




A grande vantagem do SILP é a
intensificação da atividade produti-
va, o que permite ao produtor uma
maior rentabilidade. Como? Simples,
ela concilia agricultura, pastagem,
pecuária e, em alguns casos, uma
quarta atividade, a silvicultura. Com
isso, reduz os custos. "Em tempos
em que a pressão para barrar o des-
matamento na Amazônia atinge seu
ápice, temos tecnologia para produ-
zir com responsabilidade em áreas
desmatadas legalmente,
multiplicando a produção
por quatro, sem cortar uma
só árvore", diz Luiz Carlos
Balbino, da gerência de pla-
nejamento e negócios da
Embrapa. Segundo dados
da instituição, o Brasil tem
hoje 185 milhões de hecta-
res de pastagem, sendo
70% desta área degradada.
Com o SILP, é possível ga-
nhar 36 milhões de hectares
e abrir novas fronteiras agrícolas
sem a necessidade de desmatar.

Para Ladislau Skorupa, pesquisa-
dor da Embrapa Meio Ambiente e
coordenador do projeto Recupera-
ção de Áreas de Preservação Perma-
nente na Bacia do Rio Xingu, o SILP
é uma forma de a Embrapa contri-
buir não só com a recuperação, mas
com a melhoria da produção local. "O
sistema otimiza a utilização de ferti-
lizantes e permite ao agricultor pro-
duzir o ano inteiro. Além disso, agre-
ga contribuições ambientais enor-
mes: melhora a biodiversidade de
microorganismos no solo, ajuda na
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infiltração da água e controla a ero-
são", explica. Mas cada região com-
porta um tipo de integração. Em
Goiás, o grupo Agromen combina
cana-de-açúcar, com pecuária de
corte, produção de grãos e semen-
tes. Já Sebastião Conrado Andrade,
produtor em Cristalina, Goiás, utili-
za o sistema Santa-fé: no verão,
planta soja ou feijão. Mas quando
chega a estação fria, semeia milho
consorciado com capim brachiara.

Depois da colheita do ce-
real, o capim já está no
ponto e o gado é transferi-
do para o local. "Aderi ao
sistema em 1998 como for-
ma de solucionar o proble-
ma de pastagem degrada-
da. Além da economia nos
insumos, aumentei a
quantidade de animais por
hectare. Passei de um
para três animais e tenho
perspectiva de chegar a

cinco", diz. Outro bem sucedido foi o
implantado pela Votorantim Celulo-
se e Papel (VCP) no Rio Grande do
Sul. "Quando a empresa decidiu vir
para cá, pensamos em um programa
de fomento florestal de apelo aos
produtores rurais. Em 2006 imple-
mentamos a agrosilvicultura (agri-
cultura mais floresta) e o sistema
silvopastoril (florestas mais reba-
nhos)", explica Fausto Camargo,
gerente de meio ambiente da VCP.
Foi a forma de atrair os agriculto-
res, que ficavam com receio da pro-
dução de madeira, por conta de o re-
torno se dar depois de sete anos. A

iniciativa deu certo. Hoje, 100% dos
agricultores produzem dentro do
sistema. Em função das estações
bem definidas, é muito comum o
plantio de aveia, trigo, milho ou ce-
vada no inverno. Já na estação
quente, a opção fica por frutas, abó-
bora, girassol. E a atividade pasto-
ril acontece tanto com bovinos como
com ovinos. Mais uma mostra de
que a integração tem tudo para re-
volucionar a agricultura brasileira
do Oiapoque ao Chuí.
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