos. 

As árvores constituem uma barreira, impedindo a formação de geadas. 

Essa proteção resulta, em termos práticos, em pastagens verdes sob árvores 

durante o inverno (Porfírio da Silva, 1994). Porfírio da Silva et al. (1998) 

registraram, nas condições do noroeste paranaense, temperaturas do ar mais 

elevadas em até 2°C na posição sob as copas de renques arbóreos em noites de 

inverno, e os valores de temperatura do ar atingiram até 8°C de diferença entre as 

posições sombreadas e ensolaradas. O pasto pode ter seu crescimento 

comprometido pelo vento devido a danos físicos causados pela agitação 

mecânica. Tais movimentos podem produzir fraturas permanentes, murchamento, 
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dessecação, cloroses e necrose da ponta das folhas (queima pelo vento). Em uma 

comparação entre pastagem não arborizada e um sistema silvipastoril com 

árvores dispostas em renques curvilíneos, Porfírio da Silva et al. (1998), 

registraram que a velocidade média dos ventos no sistema silvipastoril foram 

menores em 26% e 61%, para um dia de inverno e um dia de verão, 

respectivamente, aproximando-se dos valores que outros autores consideram 

convenientes para a maioria das culturas e para a criação de ruminantes. 

Algumas das gramíneas mais usadas para a formação de pastagens no 

Brasil, como Brachiaria decumbens, Brachiaria brizantha e cultivares de Panicum 

maximum são tolerantes ao sombreamento (Carvalho et al., 2001). Sob sombra 

moderada o crescimento de gramíneas tolerantes pode ser maior que a pleno sol. 

Acredita-se que a umidade mais elevada associada a temperaturas mais amenas 

favoreçam a mineralização do nitrogênio, aumentando sua disponibilidade no solo 

e contribuindo para um melhor desempenho das pastagens.  

Enquanto a redução da luminosidade é mais crítica para plantas jovens, a 

capacidade de regeneração da folha e máxima interceptação da radiação são os 

fatores mais críticos para a produção e persistência das forrageiras. O efeito da 

sombra sobre as características morfológicas e produção de matéria seca das 

espécies forrageiras tropicais foi bastante estudado, mas relativamente pouca 

coisa existe a respeito dos efeitos sobre o valor nutricional, e os resultados são às 

vezes conflitantes (Garcia & Couto, 1997).  

O microclima modificado entre as árvores pode reduzir a velocidade dos 

ventos, a radiação solar, criar um regime de temperatura ameno, maior umidade, 

mais baixas taxas de evapotranspiração e maiores níveis de umidade no solo, 

comparado com a pastagem sob céu aberto. Fatores ambientais assim 

modificados têm um efeito significativo sobre a qualidade da forragem, já que 

digestibilidade da matéria seca e conteúdo de nutrientes são determinados pela 

morfologia, anatomia e composição química da forrageira. Sob sombra, a 

proporção de mesofilo, mais facilmente digestível, é maior em relação à epiderme, 

menos digestível. As gramíneas produzidas em ambientes sombreados mostram 

geralmente maior teor de proteína bruta, maior teor de nitrogênio não protéico, 
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cutículas mais finas, lâminas mais largas, elongação estimulada e 

desenvolvimento vascular diminuído. Entretanto, à medida que o nível de sombra 

aumenta, a concentração de carboidratos solúveis na planta diminui e pode haver 

um declínio concomitante de conteúdo de parede celular. Existem informações 

contraditórias, com relatos de queda no teor de polissacarídeos de parede celular 

e teor de fibra bruta e maior digestibilidade em plantas sombreadas, em relação às 

produzidas ao sol. Dados de pesquisa mostraram que a produção, conteúdo de 

fibras e de proteína da forrageira podem ser mantidos sob sombra, desde que 

selecionadas as espécies adequadas (Lin et al., 2001). 

Muitos estudos encontraram um efeito positivo do sombreamento sobre a 

concentração de minerais na planta, que foi relacionada à sua menor taxa de 

crescimento (Garcia & Couto, 1997). O componente arbóreo pode também 

propiciar maior aporte de minerais pela maior reciclagem de nutrientes.  

 

4. Como escolher as árvores? 
 

Sempre, deve-se buscar espécies adequadas às condições ecológicas do 

lugar; compatíveis com outros componentes do sistema (por exemplo, evitar 

árvores que produzam frutos tóxicos aos bovinos); espécies adequadas à prática 

agroflorestal que se quer implantar (por exemplo, raízes profundas para as 

espécies de barreiras quebra-vento, leguminosas quando se deseja aumentar a 

fertilidade do solo, tolerância ao corte para forrageiras); espécies de silvicultura 

conhecida, entre outros (Montoya Vilcahuaman et al., 2000). 

