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Resumo: A arborizay80 de pastagens com especies florestais madeireiras e/ou fixadoras de
nitrogenio tern como objetivos diversificar a renda do produtor e contribuir para a
sustentabitidade des pastagens. Cerca de 60 a 70% des pastagens brasileiras encontram.se
degradadae. A utiliz~lo de cultures agrlcolaa na recuper~o de paatagena tern Be mostrado
interessante para 0 produtor rural, reduzindo 0 custo de implantayso das srvores. Nestetrabalho, 

procurou-se avaliar 0 desenvolvimento de um sistema de produyso onde foram
plantadas faixes com tria linhes com sete especies florestais natives, intercaladea com uma
faixa de 15 m ocupade com cultivos agrlcolas. Houve diferen98 (P<O,05) no desenvo1vimento
das arvores, avaliados par altura, diametro da base, danos par insetos e par doenyas e vigor.
As especies que se destacaram foram capixingui (Croton florisbundum), mutambo (Guazuma
ulmifofia) e canafltula (Peltophorom dubium). 0 ip6-.felpudo (Zeyherla tubercUIOS8) apresentou
0 pior desempenho. Nlo se observou efeito negativo daB srvores, ate 0 momento, sobre 0
cultivo agrlcola (milho ou sorgo) intercalar (P>O,O5).

Palavra-chave: ervo,.., cultlvo agricOla, integra~io lavoura-pecuaria.ftoresta.

AGROFORESTRY SYSTEM WITH NATIVE TREES IN SOUTHEASTHERN BRAZIL 1

Abstract: Silvopastoral systems designed for timber and environmental services aiming at
income diversification and livestock production systems sustainability. About 60 to 70% of
Brazilian pastureland is degraded. Pasture renovation associated to agriculture has been shown
to be a good option for the farmer, diminishing the costs associated with tree introduction in the
pastures. In the present experiment, a production system consisting of a five meter- strip with
three lines of seven native trees associated with a 15 meter-strip planted with agriculture was
evaluated. The development of the trees, evaluated as height, diameter, damage by insects and
by diseases and strength showed significant differences (P<0.05) among species. Capixingui
(Croton florisbundum) I mutambo (Guazuma ulmifolia) and canaffstula (Peltophorum dubium)
showed better development. lpi--felpudo (Zeyheria tuberculosa) showed the lowest
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Introdu~ao
A arboriza980 de pastagens com especies florestais madeireiras e/ou fixadoras de

nitrogenio tern como objetivos diversificar a renda do produtor e contribuir para a
sustentabilidade das pastagens. Cerca de 60 a 70% das pastagens brasileiras encontram-se
degradadas. A utiliza980 de culturas agricolas na recupera980 de pastagens tern se mostrado
interessante para 0 produtor rural, reduzindo 0 custo de implanta980 das arvores. A presen9a
de arvores traz beneficios para as culturas associadas, funcionando como barreiras quebra-
vento e assim alterando favoravelmente 0 microclima, protegendo dog ventos e do
ressecamento, alem de fornecerem nutrientes. Par outro lado, as arvores competem com os
cultivos associados par aQua, luz e nutrientes. Neste trabalho, procurou-se avaliar 0
desenvolvimento de urn sistema de produ980 onde foram plantadas sete especies florestais
nativas em faixas intercaladas com cultivos agricolas.

Material e Metodos
Este experimento foi implantado na Fazenda Canchim, Sac Carlos, SP. a clima e

