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Faça integração na fazenda e recupere o pasto degradado 
capa 

MaURÍcIO HUGO

A necessidade de recuperar 
pastos degradados no Estado 
de Mato Grosso do Sul ain-
da é muito grande. De cinco 
anos para cá, muitos proprie-
tários rurais caíram em si da 
necessidade premente de re-
cuperar as pastagens de suas 
fazendas, que, muitas delas, 
foram exploradas por 20 a 30 
anos, ou até mais, sem que 
houvesse um cuidado na re-
posição dos nutrientes do so-

sistema que integrada agricultura, pecuária e florestas apresenta resultados muito positivos

Você 
sabia que:

o estado de Mato 
Grosso do Sul 
tem mais de 

8 milhões de ha de 
pastagens degradadas...  
mas esse volume era maior 
a três anos atrás. 

aembrapa e o 
governo do MS 
trabalharam 

para orientar o 
produtor... muito embora 
a resposta do setor privado 
seja menor que o esperado.

a integração de 
atividades é, 
com certeza, o 

caminho mais viável...
para que mais e mais áreas 
de pastos degradados sejam 
recuperadas no futuro.

Muitos proprietários rurais 
reclamam dos custos da recu-
peração, alguns inclusive estão 
desinformados sobre o assun-
to. Mas o importante é que 
houve avanços. Principalmen-
te, em função da implantação 
de projetos de sistemas produ-
tivos integrados, que, para sua  
implementação, exigem práti-
cas que resultam na recupera-

ção dos solos, sob pena desses 
novos sistemas não atingirem 
metas de sucesso.

COMO FAZER
A recuperação de pastagens 
degradadas alcança resultados 
melhores por meio do uso de 
sistemas de integração Lavou-
ra-Pecuária-Floresta (iLPF) 
do que por sistemas monoes-

o sistema que envolve agricultura, pecuária e floresta é muito viável. produtor recupera suas áreas e ganha mais com outras atividades produtivas

lo, resultando na degradação.
Mesmo com a conscienti-

zação de muitos desses pro-
prietários rurais, e de uma 
curta campanha do governo 
do Estado na divulgação dessa 
necessidade, o volume de pas-
tos recuperados de lá para cá 
foi aquém do esperado, o que 
o próprio governador André 
Puccinelli admite.

álvaro rezende

pecíficos. Por se tratar de um 
sistema mais complexo, que 
inclui os componentes flores-
tal e agrícola, a iLPF também 
necessita de mais cuidados, 
como a melhor gestão da pro-
priedade. O pesquisador da 
Embrapa Gado de Corte, de 
Campo Grande, Roberto Giolo, 
destaca que esse sistema torna 
o uso da terra mais eficiente e, 
em um mesmo lugar da pro-
priedade, é possível a diversi-
ficação de produtos. “Conside-
rando a integração da lavoura, 
da pecuária e da floresta, vale 
ressaltar que nunca haverá os 
três componentes ao mesmo 
tempo na área. Teremos em 
rotação, mas sempre dois de-
les estarão presentes”, explica. 
Para a recuperação de pasta-
gens, normalmente inicia-se 
com a lavoura, visando à re-
cuperação do solo e, concomi-
tantemente, faz-se o plantio de 
árvores, mantendo, assim, os 
componentes florestal e agrí-
cola. Após a colheita resultan-
te da lavoura, é a vez do pasto, 
enquanto as árvores são man-
tidas. “Com a venda do produ-
to da lavoura, o produtor pode 
pagar parte – ou totalmente – 
do investimento do pasto que 
vem a seguir. Esse pagamento 
pode ocorrer em um perío-
do de seis meses. Se fosse so-
mente a pastagem recuperada 
diretamente, o período para 
o retorno do investimento na 
recuperação seria bem maior”, 
diz o pesquisador. Ele explica, 
ainda, que quanto mais com-
ponentes tiver o sistema, mais 
complexo ele é, sendo então 
necessário um profissional da 
área técnica para acompanhar 
desde a fase de implantação até 
o desenvolvimento do mesmo. 
“Isso é um dos pontos que po-



no contexto da renovação de 
pastagens, a possibilidade de 

recuperação desse inves-
timento é bem mais 

vantajosa quan-
do comparada 

a  s istemas 
monoespecí-
ficos. 