Balandier & Dupraz (1999) compararam o crescimento no período inicial (5-

8 anos) de árvores plantadas em espaçamentos largos (50 a 400 plantas/ha) em 

sistemas agroflorestais (60% silvipastoris) com plantios florestais comerciais (600 

a 1.400 plantas/ha), concluindo que os problemas de crescimento observados se 

relacionavam com a escolha de espécies não adaptadas às condições do local de 

plantio. Esses autores observaram que as árvores de sistemas silvipastoris se 

desenvolveram muito bem, com taxas de crescimento em altura equiparáveis aos 

plantios florestais. Tendo em conta o objetivo de obter troncos retos, cilíndricos, 
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sem ramos, de 4 a 6 m, dentro de 10 a 15 anos, observou-se que o plantio menos 

denso deu melhor resultado em locais mais férteis e protegidos; em solos de baixa 

fertilidade, sujeitos a ventos fortes e estresse hídrico, é provável que densidades 

maiores de plantio sejam aconselháveis, devido à maior perda de exemplares, 

para ao final se colherem 50 a 80 árvores/ha. 

 

4.1 Definir claramente o objetivo principal 
 

O delineamento de sistemas agroflorestais envolve a definição do número 

de árvores a ser plantado; a escolha correta das espécies, nos locais onde sua 

implantação trará maior resultado. É um processo que visa maximizar os 

benefícios. Envolve um período de aprendizado onde é sensato minimizar os 

risco, começando aos poucos e aprendendo com a experiência. É preciso 

identificar a principal razão que leva o produtor a plantar as árvores – 

diversificação da produção e aumento da resiliência da propriedade, aumento da 

produtividade pela proteção das culturas/pastagens ou produção de alimento na 

seca, proteção de recursos naturais da erosão ou dos ventos dessecantes ou 

conservação da biodiversidade – e então capturar o máximo de outros benefícios 

que possam ser associados, por meio de modificações no projeto inicial, mas 

sempre tendo em mente o objetivo principal. Por exemplo, o plantio de árvores e 

arbustos numa encosta erodida podem ter como ganho associado o aumento de 

produção de culturas e pastagens pela proteção dos ventos, sombra para o gado 

e a produção de madeira para serraria. Ainda que a produção de madeira seja 

apenas marginalmente lucrativa, os benefícios globais podem tornar o 

investimento altamente recomendável (Abel et al., 1997).  

O sucesso na implantação de sistemas agroflorestais depende de uma 

série de fatores, entre eles a disponibilidade de mudas de boa qualidade, 

viabilizada pela seleção de matrizes e implantação de viveiros (Salam et al., 

2000).  

As necessidades de preparação da área para o plantio dependem do 

objetivo. Em alguns empreendimentos, altas taxas de crescimento inicial e 
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uniformidade das árvores podem ser desejáveis para assegurar melhor 

planejamento do manejo e da colheita, e podem exigir um preparo mais intensivo 

e oneroso da área, envolvendo gradagem, irrigação e controle de plantas 

invasoras. Pode ser ainda, que em algumas situações, não se necessite de 

máxima taxa de crescimento inicial, e pode ser possível reduzir os custos de 

implantação. Assim por exemplo, um produtor que decide plantar árvores pode 

aceitar um menor crescimento das árvores e produção de madeira para serraria 

em função da proteção e controle da erosão (Abel et al., 1997).  

 

4.2 Distribuição das árvores na paisagem: tipos de SAFs 
 

Os sistemas silvipastoris podem ser classificados de acordo com o tipo de 

arranjo e a finalidade. Alguns dos tipos mais utilizados são árvores dispersas nas 

pastagens, bosquetes nas pastagens, árvores em faixas na pastagem, plantio 

florestal madeireiro ou frutífero com animais, cerca viva e mourão vivo, banco 

forrageiro e quebra-vento (Figura 2) (Franke & Furtado, 2001). 

A distribuição das árvores pode afetar a qualidade da madeira. Para 

aumentar o crescimento em diâmetro de árvores selecionadas, a competição entre 

árvores próximas deve ser reduzida, à medida que as árvores crescem. É difícil 

saber quantas árvores deixar e onde começar. Na Austrália, como regra geral, 

recomenda-se para lugares sem déficit hídrico, que as árvores devem ser 

distanciadas em média pelo menos 25 vezes o diâmetro das árvores mais 

grossas. Assim, em árvores que foram plantadas em espaçamento 3 m x 3 m 

(1.100 árvores/ha) vão começar a competir, e seu crescimento em diâmetro vai 

ser restringido, quando as árvores alcançarem 12 cm de diâmetro. Quando os 

galhos são podados, o raleamento feito à distancia de 25 vezes o diâmetro pode 

diminuir o tempo necessário para o corte, sem comprometer a qualidade da 

madeira. Quando a competição é desejada, como forma de diminuir o tamanho 

dos nós, o raleamento para 20 vezes o diâmetro pode ser preferido, dependendo 

do grau de desrama natural (Abel et al., 1997). 
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4.2.1 Árvores dispersas na pastagem 
 

