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1. Introdução

A bovinocultura deixou de ser  uma eventual  exportadora para tornar-se grande fornecedora no 
mercado  mundial  e  portanto  fonte  de  divisas  ao  país  e  competidora  importante  com  outros 
tradicionais exportadores. Este fato, certamente produzirá reações de mercado que poderão chegar à 
criação de barreiras não tarifárias.

Apesar do crescimento obtido pela pecuária brasileira ainda constitui-se em problemas importantes 
a  serem  definitivamente  solucionados,  o  controle  da  aftosa  e  as  inúmeras  áreas  de  pastagens 
degradadas (ou em algum estágio de degradação) estimadas em cerca de 50% das áreas utilizadas 
atualmente.  Estes  fatores,  mais  a  falta  de  certificação  de  origem  sustentável  têm  contribuído 
negativamente  para  a  sustentabilidade  das  cadeias  produtivas  da  carne,  do  leite,  ambas  de 
importância socioeconômica para o país. Por outro lado, o Brasil tem a grande vantagem de possuir 
um sistema de alimentação calcado na produção a pasto.

Urge  então,  a  necessidade  de  se  estabelecer  sistemas  de  produção  em bases  sustentáveis  que 
coloquem a pecuária brasileira no cenário mundial como socialmente benéfica, economicamente 
viável  e  ambientalmente  adequada.  Nesse  sentido  a  arborização  de  pastagens,  ao  associar  o 
componente arbóreo às atividades de produção animal adquirem uma importância sem precedentes. 
Sua importância  passa a  ser,  ainda maior,  quando implementados em regiões onde os diversos 
estágios de degradação das pastagens associam-se a uma intensa fragmentação e insulamento de 
remanescentes  florestais  naturais  servindo  como  corredor/trampolim  biológico,  auxiliando   no 
ligamento destes remanescentes.

A grande superfície territorial do país, hoje utilizada somente com pastagens, se for convertida, em 
parte, em pastagens adequadamente arborizadas, poderá ser fundamental para melhorar a imagem 
da pecuária brasileira, ao tempo que favorecerá a produção animal e a produção de madeira. Essa 
nova estratégia contribuirá para a otimização do diferencial já existente na bovinocultura nacional: 
rebanhos criados a pasto.  Mais,  permitirá incrementar rendimentos pela produção de madeira e 
serviços  ambientais,  consolidando-a  no cenário  mundial  como ambientalmente adequada  o que 
beneficiará sobremaneira ao grande contingente de produtores rurais que tem na bovinocultura sua 
atividade produtiva.

1 Palestra apresentada no 6º Congresso Brasileiro de Raças Zebuinas, em Uberaba-MG  de 06 a 09 de novembro de 
2005. Texto extraído dos Anais do  6º Congresso Brasileiro de Raças Zebuinas, pg  59-70.



2. Por quê arborizar  as pastagens?

Existem  pelo  menos  cinco  razões  para  a  arborização  de  pastagens  no  Brasil:  i)  pressão  para 
implementação  de  “boas  práticas”;  ii)  crescente  mercado para madeira  plantada;  iii)  ambiência 
animal; iv) busca de produtos diferenciados; v) agregação de renda.

2.1. Pressão para implementação de “boas práticas”

A pecuária e a indústria da pecuária sofrem pressões para que adotem sistemas de produção mais 
saudáveis ambientalmente sob pena de ter prejuízos econômicos diretos, em especial junto àqueles 
segmentos  consumidores  que  buscam  produtos  certificados  e,  indiretos,  pela  manutenção  de 
imagem vinculada à degradação do meio ambiente (marketing ambiental negativo).

Para não perder competitividade a pecuária brasileira terá de preterir o modelo extrativista em favor 
daqueles que exigem investimentos em novas tecnologias e processos de produção ambientalmente 
ajustados, inclusive no que tange o cumprimento da legislação ambiental.