classificado como Cwa-Awa (Koppen). A temperatura media anual e de 26,8 °C e a media das
minimas, 15,6 °C. A umidade relativa media anual do ar e de 75,6%. a relevo da regiao e
suave -ondulado com altitude media de 850 m. A area experimental estava formada par
Brachiaria decumbens em L Va textura media. As arvores foram plantadas em ires linhas,
acompanhando 0 nivel do terreno e com distancia entre arvores 2,5 m x 2,5 m, resultando em
cerca de 600 arvores/ha. A area total do experimento compreende cerca de quatro hectares.
As especies florestais testadas, plantadas na linha central foram: angico-branco
(Anadenanthera colubrina); canafistula (Peltophorum dubium); ipe-felpudo (Zeyheria
tuberculosa); jequitiba-branco (Cariniana estrellensis) e pau-jacare (Piptadenia gonoacantha).
Para 0 tutoramento destas especies e para disponibilizar recursos para a fauna foram
plantadas duas linhas marginais com mutambo (Guazuma ulmifolia) e capixingui (Croton
florisbundum). Ap6s analises do solo, foi feita calagem em toda a area experimental (3,3 Uha
de calcaria dolomitico PRNT 75%). Para 0 plantio, as linhas das arvores foram subsoladas e
sulcos de 30 cm de profundidade foram abertos com sulcador de cana. Foram aplicados nas
covas das arvores ao plantio 100 9 de NPK 8-28-16 e 10 9 de FTE BR12, juntamente com 2 9
de condicionador de solo (gel de poliacrilamida) em 500 mL de aQua. Foi aplicado glifosato
para dessecamento do capim cerca de 15 dias antes do plantio das mudas nas faixas do pasta.
Foram plantadas 2.413 mudas de arvores em 5/1/2008. as tratos culturais envolveram 0
combate as formigas cortadeiras, roc;:ada do capim nas faixas de arvores e coroamento das
mudas, a fim de minimizar a competic;:ao das invasoras. Em novembro de 2008 as arvores
receberam 100 9 de NPK 08-28-16 na corDa. Entre as faixas de arvores foram plantados sorgo
em dezembro de 2007, com conduc;:ao da rebrota, seguido de plantio de milho em novembro de
2008, seguindo metodos convencionais de produc;:ao. A produc;:ao de materia seca foi medida
nas epocas dos cortes, em 29/4/2008 e 09/03/2009, nas distancias de 1 m, 3,75 m e 15m da
faixa de arvores. Foram medidos 0 diametro da base do caule e a altura total da arvore, bem
como danos par insetos ou sinais de doenc;:as e/ou desequilibrios nutricionais e vigor (1 =bom;
2=regular; 3=ruim). as danos par insetos e doenc;:as foram avaliados obedecendo a seguinte
escala: leve = 1 (ate 25 % da planta); moderado = 2 (ate 50% da planta); severo = 3 (ate 75 %
da planta); e grave = 4 (mais de 75% da planta danificada). as dados foram analisados na
forma de medidas repetidas, par meio do procedimentos MIXED do SAS, conforme 0 modelo
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performance. The trees did not affected negatively intercrop (corn or sorghum) yields (P>O.O5).



de MS ingerida e a composi~io: 49,5% silagem sorgo, 36,6% grAo de milho mordo, e 18,6%
caro~o algodio, 0,47% ure'a, 0,43% calcario + mistura mineral; c) Ano 3: 12% PB, 67,S%NDT,
S,S % E.E., 0,37% Ca e 0,19%P , 9,S kg/animal/dia de MS ingerida, e a composi~o: 48%
silagem sorgo, 36,9% grao de milho maida, 18,6% caroyo algodao, 0,65% ureia + mistura
mineral. A analise econOmics foi reslizada cons;derando-se os custos de produ~Ao de silagem,
custo da alimenta9Ao dos anima;s no pasto e no confinamento e 0 valor de compra e de venda
dos animais. Os custos operacionais efetivo e total (COE e COT) e a receita bruta (RB) foram
calculados com base nos valores medics vigentes no mercado no periodo do estudo. Na
composit;io do tullo, foram cons;derados os custos de insumos, mAo-de-obra e operaQOes
mecanizadas. No valor de hora&-maquina utilizou-se informa~6es do Anualpec (2006). Quando
nao existente, calculou-se pelo metoda descrito em CEPEA. No item mAo-de-obra utilizou-se 0
Salafia base de quatrocentos reais e nas operayoes manuais, 0 tempo proportional ao manejo
de 300 animals. Nio fol considerado 0 custo de remunera~ao do capital Investido em terra. A
partir destes resultados calculou-se os indicadores: margem bruta (diferen~a entre a receita
bruta da atividade eo COE) e margem (diferen~a entre a receita bruta da produ~ao e 0 COT).

R..ultado. e DIscu88lo
0 ganho de peso dos anima is e as fote~Oes nos perfodos do estudo encontr&-se na