As árvores podem estar distribuídas de modo aleatório ou em 

espaçamentos pré-determinados. Podem ser oriundas do manejo da regeneração 

natural (Figura 3), ou podem ser plantadas. Quando as árvores estão dispersas na 

pastagem, a distribuição dos benefícios – aumento da fertilidade do solo pela 

incorporação de nutrientes, sombra, proteção - é mais homogênea na área 

(Montoya et al., 1994).   

O critério mais importante para a produção de madeira é forma. Árvores 

retas, com fuste longo, são mais fáceis de colher e processar, além de permitirem 

uma melhor utilização na serraria. Árvores plantadas com maior espaçamento têm 

seu crescimento em diâmetro maximizado. Apesar do volume de madeira 

produzido ser menor em comparação com plantios adensados, as árvores 

precisam de menos tempo para atingir o tamanho adequado para comercialização 

e tem maior valor individual, o que pode compensar a perda de volume. Quando o 

espaçamento é grande, pode haver crescimento excessivo de galhos, sendo, às 

vezes, necessário fazer a desrama (Abel et al., 1997). A densidade, no caso de 

árvores dispersas, pode ser tão baixa quanto 5 a 20 árvores/ha (Montoya et al., 

1994).  

 

4.2.2 Árvores em linhas na pastagem 
 

Consiste na formação de faixas de árvores, recortando toda a pastagem, 

preferencialmente em nível (Figura 4). Algumas vezes recomenda-se o plantio das 

faixas de árvores seguindo as trilhas dos animais nas encostas, para facilitar o 

deslocamento dos mesmos, ao mesmo tempo em que se mantém o benefício em 

termos de conservação do solo e do ambiente como um todo. As árvores podem 

ser plantadas em uma única linha, ou podem ser plantadas duas ou mais linhas 

juntas. A utilização de linhas duplas de árvores, plantadas em quincôncio (isto é, 

alternadamente) pode ser uma boa alternativa para a produção de árvores 

associadas a pastagens (Sharrow, 1998).  
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O plantio em linhas duplas busca proporcionar exposição total ao sol de 

pelo menos um dos lados das árvores, mantendo, assim, uma boa taxa de 

crescimento das árvores. Do ponto de vista ecológico, o plantio de linhas ou de 

árvores agrupadas mais densamente, como os bosquetes, proporciona uma maior 

área de borda árvores/pasto, muito atraente para a vida silvestre que se abriga 

junto às árvores (Sharrow, 1998).  

O plantio das árvores em linhas pode facilitar a entrada de implementos 

agrícolas. As linhas podem ser distanciadas entre si de 10 a 30 m, com 

espaçamentos adensados na linha de 3 a 6 m. As árvores podem ser podadas e 

raleadas a medida em que se desenvolvem, para maximizar sua produção e para 

manter a produção do pasto (Montoya & Baggio, 2000).  

O rebanho tem a tendência de caminhar paralelamente a barreiras, tais 

como as fileiras de árvores, o que facilita a condução dos animais entre elas. 

Entretanto, os animais podem ficar relutantes em atravessar entre as linhas de 

árvores. O manejo do rebanho pode ficar mais complicado quando uma parte dos 

animais perde o contato visual com o condutor, escondido pela vegetação, 

enquanto outra parte consegue vê-lo (Sharrow, 1998). 

O plantio de árvores em linhas na pastagem também pode ser realizado 

com o objetivo específico de reduzir a ação de ventos sobre os animais o sobre a 

pastagem, ou seja. quebra-ventos. Quebra-ventos são estreitas faixas de árvores, 

arbustos e/ou gramíneas, plantados de forma perpendicular aos ventos 

dominantes, para proteger plantações e pastagens, casas e edificações rurais e 

outras áreas do vento e de rajadas de areia. Quando as árvores são plantadas em 

linhas, elas podem funcionar como quebra-ventos, e alterar, então, o microclima 

de uma forma mais sistemática. Existem estimativas de que a conversão de 2% da 

área em quebra ventos (quebra-ventos de 20 m de altura, distantes 25 vezes a 

altura) pode reduzir a velocidade dos ventos em 30%. A medida que o uso de 

quebra-ventos aumenta, maior o efeito de proteção em uma escala regional (Abel 

et al., 1997). 
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Barreiras quebra-vento 
 

