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Programa de produção integrada une desenvolvimento
económico, social e ambiental no Sul do país

N
sentarem os vilões da floresta, estão fonte de renda. 0 projeto Silvipastoril

plantando árvores, que se tornaram, tem comprovado que é perfeitamen-

o Paraná, muitos pecuaris- além de grandes aliadas no bem estar te possível aliar o desenvolvimento

tas dão exemplo de sustenta- animal e no aumento da produtivida- económico, social e ambiental, tripé

bilidade e ao invés de repre- de no leite e na carne, uma excelente sustentável que tem atraído a atenção



de especialistas e dos produtores do

Estado.

No início da década de 70, al-

gumas lavouras de café começaram

a ser plantadas no município de Ta-

pejara, PR, entre elas a do produtor

Valdir Lunardelli. Seguindo orienta-

ção da Emater, o produtor plantou

árvores de grevilea nas curvas de nível

como quebra vento com o objetivo de

reduzir os danos com as geadas.

"No entanto, a grande geada de

1975 queimou o cafezal e o produtor

acabou plantando gramínea na área

para formar pastagem, mantendo as

árvores. Esta área passou a ser acom-

panhada pelos técnicos da Emater

como uma Unidade de Observação

(UO), para levantamento de dados e

observação da pastagem", explica o

zootecnista da Emater de Tapejara,

João Batista Barbi.

0 que no passado foi uma obra

do acaso, acabou se tornando referên-

cia em produção sustentável.

"As maiores vantagens obser-

vadas na época foram o reforço dos

terraços em nível evitando a erosão,

maior infiltração das águas das chu-

vas evitando escorrimento superficial,

reciclagem dos nutrientes do solo

promovendo maior produção das for-

rageiras e, consequentemente, maior

capacidade de suporte, resultando em

maior produtividade e a proteção das

geadas", relata Barbi, acrescentando

que, na época, não se pensava muito

em conforto térmico para os animais.

Expansão - Durante o Progra-

ma Paraná Rural, as Unidades de

Observação se tornaram Unidades

Demonstrativas, UDs, que, através da

Emater se expandiram para outras

regiões do Estado. No final dos anos

80, foram implantadas áreas maiores

e mais adequadas durante a reforma

de pastagens em outras propriedades.

"Essas áreas são consideradas

mais adequadas tecnicamente e referên-

cia para todo o Estado até hoje, rece-

bendo em média 25 excursões por ano.

São áreas de pesquisas, observações e

teses de mestrado, além de vários dias

de campo", comenta o zootecnista.

Além da produção sustentável, o

que tem chamado a atenção dos pro-

dutores é o aumento na rentabilidade

da propriedade rural, oriundo dos ga-

nhos em produtividade no leite e na

carne e, principalmente, a produção

de madeira.

"Imagine uma área de pasta-

gem convencional que somente tenha



o componente pecuário (gado e pas-

tagem). Quais são seus elementos de

renda, de lucratividade? Agora ima-

gine a mesma área com os compo-

nentes pecuários mais o componente

madeireiro (árvores). Quais são agora

seus elementos de renda?", questiona

o pesquisador da Embrapa Floresta,

Vanderley Porfírio da Silva.

De um modo geral, a grandeza

da lucratividade, segundo Silva, varia

com as espécies envolvidas no Silvi-

pastoril, com o manejo e com a região

(regiões onde a madeira é um produto

escasso, como o sul e sudeste do país,

desenvolvem negócios de forma dife-

rente de regiões onde ainda existam

fontes naturais de madeira).

"Se a espécie arbórea for de eu-

calipto, por exemplo, é possível obter

de 150 a 200 m3 de toras por hectare

em ciclos de 14 a 18 anos - dependen-

do da fertilidade do solo, do manejo e

da espécie - sem ter causado preju-

ízo para a produção animal e sim, o

contrário, ter agregado uma imagem

favorável, ambientalmente adequada

para a pecuária", afirma.

Na opinião do pesquisador, o

Silvipastoril promove a diversificação

Árvores são grandes aliadas no bem estar do animal
e no aumento da produtividade de leite e carne

0 produtor Valentim Penasso diz que graças à
sombra das árvores o gado pasta o dia inteiro

da atividade pecuária sem que o pecu-

arista deixe de fazer pecuária.

"É uma alternativa para incor-

porar a produção de madeira ao em-

preendimento pecuário, reunindo as

vantagens económicas que cada um

tem em separado, ou seja, o rápido

retorno da atividade pecuária e as

características favoráveis do mercado

de produtos florestais madeireiros",

observa Silva.

Benefícios - De acordo com a

Embrapa Floresta, entre os benefícios

imediatos perceptíveis destaca-se a

proteção ao gado e a pastagem pelo

efeito de quebra-ventos e sombra. Já

em relação aos ganhos não perceptí-

veis facilmente, existem os benefícios

do menor escorrimento superficial das

águas da chuva.

"Os efeitos de quebra-ventos e

da sombra afetam positivamente o

conforto animal, atingindo o desem-

penho em produção e reprodução. Já

o menor escorrimento superficial das

águas das chuvas diminui a erosão e

aumenta a infiltração no solo, o que

beneficia o crescimento da pastagem,

refletindo positivamente o desempe-

nho animal", explica o pesquisador.