Conforme Porfírio-da-Silva (2001),  “a sustentabilidade  da  produção animal de grande porte é 
ameaçada  pela  característica  intrínseca aos  sistemas de produção baseados num reduzidíssimo 
número de forrageiras, invariavelmente em monocultivos, que trazem em si mesmos a degradação. 
A degradação decorre da instabilidade desses sistemas produtivos, onde os fatores desfavoráveis 
são,  principalmente,  de  caráter  biótico  (ocorrência  de  pragas  e  doenças,  manejo  inadequado, 
concorrência de plantas indesejáveis) e físico-químicos (mineralização da matéria orgânica e erosão 
do solo, lixiviação e alterações de microclimas).”

A degradação das pastagens é um problema que ocorre em extensas áreas, é estimado que cerca de 
52 milhões de hectares de pastagens  cultivadas existentes no Brasil  estejam degradadas ou em 
degradação (VILELA, 2001). Pastagens degradadas contribuem pouco para atividades pecuárias  e 
nada para atividades florestais. A degradação das pastagens implica também em aspectos muito 
negativos para a imagem do agronegócio pecuário devido às perdas de solo por erosão, redução da 
disponibilidade de água no solo, assoreamento dos corpos d`água e perda de biodiversidade vegetal 
e animal (PORFÍRIO-DA-SILVA, 2003).

A erosão dos solos, o superpastoreio, a mecanização do solo para reforma de pastagens, entre outros 
processos e práticas, afetam o balanço de carbono e nitrogênio, e estão associadas ao declínio das 
forrageiras. O gado mantido nessas pastagens, por sua vez (se alimentando de forragens pobres, 
com baixa qualidade nutricional),  apresenta baixo crescimento,  lento desempenho reprodutivo e 
baixa produtividade. Isto tem implicações na emissão de metano (CH4) (proveniente da fermentação 
entérica dos animais) que, por exemplo, saltou de 8.800 Gg de CH4 em 1990 para 9.400 Gg de CH4 

em 1994 (EMBRAPA, 2002).Obviamente que, esse incremento na emissão de CH4, decorre também 
do aumento do rebanho, o que tem implicado em mais áreas com pastagens. O Primeiro Inventário 
Brasileiro  de  Emissões  Antrópicas  de  Gases  de  Efeito  Estufa  (EMBRAPA,  2002),  ressalta  a 
necessidade de estimativas mais precisas das emissões de metano pela pecuária bovina.

O aumento das áreas  com pastagens não tem sido acompanhado por aumentos proporcionais na 
produtividade média da pecuária nacional. O aumento da produtividade animal mitigaria emissões 
de carbono e metano. Lima (2002), indica uma série de opções de mitigação metano na atividade 
pecuária, desde a alimentação adequada, sanidade, melhoramento genético, manejo da reprodução e 
do rebanho, aditivos alimentares, até a possibilidade de uso da engenharia genética em organismos 
que  atuam  no  rúmen  animal.  Além  disso,  a  melhoria  do  conforto  térmico  animal  também 
contribuiria para mitigar a emissão de metano pelos bovinos, uma vez que, sob estresse térmico, 
ocorre disfunções homeotérmicas que afetam a eficiência produtiva.



Para a redução da emissão de gás carbônico, as práticas conservacionistas de solo, o uso adequado 
de adubações, e o manejo correto das pastagens constituem práticas que podem recompor o carbono 
orgânico do solo e restaurar sua capacidade de imobilização de carbono atmosférico.

Assim, sob tais condições, ainda muito ligada à degradação ambiental, a pecuária brasileira, está 
frágil frente às barreiras não-tarifárias que podem utilizar-se do argumento ambiental para dificultar 
seu mercado (ANGELO, 2005), o que trará reflexos indesejados para a sociedade brasileira.