Barreiras quebra-ventos reduzem a velocidade do vento que atinge a área 

protegida. As árvores selecionadas para compor as barreiras quebra-vento devem 

ser resistentes aos ventos, às pragas e às enfermidades, além de terem raízes 

profundas, serem de rápido desenvolvimento e frondosas (perenifólias). No 

delineamento de barreiras quebra-vento, a estrutura do quebra-vento (porosidade, 

formato, largura, comprimento e altura) e distribuição espacial (orientação, 

espaçamento, configuração) devem ser claramente definidos para que se alcance 

o máximo de benefícios. De modo geral, considera-se que as barreiras quebra-

vento protegem dos ventos até uma distância de cerca de 10 a 20 vezes sua 

altura. Os quebra-ventos devem ser longos, estendendo-se por pelo menos 20 

vezes sua altura, e podem ser conectados a matas e áreas protegidas adjacentes 

(Abel et al., 1997; Medrado, 2000; Wilkinson & Elevich, 2000).   

Uma compilação de dados obtidos nos Estados Unidos com barreiras 

quebra-ventos mostraram aumento no valor da propriedade da ordem de 6 a 12%, 

na produção agrícola de 6 a 44%, redução na erosão eólica em 50 a 100% e no 

nível de ruído de 10 a 20% (Wilkinson & Elevich, 2000).  

Em uma comparação entre pastagem não arborizada e um sistema 

silvipastoril com árvores dispostas em linhas curvilíneas (Porfírio da Silva et al., 

1998), a velocidade média dos ventos no sistema silvipastoril foram menores em 

26% (inverno) e 61% (verão), ficando próximas aos valores recomendados (1,4 a 

2,2 m.s-1).  

Entre as espécies indicadas para quebra-ventos figuram o nim (Azadiractha 

indica), urucum (Bixa orellana),gliricidia (Gliricidia sepium), grevílea (Grevillea 

robusta), chico magro (Guazuma ulmifolia), eucaliptos (como Eucalyptus 

camaldulensis, E. tereticornis), leucena (Leucaena leucocephala), cinamomo 

(Melia azedarach), mangueira (Mangifera indica), entre outras (Medrado, 2000). 

As árvores, plantadas como quebra-ventos, podem proteger as pastagens e 

culturas do fogo, especialmente quando se utilizam árvores de baixa 

combustibilidade, tais como aroeira salsa (Schinus molle), cinamomo (Melia 
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azaderach), amora (Morus spp), salgueiro (Salyx spp.) e grevílea (Grevillea 

robusta). A barreira reduz os ventos, desvia o calor e segura fagulhas. As 

características desejadas nas árvores e arbustos plantados para auxiliar no 

controle de incêndio são alto teor de sal (Tamarix, Rhagodia, Atriplex, Eucalytpus 

occidentalis, E. sargentii); presença de folhas carnudas (cactos); folhas com baixo 

teor de óleos voláteis; poucos galhos, inseridos longe do solo; tronco liso com 

casca grossa e isolante; copas densas e baixa queda de folhas e de galhos (Fire 

Retardant Plants, 2004). 

 

4.2.3 Estabelecimento de árvores em bosquetes ou talhões 

 

As árvores podem ser implantadas em espaçamentos 3 x 2 m, 3 x 3 m, ou 4 

x 4 m, por exemplo. Podem ser deixados também os capões de mata nativa na 

pastagem (Montoya Vilcahuaman et al., 2000).  

No plantio adensado, a desrama natural é favorecida e o sombreamento 

entre as árvores aumenta o crescimento em altura das plantas. No caso das 

condições ambientais serem desfavoráveis, as árvores mais externas no talhão 

protegem as árvores de dentro. Quando se comparou o desempenho de dois 

sistemas silvipastoris (talhões – 400 árvores/ha e árvores dispersas – 400 e 100 

árvores/ha) ao plantio florestal puro (2.500 árvores/ha) na Grã-Bretanha, os 

talhões combinaram os benefícios no crescimento das árvores e produtividade 

animal, que não se reduziu durante os seis primeiros anos de implantação do 

sistema (Teklehaimanot et al., 2002). Cada talhão consistia de 13 árvores, 

espaçadas de 1,5 x 1,5 m, com 31 talhões/ha e 20 m entre os centros dos talhões, 

protegidos do pastoreio por meio de cercas.  