Em relação aos benefícios a

médio e longo prazo, Silva ressalta a

construção de um valioso património

de árvores para madeira, a melhoria

da fertilidade do solo, o favorecimen-

to da agrobiodiversidade, a criação de

paisagens originais mais atrativas fa-

vorecendo o agroturismo, além de mi-

tigar a emissão de gases do efeito es-

tufa decorrente da atividade pecuária.

"Em resumo, a atividade silvi-

pastoril permite juntar duas das três

mais importantes atividades do meio

rural brasileiro (grão, floresta e pecu-

ária): a produção bovina e a produção

de florestas plantadas na mesma área

sem competição, e sim ao contrário,

gerando sinergia e aumentando a sus-

tentabilidade da bovinocultura", afir-

ma.



Nutrientes - Pecuarista em
Tapejara, PR, António Valentim Pe-
nasso, iniciou a Silvicultura em 1988
plantando pastagem em áreas rema-

nescentes da cafeicultura e hoje já

possui 40 hectares com grevílea em

diferentes estágios de crescimento em

áreas destinadas à produção de carne

e leite.

"Durante o inverno, a pastagem

onde há floresta não queima com as

geadas e se queimar é muito pouco, já

durante os dias de sol forte no verão,

em função das sombras, ela se desen-

volve melhor. Mas, o fator mais im-

portante é que, o sistema devolve os

nutrientes ao solo. É como se a terra

fosse nova", explica.

De acordo com o produtor, os ga-

nhos em produtividade na carne e no

leite variam de 15% a 20%. "Quan-

do há sol, as vacas param de pastar.

Mas, como tem sombra, elas pastam o

dia todo. 0 gado de corte - cruzamen-

to industrial - também prefere a som-

bra, pois não é tão resistente ao calor

como o Nelore. Outro ponto importan-

te, é que os animais pastam de acordo

com as curvas de nível onde foi rea-

lizado o plantio das árvores", revela

Penasso, acrescentando que, após a

adoção do novo sistema, dobrou a lo-

tação de animais por hectare.

Segundo a Emater do Paraná,

o aumento de produtividade na carne

e no leite (ao redor de 20%) leva em

conta vários fatores.

"Basicamente podemos conside-

rar a ampliação da capacidade de lo-

tação devido ao aumento na produção

de forragem e a melhoria no ambien-

te, promovendo conforto térmico para

os animais", aponta Batista Barbi,

revelando que, a melhoria do meio

ambiente é o que mais chamará a

atenção daqui para frente, principal-

mente porque estão divulgando o boi

como um dos vilões do efeito estufa.

"Com certeza as pesquisas so-

bre este sistema serão intensificadas,

pois sabemos que as árvores conso-

mem o gás que o organismo dos bois

elimina, equilibrando e gerando so-

bras destes gases na atmosfera, além

de elevar a renda dos produtores",

ressalta Batista Barbi.

EQUILÍBRIO

Pecuarista dá mais valor à
sombra do que à madeira

A lém dos ganhos em produtividade, há o incremento significativo na ren-

da da propriedade através da extração da madeira. Segundo o pecua-

rista António Valentim Penasso, de Tapejara, é possível obter em média

R$ 75 por árvore vendida, mas se o produtor tiver uma serraria na propriedade

e beneficiar a madeira, o valor por árvore pode ficar entre R$ 250 e R$ 300.

"Embora tendo uma serraria em casa, só corto as árvores que secam, pois

dou mais valor à sombra do que à madeira", afirma Penasso.

A forma de plantio obedece à distância de cinco metros entre plantas e de

20 a 25 metros entre as linhas, acompanhando o sentido das curvas de nível.

Na opinião do professor Aníbal de Moraes, do Departamento de Fitotecnia

e Fitossanitarismo da Universidade Federal do Paraná, U FPR, um sistema mais

diversificado se traduz em mais sustentabilidade ambiental, pois há um maior

equilíbrio entre as espécies pela maior diversidade disputando um mesmo nicho.

"Quando se trabalha com a produção integrada - agrosilvipastoril - estes

modelos produzem efeitos positivos ao ambiente e ao bolso do produtor, pois

além do menor custo de produção, a produtividade de seu sistema aumenta",

revela.

Projeto - Moraes também coordena o projeto de Produção Integrada de

Sistemas Agropecuários, Pisa, implantado pelo Ministério da Agricultura em

quase todos os Estados do País, cuja premissa básica é buscar o desenvolvimen-

to de sistemas de produção mais sustentáveis. Para o coordenador, um exemplo

da eficiência do sistema é a redução da pressão de pragas, doenças e plantas

indesejáveis, exigindo menos aplicações de agroquímicos, o que significa menos

gastos e um sistema mais limpo'.

"Outro fator ainda mais importante, é a redução do risco, pois na agri-

cultura, que é uma atividade onde não se tem o domínio de todos os fatores

de produção, somente a diversidade é que permitirá esta maior estabilidade

económica. Já na pecuária, o componente arbóreo, além de permitir um melhor

conforto animal, também vai possibilitar uma renda adicional ao pecuarista que

é muito variável segundo os arranjos e tipos de árvores presentes no sistema",

observa Moraes.

"Mas, uma forte razão da utilização destes sistemas integrados está na

mitigação do efeito estufa, pois permite maior fixação de carbono do que nos

sistemas convencionais de monocultivos", salienta.

Text Box
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