2.2. Crescente mercado para madeira plantada

A contribuição do setor   florestal  na  economia e  no  desenvolvimento também é  inegável,  e  a 
perspectiva futura aponta favoravelmente para àqueles sistemas produtivos que produzirem madeira 
(SOCIEDADE...,2005). Vale salientar, o setor de base florestal que, apesar de não receber a devida 
evidência nos números da agronegócio, representa 17% do agronegócio brasileiro e 5% do PIB 
nacional  (R$  25,9  bilhões),  contribui  com mais  de  US$  4,1  bilhões  das  exportações  (8% das 
exportações  brasileiras),  gerando  cerca  de  1,6  milhões  de  empregos  diretos,  5,6  milhões  de 
empregos indiretos e uma arrecadação de R$ 3 bilhões em impostos, a cada ano.

Em relação à quantidade disponível de matéria-prima, estudos de diferentes segmentos do setor de 
base florestal apontam para a existência de um desequilíbrio entre a oferta e a procura de madeira, 
para atender às projeções de crescimento da indústria  de base florestal  a  partir  do início desta 
década,  o chamado ”apagão florestal” (MDCI, 2001; BRASIL, 2000) que deverá ocorrer ainda 
nessa década.

Segundo Bacha (2000), citado por Moraes e Nassar (2002), a capacidade de produção anual de 
madeira de reflorestamento já está igual ao consumo. Além disso, considerando-se que a taxa de 
aumento da área anualmente plantada com florestas é menor que o crescimento da demanda, que a 
produtividade não está crescendo e que não se pode contar com oferta maior de madeira nativa, 
percebe-se que a questão da oferta de madeira torna-se um gargalo importante, já que pode ocorrer 
a falta num futuro próximo  (MORAES & NASSAR, 2002). 

Segundo o documento  “Contribuição do  Grupo de  Trabalho ‘Madeira  e  Móveis’ ao Fórum de 
Competitividade da Cadeia Produtiva da Indústria e Madeira e Móveis do MDIC”, para suprir todos 
os  segmentos industriais  são cortados  cerca de 450 mil  ha/ano de  pinus  e  eucalyptus  e  a  área 
reflorestada anualmente tem sido de 150 mil  ha,  ocasionando, portanto,  um déficit  de 300 mil 
ha/ano. 

2.3. Ambiência animal

As áreas de pastagens do Brasil estão sob condições climáticas  que determinam: a) estresse térmico 
calórico  em  graus  mediano  e  severo  para  os  animais  sem  proteção  (INMET,  2005);  b) 
estacionalidade de produção das forrageiras, podendo chegar a uma relação de 70% da produção na 
estação úmida e 30% na estação seca (RODRIGUES et al. 1993). Na regiões abaixo do paralelo 22º 
Sul, a ocorrência de geadas (mesmo as de intensidade e freqüência baixas) torna-se um agravante 
para a estacionalidade de produção forrageira. Estes aspectos constituem importante problema da 
pecuária no país.

Questões como o bem-estar animal e a produção de forragem são influenciadas pelo microclima 
local e determinam reflexos no desempenho animal. O clima impõe um certo grau de estresse aos 
animais, mensurável pelas disfunções na homeotermia (NAÃS, 1989). A eficiência e/ou reprodutiva 
também  depende  do  funcionamento  homeotérmico  animal,  suas  disfunções,  portanto,  podem 
acarretar prejuízos (KLOSOWSKI et al., 2002; MOTA et al., 1997; SILVA, 2000)

Os efeitos bioclimáticos das árvores são relatados por vários autores, entre os quais  Lima (1986), 
Nair (1993), Young (1994), Rhoades (1997), Brenner (1996), Porfírio-da-Silva (1998) . De todos os 



efeitos da presença de árvores em pastagens o mais importante para os animais que nela vivem é o 
bem-estar promovido. 

Dentre  os  efeitos  decorrentes  da  arborização  de  pastagens  na  produção  animal,  devem  ser 
destacados: 

i)A redução das necessidades de energia para a mantença animal. Os excessos de calor e/ou 
de frio aumentam a necessidade de energia para a manutenção da homeotermia, desviando 
energia que poderia ser utilizada para fins produtivos. Os excessos também podem alterar o 
comportamento de pastejo e, desse modo, reduzir a ingestão de alimentos. 