 

4.2.4 Bancos de proteína 
 

Bancos forrageiros são plantios homogêneos, plantados em altas 

densidades, com espécies de alto valor forrageiro, com alta produção de 

biomassa, proteína bruta total e proteína bruta digestível, além de outros produtos 
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de uso na propriedade (Figura 5). Pode-se permitir pastejo direto ou a forragem 

destina-se ao corte (Medrado, 2000). Dentre as espécies usadas pode-se 

mencionar a leucena (Leucaena leucocephala), gliricidia (Gliricidia sepium) e 

cratília (Cratylia argentea) (Holguín & Ibrahim, 2004). Para corte pode-se usar 

aproximadamente 5.000 a 10.000 plantas/ha e para pastejo direto deve-se usar 

uma densidade de aproximadamente 2.500 a 5.000 plantas/ha (Medrado, 2000) .  

Árvores e arbustos forrageiros representam uma enorme fonte potencial de 

proteína para os ruminantes nos trópicos. Dentre todos os nutrientes, a deficiência 

de nitrogênio é a mais freqüente, principalmente em pastagens tropicais durante a 

seca (Camero et al., 2001). Nesta época do ano, o teor de proteína bruta nas 

gramíneas cai abaixo de 7% na matéria seca, prejudicando a degradação da fibra 

pelos microorganismos do rúmen e reduzindo assim o consumo de matéria seca. 

Árvores e arbustos forrageiros como Calliandra, Erythrina, Leucaena e Cajanus 

cajan mostraram teores de proteína bruta bastantes elevados, da ordem de 22,2 a 

25,8%. Outras plantas lenhosas utilizadas, como Fícus, Acacia, Gliricidia, Prosopis 

e Artocarpus heterophyllus, têm valores médios de proteína entre 14 e 15,1%. O 

uso deste material forrageiro pode auxiliar no balanceamento da dieta, permitindo 

um melhor desempenho animal. A escolha das espécies para o banco de 

proteínas levará em conta, em primeiro lugar, a disponibilidade de sementes, bem 

como facilidade de estabelecimento, boa capacidade de competição, 

produtividade e persistência, em sistemas de baixa alocação de insumos. Além 

disso, deve-se selecionar plantas de bom valor nutricional e palatabilidade 

aceitável (Devendra, 1991).  

 

4.3 Escolha das espécies 
 

Entre as características desejáveis para árvores que vão compor sistemas 

silvipastoris, destacam-se: adaptação as condições ecológicas da área (fertilidade 

de solo, regime de chuvas e de seca, excesso de alumínio, encharcamento, entre 

outros), compatibilidade com os demais componentes do sistema (sem partes 

tóxicas para o gado e sem efeitos alelopáticos, por exemplo), perenifólias, de 
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crescimento rápido, tronco sem ramificações laterais (fuste reto) em condições de 

campo e céu aberto, resistentes ao vento (raízes profundas), capacidade de 

rebrota, silvicultura conhecida, capacidade de fixar nitrogênio, e possibilidade de 

fornecer alimentos (Montoya et al., 1994). 

Quando a finalidade do plantio florestal for madeira, busca-se o fuste 

retilíneo, condição favorecida pelo plantio em densidade maior ou na capoeira. 

Assim, por exemplo, o bálsamo (Pterogyne nitens) produz bom tronco na mata, 

mas é ramificado e tortuoso em ambiente aberto (Pott & Pott, 2003). Na Grã-

Bretanha, o plantio de árvores em talhões, na densidade de 400 árvores/ha, é 

recomendado como forma de aumentar a altura do fuste e favorecer a desrama 

natural (Teklehaimanot et al., 2002). 

 Pott & Pott (2003) sugeriram 116 espécies lenhosas nativas com potencial 

de uso em sistemas agroflorestais em Mato Grosso do Sul. Entre elas, destacam-

se a bocaiúva (Acrocomia aculeata), buriti (Mauritia flexuosa), chico-magro 

(Guazuma ulmifolia), cumbaru (Dipteryx alata), embaúba (Cecropia pachystachya), 

ingá (Inga vera ssp. affinis), jatobás (Hymenaea courbaril e H. stigonocarpa), pequi 

(Caryocar brasiliense), periquiteira (Trema micrantha) e tarumã (Vitex cymosa).  

No caso de sistemas silvipastoris, entre as espécies recomendadas podem-

se citar a grevílea (Grevillea robusta), sibipiruna (Caesalpinea peltophorioides), 

ingá (Inga sessilis), canafistula (Peltophorum dubium), angico (Parapiptadenia 

rigida), leucena (Leucaena leucocephala), eucaliptos e pinus (Montoya 

Vilcahuaman et al., 2000). 