FLORESTAS
A escolha da 

espécie de ár-
vore deve con-

siderar o tempo de 
crescimento da planta. 

Giolo explica que as espécies 

de eucalipto são as mais fa-
voráveis para iLPF, por terem 
uma taxa de crescimento mais 
rápida que outras. Depois do 
período de lavoura, que leva 
uns seis meses, o pasto deve fi-
car cerca de outros seis meses 
sem ser utilizado, enquanto as 
árvores (eucaliptos, neste ca-
so) alcançam um tamanho que 
suporte os animais no pastejo. 
As árvores podem ser plan-
tadas no período das chuvas, 
logo depois da implantação da 
lavoura – necessitando de me-
nos irrigação – ou no início da 
seca, antes da lavoura, o que 

de limitar a adoção, mas os be-
nefícios são inúmeros apesar de 
as características da iLPF exi-
girem um pouco mais 
do produtor”, acres-
centa. Para colo-
car o sistema em 
prática, é preciso 
fazer um levan-
tamento prévio 
da área que deve 
ser recuperada e 
planejar o que se-
rá produzido nela, 
ou seja, fazer um estu-
do de mercado. Apesar de os 
custos iniciais serem maiores, 
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CUSTOS
iniciais da integração 

são altos, mas os 

investimentos são 

gradualmente recuperados, 

com vantagens, se 

comparado com sistemas 

monoespecíficos

divulgação

vai exigir a irrigação desde o 
início. No experimento con-
duzido na Embrapa Gado de 
Corte, é feita a introdução de 
lavoura a cada quatro anos, 
em esquema de rotação, em 
que a lavoura fica por um 
ano e o pasto por três anos. 
O pesquisador destaca que a 
presença de árvores propicia 
ao pasto recuperado uma pro-
dução bem maior que a pas-
tagem em monocultivo, mas 
vale lembrar que quanto mais 
a árvore cresce mais o pasto 
vai sendo sombreado e, ob-
viamente, a sombra diminui a 

produtividade do vegetal que 
está abaixo dela. Entretanto, o 
valor nutritivo da forrageira na 
sombra é melhor. “O produtor 
tem que estar consciente que 
quanto mais sombra menor a 
produção do pasto. Para isso 
existe a estratégia de arranjo 
das linhas das árvores. Tra-
balhamos com maior espaça-
mento, no mínimo 20 metros 
entre fileiras de árvores, e as-
sim temos um espaço razoável 
para que o sombreamento não 
interfira tanto na produção”, 
explica. O número razoável de 
árvores para esse tipo de siste-
ma é de 250 a 350 por hectare. 
Para tanto, o espaçamento de-
ve ser de 20 a 22 metros, em li-
nhas simples. A desrama tam-
bém é usada para a retirada de 
galhos, o que melhora a ilumi-
nação para o pasto, além da 
qualidade da árvore. Além da 
poda, pode ser feito o desbaste 
– corte de árvore – a partir dos 
quatro anos, porém, quanto 
mais nova a planta menor o 
valor de mercado dela. Segun-
do Giolo, o momento ideal de 
corte para o eucalipto é em tor-
no de seis a nove anos (depen-
dendo do manejo), quando a 
planta atinge a maior taxa de 
crescimento. “Com esse porte, 
a madeira pode ser destinada 
para produção de celulose ou 
postes. Acima dos dez anos, 
a madeira pode ser vendida 
para serrarias com valor bem 
maior. Quanto mais tempo a 
árvore crescer, maior será o 
valor da madeira no mercado. 
Isso mostra a flexibilidade do 
sistema em relação ao pasto 
sozinho”, finaliza o pesquisa-
dor. 

(Com informações da Assessoria de 

Comunicação da Embrapa Gado de Corte)

a recuperação de pastagens degradadas é obtida, também, com prática de alternar áreas de pastagem por lavouras e vice-versa
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