Experimento com bovinos e ovinos, conduzidos em piquetes sem proteção, indicaram que 
ventos e chuvas fortes podem dobrar o gasto de energia de mantença dos animais (BIRD et 
al., 1992). 

Novilhas em crescimento numa pastagem arborizada anteciparam em cinco meses a primeira 
cobertura  em  comparação  com  outras  novilhas  mantidas  em  pastagem  sem  árvores  e 
portanto sem proteção (SIMON et al., 1995).

Embora sob condições de sombra artificial, Carvalho (1991), verificou que vacas leiteiras 
com acesso a proteção (sombra) contra a radiação solar direta, produziam 20% a mais leite 
com maior teor de sólidos não-gordurosos, e que os animais mais especializados seriam os 
mais afetados pela condição desfavorável de ausência de sombra.

ii)Efeitos sobre a fertilidade. Estresse por calor pode reduzir a fertilidade. Na fêmea pode 
afetar  a  ovulação,  o  estro,  a  concepção e  sobrevivência  do  embrião.  Nos  machos  pode 
reduzir a viabilidade dos espermatozóides, bem como a libido (MUELLER, 1989; SILVA, 
2000)

Segundo Bird et  al.,  (1992),  vacas estressadas pelo calor  produzem bezerros menores e 
aumentam o intervalo de tempo entre partos.

iii)Efeitos em animais recém-nascidos. Conforme Porfírio-da-Silva (2001), a provisão de 
sombra  por  árvores  pode  melhorar  a  sobrevivência  e  subseqüente  desenvolvimento  de 
animais recém-nascidos. Nas espécies ruminantes de comportamento de parto escondedor, 
como é o caso dos bovinos, dos búfalos e dos caprinos, a presença de árvores se constitui em 
mais um elemento ambiental positivo, que possibilita à fêmea buscar isolamento do resto do 
grupo e de potenciais predadores. Este isolamento nas primeiras horas de vida do filhote 
resulta em melhor ligação mãe-filho e condições ótimas para a primeira mamada e ingestão 
do colostro o mais cedo possível, passando a imunidade passiva para a cria, o que aumenta a 
taxa de sobrevivência (Pinheiro Machado Fº, comunicação pessoal).

Além disso,  a  perspectiva  de isolamento sentido pela  vaca,  a  deixa  mais  tranqüila  para 
efetuar a “limpeza” do recém-nascido, o que propicia também a transmissão de bactérias 
ruminais  ao bezerro, predispondo-o a pastar mais precocemente.

Gregory (1995), numa revisão, mostra estudos publicados na Austrália, pelos quais aponta 
que  a  mortalidade  de  borregos  cai  em  média  50%  quando  árvores  são  dispostas 
adequadamente para proteção. As perdas são piores em épocas de ventos secos e frios. Em 
bezerros, ainda segundo esse autor, a mortalidade vai de 5 a 10%, na primeira semana de 
vida, quando são criados em condições de pouca sombra.

iv)Proteção contra extremos de temperatura, ventos e radiação. As condições de temperatura 
do ar,  velocidade dos ventos e insolação direta atuam sobre a intensidade do metabolismo 
dos animais. Quando essas  condições  atingem certos valores extremos, o animal consome 
mais energia para manter o equilíbrio da temperatura corporal  (homeotermia),  começa a 



sofrer desgastes (estresse) pois está fora dos limites que configuram a sua zona de conforto 
térmico, refletindo negativamente na produção. Contudo, essa característica varia bastante 
entre  espécies  e  raças  animais.  Sob  condições  de  desconforto  térmico,  os  animais 
empenham-se na busca da manutenção de sua temperatura corporal, assim,  nas  horas mais 
quentes do dia, os animais  buscam a proteção de sombras. Esse comportamento deve-se ao 
aumento  da  temperatura  corporal  pela  radiação  solar  diretamente  incidente,  o  que  é 
considerado como um dos maiores problemas para o gado bovino nos trópicos. Por sua vez, 
nas regiões onde o inverno impõe um grau de estresse capaz de levar animais a morte, a 
implantação de proteção arbórea contribui para diminuir consideravelmente as perdas. Na 
Nova  Zelândia,  Sturrock  (1988)  registrou  a  eliminação  de  perda  de  animais  durante  o 
inverno através da disposição interligada de renques arbóreos com bosquetes. 