 

5. Principais métodos para estabelecer sistemas silvipastoris 
 

Quando se vai formar pastagens em áreas que ainda tenham a vegetação 

nativa arbórea, é recomendável que se mantenha o maior número possível dessas 

espécies. As árvores podem ficar espalhadas, podem ser mantidas em pequenos 

bosquetes ou em faixas para facilitar o uso de máquinas agrícolas (Carvalho et al., 

2002). Algumas espécies são menos tolerantes ao isolamento, e dentro de pouco 

tempo perecem e desaparecem das pastagens. 
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5.1 Introdução de árvores em pastagens formadas 
 

Existem várias alternativas para introduzir árvores em pastagens já 

formadas e para formar sistemas silvipastoris com o plantio simultâneo de árvores 

e das forrageiras herbáceas, entre as quais estão o manejo da regeneração 

natural e o plantio de mudas (Carvalho et al., 2002). 

 

5.1.1 Regeneração natural 
 

O manejo da regeneração natural é o meio mais econômico de arborizar 

pastagens. A possibilidade de sucesso desta prática depende da existência de um 

banco de sementes no solo, facilidade de germinação das sementes, competição 

com as gramíneas e danos pelos animais, entre outros (Camargo et al., 2001 

citado por Carvalho et al.(2002)). As espécies arbóreas que possuem sistema 

radicular profundo e capacidade para rebrotar após o desfolhamento pelo gado 

são aquelas com maiores possibilidades de se desenvolverem. 

O sistema convencional de limpeza das pastagens envolve a retirada 

sistemática da vegetação arbórea e arbustiva, considerada invasora das 

pastagens, de uma a duas vezes por ano. O manejo consiste no corte seletivo da 

vegetação, mantendo as espécies de interesse. (Viana et al., s/d), em área de 

cerrado de Minas Gerais, selecionaram bolsa de pastor (Zeyheria tuberculosa) e 

aroeira (Myracrodruon urundeuva) como componentes de pastagens de jaraguá 

(Hyparhenia rufa), meloso (Melinis minutiflora) e sapé (Imperata spp). O objetivo 

foi de manter a densidade de 6 a 10 m2/árvore. Bolsa de pastor foi pastoreada 

pelo gado, mas os danos foram reduzidos quando as árvores alcançaram 3 m de 

altura. Não se observaram prejuízos no crescimento da pastagem sob as árvores 

(Figura 1). Já a aroeira não é pastoreada pelo gado. Depois de 1 m de altura, as 

árvores não são mais pisoteadas. O crescimento do pasto sob a sombra foi 

razoável.  
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O manejo da pastagem pode incluir períodos curtos de pastejo controlado, 

com ocupação da área de pastagem por períodos curtos, seguido de períodos 

adequados de descanso, procurando manter boa disponibilidade de pastagem 

(Carvalho et al., 2002). 

Simon et al. (1998) citados por Carvalho et al.(2002) observaram que os 

danos por animais em árvores jovens, de duas espécies nativas, foram mais 

elevados quando houve menor disponibilidade de forragem no início do período de 

pastejo. Este efeito se perde quando a espécie arbórea é palatável.  

 

5.1.2 Proteção das mudas 
 

Uma das dificuldades para a introdução de árvores em pastagens é o dano 

provocado por pisoteio ou mordiscamento das mudas quando não há barreiras 

físicas de proteção para limitar o acesso do gado. Ribaski (1986) citado por 

(Carvalho, 1998) relatou a morte de 62% das mudas de algaroba (Prosopis 

julliflora) introduzidas, sem proteção, em pastagem de capim bufffel (Cenchrus 

ciliaris), nove meses após o plantio.  

Baggio & Carpanezzi (1989) observaram a sobrevivência de apenas 14 % 

das mudas plantadas sem proteção, na presença de gado, um ano após o plantio. 

Eles identificaram entre os fatores que influenciaram a sobrevivência, o porte 

inicial das mudas (mudas mais altas têm melhor sobrevivência) e rusticidade da 

espécie (angico (Parapitadenia rígida), alfeneiro (Ligustrum lucidum), ipê-roxo 

(Tabebuia acellanedae) e araçá (Psidium cattleianum) mostraram altas resistência 

e capacidade de rebrote). 

De modo geral, estima-se que as árvores devem ser protegidas do rebanho 

até atingirem 1,5 m, no caso de ovinos, ou 2,0 m para bovinos (Abel et al., 1997). 

Em eucaliptos, que tem o crescimento inicial bastante elevado, podem ser 

introduzidos animais já no primeiro ano (Garcia et al., 2003). 

Diferentes formas de proteção física da árvore têm sido utilizadas, incluindo 

estacas com espiral de arame farpado, cercas de bambu e cerca elétrica. A 

proteção de mudas de algaroba com cerca de quatro estacas e três fios de arame 
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farpado aumentou a sobrevivência das mudas, após nove meses do plantio, de 38 

para 62% (Ribaski, 1986; citado por Carvalho (1998)). Avaliando sistemas de 

proteção física das mudas, Baggio & Carpanezzi (1989) e Montoya & Baggio 

(1992) encontraram bons resultados para mudas altas, protegidas por uma estaca 

com espiral de arame farpado. O amarrio da muda a uma estaca não foi suficiente 

para protegê-la.  