Tabela 1. Observa-se que no periodo de ver§o com a substitui~§o gradativa da area de capim-
braquiaria degradado par especies mais produtivas, permitiu 0 aumento da capacidade de
suporte indicado pelo aumento da taxa de lotay§o. 0 pasto novo, resultado da renova~ foi
utitizado entre os meees de seca (entre junho e agosto), que apesar de apresentar baixa oferta
de forragem permitiu apenas a permanencia dos animais em torno de 30 dias e ainda
contribuiu para que estes tivessem ganhos de peso. Nos confinamentos, ocorridos nos 3 anos
de estudo, e utilizando as silagens de milho e sorgo produzida$ na area os anjmais atingiram 0
peso de abate antes dos 30 meses. Analise econ6mica do e$tudo esta na TabeJa 2, onde
foram consideradas as receitas e custos do sistema de IlP, tanto para a produ<;§o de silagem e
renova~§o da pastagem como na aquisi~§o e venda dos anima is. Observa.se que, no primeiro
e segundo enos, devido a baixa produtividade da pastagem degradada e em recuperac;ao e as
balxas lota96es, os custos de produ910 foram levados, e reduziram 0 retorno econ6mico do
sistema de IlP em S§o Carlos, SP (Tabela 2). Desse modo, e importante destacar que os
custos deste investimento foram diluidos ao longo dos 3 anos do estudo. A margem bruta e um
indicador Util do die-a-dia de uma propriedade, e mostra que 0 empreendimento no ~ ano
houve uma diminui~o (pelo major numero de animais), porem atingindo 0 valor maximo (R$19
mil) no ultimo ano. Ja a margem liquids a mostra a capacidade da propriedade para perdurar
no tempo, indicando uma substantial melhoria nesse indicador que aumento de R$ 4 mil para
R$18 mil no perfodo avaliado. Ponanto, como era esperado 0 sistema tornou..se mais rentavel
a partir do terceiro ano, como mostra a rela<;io da margem brutal area. Os resultados obtidos
indicam que essa pratica proportions 0 aumento da capacidade de suporte das pastagens,
com conseqOente aumento da produtividade animal. Isso ocorre porque os ganhos na epoca
da seta 88tlo acima da media espereda em situ~6es de pastagens degradadas sem
suplemental;io proteica e mineral (Cezar & Yokoyama, 2003). Como do mantida8 taxes de
lota~§o maiores, tanto no periodo des aQuas como no da seta, s§o tambem mantidos ganhos
de pesos elevados, e como consequencia ocorre a redu~§o da idade de abate dos animais
para menos de 30 meses (Magnabosco et al., 2003).

Conclusoes
Os resultados indicaram a viabilidade tecnica e econOmics da utilizayao do sistema de

Jntegra~o lavoura-pecuaria para a renov&ylo de pastagens e terminaylo de Canchins jovens.
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Tabela 1. Peso inicial e final, ganho de peso media, numero de animais, periodos e lotac;ao no
sistema de integrac;ao lavoura-pecuaria utilizado na Embrapa Pecuaria Sudeste em area de 21
ha.

Parametros Pasto no verao Pasto novo na entre safra~Q~ Confinam.nto~~
Ano1 Ano3 Ano1 Ano2 Ano3 Ana 1 Ano3

Media de ganho em peso no periodo (kg)
Media de ganho diario em peso (g)
Nlimero de animais
Dias
Lotacao (UA/ha)

100,8 163,9 77,5 13,2 11,8 24
611,9 496,3 327,6 388,2 390 774,2

17 49 59 18 19 21
141 139 34 30 31
1,88 2,40 2,68 2,0 1,6 1,7

Tabela 2. Analise economica da prOdUy80 no sistema de integray80 lavoura-pecuaria utilizado
na Embrapa Pecuaria Sudeste.

Espec"ifica~o Unidade Ano 1 Ano 2 Ano 3
Renda bruta (RB) R$ 38.765,72 49.499,92 74.595,61
Custo de produ~ao

Custo operacional efetivo (COE)- R$ 33.506,88 46.901,24 55.296,40
Custo operacional total (COT)- R$ 34.538,52 47.991,50 56.468,72

Indicadores de resultados
Margem bruta total (RB -CaE) R$/ano R$ 5.258,84 R$ 2.598,68 R$ 19.299,22
Margem liquida total (RB -COT) R$/ano R$ 4.227,20 R$ 1.508,42 R$ 18.126,90

" Margem bruta / Area R$/ha R$ 251,62 R$ 124,34 R$ 923,41
Renda bruta (RB): venda de animais e graos de milho ou sorgo.
-Gusto operacional efetivo: compra de anima is, mao-de-obra contratada para manejo do rebanho, manuten9aO de pastagens,
fornecimento de silagem para alimenta9ao, concentrado, sal mineral, medicamentos, energia e combustivel, impastos e taxas,
reparos de benfeitorias, reparos de maquinas, custos administrativos, outros gastos de custeio, sementes de milho ou sorgo.
-Gusto operacional total: custo operacional efetivo; mao-de-obra; depreciaqao de benfeitorias, maquinas e forrageiras.
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