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No dia de campo que fez par-
te do 5º Curso de Integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta, 
realizado na Embrapa Gado 
de Corte no final de novem-
bro, o pesquisador da Embra-
pa, Roberto Giolo apresentou 
o projeto agrossilvipastoril, 
no qual são desenvolvidos 
estudos com três siste-
mas para avaliar 
a densidade de 
á r v o r e s  e m 
sistemas in-
tegrados: um 
de ILP, outro 
de ILPF com 
227 árvores 
por  h ec t a re 
e um terceiro 
com 357 árvores 
por hectare. O objetivo 
era identificar a eficiência de 
cada um para que os produ-
tores tivessem um parâmetro 
melhor para tomar a decisão 
sobre qual dos sistemas utili-
zar.
   Giolo explicou que são três 

dos durante o curso. O produ-
tor rural Gustavo Guimarães, 
que possui uma propriedade 
rural no Centro e outra no Sul 
de Minas, disse que partici-
pou do treinamento visando 
adquirir conhecimentos so-
bre Integração Lavoura-Pe-
cuária (ILP) e que pretende 
implantar esse sistema em 
uma das fazendas.
    Durante o curso, o diretor 
do Grupo Mutum, Moacir 
Reis, e o gerente do Grupo Sa-
pé Agro, Artur Falcette, am-
bos parceiros da Embrapa, 
apresentaram suas experiên-
cias. Desde 2006 trabalhando 
com ILPF, Moacir Reis con-
tou que a implantação de flo-
resta na propriedade come-
çou em 2004. A pecuária foi 
um pouco antes, entre 2000 
e 2001. “O produtor tem que 
estar sempre consciente so-
bre onde plantar. Se ele está 
mais perto da indústria, tem 
que plantar um pouco mais 
adensado, se está mais dis-
tante, tem que colocar menos 
plantas por hectare”, alertou.
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O pesquisador explicando os resultados dos experimentos feitos

sistemas diferentes, cada um 
com seu potencial. 
   “Para um pecuarista, es-
tamos percebendo que os 
sistemas com um nível in-
termediário de 227 árvores 
por hectare permite uma boa 
produção pecuária, além da 
produção de madeira. E deu 
para perceber também que, 
quando se coloca uma densi-

dade mais alta, a produção 
pecuária cai, apesar 

de se ter uma maior 
produção de ma-

deira. Então vai 
depender mui-
to do objetivo 
buscado pelo 
produtor. No ca-

so do pecuarista, 
nós imaginamos 

que a opção vai ser 
por aquele sistema que 

dê uma maior produção de 
gado”.

DEPOIMENTOS
Os produtores participantes 
foram ao campo conhecer 
mais sobre os temas aborda-

SiSteMa
com nível 

intermediário de 

árvores se mostrou 

mais viável nos 

casos em que se 

quer manter a 

pecuária produtiva

HÁ CASO EM QUE A PECUÁRIA FOI MANTIDA SÓ PELA INTEGRAÇÃO COM A AGRICULTURA

    Já Artur Falcette explicou 
como é conduzida a Integra-
ção Lavoura-Pecuária na sua 
propriedade, localizada em 
Maracaju e que produz soja, 
milho, aveia, gado de corte, 
cana-de-açúcar numa área 
de aproximadamente 5,5 mil 
hectares.Ele falou sobre os 
ganhos obtidos quando se 
tem uma atividade de agri-
cultura integrada a de pecuá-
ria. “Tudo o que uma propicia 
você consegue aproveitar na 
outra, devido a alguns aspec-
tos de profissionalização da 
agricultura, que melhora os 
níveis de maturidade de ne-

gócios, de trabalho, de utili-
zação de tecnologias que é 
importante. E, por outro lado, 
o que a pecuária consegue 
aproveitar do sistema da agri-
cultura que poderia ser uma 
perda natural do sistema” 
explicou. Disse, ainda, que o 
sucesso atual da propriedade 
está totalmente ligado à In-
tegração Lavoura-Pecuária e 
que a ativiade pecuária ainda 
existe na propriedade graças 
à integração com a agricul-
tura. Não fosse a integração, 
provavelmente ele nem esta-
ria mais tocando pecuária na 
propriedade.