O plantio de árvores com culturas anuais até que seu estabelecimento 

esteja garantido, quando então a pastagem é formada, é uma prática 

economicamente viável. Dentre as alternativas com grandes possibilidades de 

sucesso estão a utilização de árvores de baixa palatabilidade devido à 

concentração de compostos fenólicos ou que tenham espinhos/acúleos. Dados de 

pesquisa mostraram taxa de sobrevivência de algumas espécies (Mimosa 

tenuiflora, M. artemisiana, Acácia holosericea) superior a 90% após três anos de 

implantação (Dias, s/d, citado por Franco et al.(2003)).  

Repelentes também podem ser utilizados, apesar das limitações 

relacionadas com a necessidade de reaplicações periódicas e do custo para 

utilização em áreas extensas. Por outro lado, vale a pena avaliar a eficiência de 

alguns dos métodos de repelência preconizados, que podem ser úteis para áreas 

menores, como assentamentos e propriedades leiteiras. Entre os repelentes 

orgânicos e naturais, destacam-se fezes bovinas, alternativa testada de forma 

limitada na Costa Rica (Barrios et al., 2004), e sangue seco diluído, utilizado para 

proteção das árvores contra veados em países temperados (Pest Manegement 

Regulatory Agency. Health Canada, ). 

 

5.2 Introdução de árvores durante a reforma de pastagens - sistemas 
agrissilvipastoris 

 

Quando a introdução das árvores é feita durante a renovação das 

pastagens, ou em áreas ocupadas anteriormente com agricultura, o plantio das 

mudas de árvores pode ser inicialmente associado com culturas anuais, 
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retardando-se a semeadura das forrageiras por 1 ou 2 anos, reduzindo assim o 

custo de proteção das árvores (Carvalho, 1998).  

A Companhia Mineira de Metais (CMM), tem implantado consórcios de 

eucalipto com culturas anuais e forrageiras nos cerrados de MG. No ano de 

implantação do sistema, planta-se o eucalipto, no espaçamento de 10 x 4 m, e o 

arroz ou soja, nas suas entrelinhas. No ano seguinte, cultiva-se soja e, aos dois 

anos, é feita a introdução das gramíneas no sub-bosque do eucalipto. Do terceiro 

ao décimo primeiro ano, o sistema é utilizado para a engorda de bovinos por 

pastejo direto (Figura 6). O eucalipto é colhido aos nove anos. Estimativas de 

custo:benefício mostraram que a implantação de sistemas agrissilvipastoris na 

região do Cerrado mineiro foi considerada viável economicamente, desde que pelo 

menos 5% da madeira do eucalipto seja para serraria e o restante para energia 

(Garcia et al., 2003). 

Áreas consideradas impróprias para a agricultura ou pastagens em estádio 

inicial de degradação também podem ser utilizadas e recuperadas por meio de 

sistemas silvipastoris. Na região amazônica, por exemplo, a combinação de 

cultura de milho, paricá (Schizolobium amazonicum) e Brachiaria brizantha para a 

recuperação de pastagens degradadas foi considerada viável, sendo que a 

produção de milho nos três anos iniciais de estabelecimento do sistema reduziu os 

custos totais em 70% (Marques, 1990). 

 

5.3 Quando a floresta é o produto principal - pastejo do sub-bosque de 
explorações florestais 

 

No Brasil, sistemas silvipastoris foram inicialmente delineados para permitir 

melhor aproveitamento da área e controle de plantas herbáceas sob plantações 

comerciais de eucalipto e pinheiros. Pesquisas mostraram que a utilização de 

bovinos e/ou ovinos em plantações de eucalipto não reduziu o 

crescimento/sobrevivência das árvores e reduziu o risco de incêndio, necessidade 

de capinas e o custo de manutenção das árvores, este em 52-93%. As vendas de 

bovinos provêm também ganhos adicionais em tempo menores. A venda anual de 
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gado representa uma nova fonte de renda considerando que uma floresta traria 

retornos geralmente apenas um período de 6 a 7 anos, dependendo da espécie. 

Na região sul do Brasil, sistemas silvipastoris são utilizados por companhias 

madeireiras usando espécies de pinheiros, eucalipto, erva-mate e bracatinga 

como componentes arbóreos (Garcia & Couto, 1997).  

As pesquisas com sistemas silvipastoris eventuais mostraram que a 

integração de animais aos reflorestamentos de Eucalyptus sp. reduz 

substancialmente os custos de manutenção da floresta, sem prejudicar o 

crescimento e a sobrevivência das árvores, desde que se observe a altura mínima 

de 2 m das árvores no momento da introdução dos animais no sistema, o que 

ocorre no eucalipto com cerca de um ano de idade. Em sistemas silvipastoris 

constituídos por eucaliptos e gramíneas forrageiras tropicais, implantados nas 

regiões dos cerrados de MG, ocorre queda acentuada na produtividade do sub-

bosque alguns anos após o seu estabelecimento. As principais causas desta 

redução na produtividade da forrageira são o aumento do nível de sombreamento, 

devido ao crescimento das árvores de eucalipto, e, também, a redução da 

disponibilidade de nitrogênio no solo, induzida, provavelmente, pela baixa 

qualidade da liteira produzida pelo eucalipto. A utilização de leguminosas arbóreas 

parece ser uma excelente opção para manter um balanço positivo de nitrogênio 

em sistemas silvipastoris com eucalipto, já que seriam mais fáceis de serem 

mantidas no sistema do que as leguminosas herbáceas (Garcia et al., 2003). O 

eucalipto consorciado com Pseudosamanea guachapele produziu um volume de 

madeira (195 Mg/ha) semelhante ao plantio puro (199 Mg/ha), mesmo tendo a 

metade da população de plantas de eucalipto no plantio consorciado, com a 

vantagem de ter favorecido o incremento da matéria orgânica do solo (Balieiro, 

2002 citado por (Franco et al., 2003). Esse tipo de associação parece promissor 

para a manutenção das forrageiras do sub-bosque. 
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Problemas – fungo e mortalidade de bovinos 
 

Ramaria flavo-brunnescens é um cogumelo tóxico para bovinos e ovinos. 

Seu princípio ativo é desconhecido. A intoxicação espontânea por Ramaria flavo-

brunnescens foi descrita nas regiões Sul e Sudeste no Brasil (RS,SC,SP,MG), em 

bovinos e ovinos que pastam em locais com bosques de eucalipto (Eucaliptus 

spp), nos meses de fevereiro a junho. Esse cogumelo é parecido com uma couve-

flor, alaranjado e/ou marrom-claro, e se apresenta em colônias, coincidindo seu 

período vegetativo com a ocorrência de intoxicação espontânea. A intoxicação em 

bovinos é caracterizada clinicamente por emagrecimento progressivo, anorexia, 

intensa salivação, atrofia das papilas e descamação do epitélio da língua, 

hemorragias na câmara anterior do globo ocular e desprendimento dos cascos, 

chifres e dos pêlos do dorso, lombo e cauda. Podem ser observadas, também, 

lesões de fotossensibilização (Sallis et al., 2004). 

 

6. Conclusões 
 

O reconhecimento do valor potencial dos sistemas agroflorestais está em 

crescimento no Brasil, mas a utilização desses sistemas ainda  é muito baixa, e 

depende da geração de maior volume de informações e da divulgação dos seus 

benefícios econômicos e ambientais (Castro & Carvalho, 1999). A aparente 

complexidade no estabelecimento e manejo dos sistemas não pode ser 

negligenciada (Garcia & Couto, 1997), e a pesquisa pode auxiliar a entender 

melhor as interações entre os fatores e a caracterizar as necessidades dos 

componentes do sistema. No delineamento e implantação de sistemas 

silvipastoris, por se tratar de uma atividade de longo prazo, é de grande 

importância a etapa de planejamento, levando-se em consideração, 

principalmente, os interesses e possibilidades do produtor e as características 

edafoclimáticas da propriedade. Nesta etapa é interessante a participação da 

assistência  técnica especializada e, principalmente, de troca de informações entre 

produtores. 
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Figura 1. Controle de erosão com Flemingia macrophylla 

 

 
 

Fonte: Banco de imagens da FAO, s/d 
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Figura 2 .  Tipos de sistemas agroflorestais 

 

 
Fonte: Medrado, 2000. 
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Figura 3. Regeneração natural de ipê felpudo (Zeyhera tuberculosa) em 

pastagem com predomínio de capim Jaraguá (H. rufa). 

 

 
 

Fonte: Viana et al., s/d
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Figura 4. Árvores plantadas em linhas na pastagem 

 

  

Fonte: Jorge Ribaski, s/d. 
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Figura 5. Pastejo de Cratylia argentea em banco de proteína 

 

 
 

Fonte: Banco de imagens da FAO, s/d 
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Figura 6. Sistema agrissilvipastoril – CMM 

 
 

Fonte: Osni Correa, 2003 