Nas condições a pasto, o ar que envolve o corpo do animal é muito raramente parado e em 
algumas  situações/regiões  pode  atingir  grandes  velocidades.  Ventos  fortes  diminuem  o 
isolamento térmico existente no corpo do animal  (gerado pela pelagem) fazendo com que 
aumente sua taxa de perda de calor. Isto pode ser desejável em  condições de clima/tempo 
quente,  porém  quando  a  temperatura  do  ar  está  próxima  da  temperatura  crítica  para  o 
conforto térmico do animal (máxima ou mínima), os ventos podem agravar a situação ao 
aumentar a perda de calor por convecção. 

Porfírio da Silva et al. (1998) relatam, que na pastagem arborizada em renques curvilíneos, a 
temperatura do ar, no verão, foi reduzida até 8°C, e a incidência de radiação solar global 
(radiação direta + radiação difusa), foi 80% menor  sob os renques. Os autores argumentam 
ainda que, durante dias/noites frias, os renques arbóreos podem funcionar como fonte de 
calor, e que a radiação de onda longa recebida pelo corpo do animal protegido sob as copas 
ou próximo delas,  também melhora o seu conforto térmico.  Em dias  quentes e de forte 
insolação, a sombra decisivamente pode contribuir para condições de conforto animal. Em 
acordo com Mota et al..(1997), "a melhor e mais eficiente sombra é a das árvores, cercada 
por pastagem verde..."

Práticas que objetivam o bem-estar animal devem atender aos hábitos de comportamento natural 
dos bovinos. Nas pastagens arborizadas os animais têm acesso ao tronco das árvores onde podem se 
roçar, manifestando hábito natural de defesa contra bernes e carrapatos (PORFÍRIO-DA-SILVA & 
MAZUCHOWSKI, 1999)

2.4. Busca de produtos diferenciados.

A  tendência  de  mercados  para  produtos  ambientalmente  adequados  abre  oportunidades  para  a 
produção de leite a pasto, de leite “orgânico”, do “boi verde” em pastagem arborizada capaz de 
contribuir para a captura e fixação de carbono atmosférico, de menor emissão de óxido nitroso, 
além de ser capaz de mitigar a emissão de metano pelos ruminantes, todos gases componentes do 
efeito estufa. Esses fatos podem vir a compor elementos de marketing para a produção animal em 
tal condição

2.5. Agregação de renda.

Conforme Porfírio-da-Silva (2003), as árvores assumem um caráter complementar ou suplementar 
da pecuária, onde, num primeiro momento, através de seus serviços de proteção ao rebanho e à 
pastagem promove melhoria da atividade pecuária e num segundo momento integra e amplia a 
renda da propriedade rural quando seus produtos diretos (principalmente a madeira) forem colhidos.

Muitos trabalhos  tem demonstrado a lucratividade da associação de árvores com pastagens. Marlats 
et  al.  (1995),  ao  comparar  monocultura  de  árvores,  monocultura  de  pastagem,  e  pastagem 
arborizada com 250 e 416 árvores por hectare,  detectou que as melhores taxas internas de retorno 



do investimento foi para a pastagem arborizada, superando a renda líquida obtida nas monoculturas. 
Ribaski et al., (2003), avaliaram uma pastagem arborizada com 185 árvores 

 
3.  Como   a  arborização  de  pastagens  pode  ser  uma  estratégia  para  o  desenvolvimento 
sustentável do Brasil-pecuário?

A arborização pastagem pode ser uma estratégia na medida em que promove melhoria nos aspectos 
ambientais e econômicos da pecuária.

À época do “desbravamento” das principais regiões pecuárias do país, o componente arbóreo era 
tido como um empecilho para o que  se considerava o ideal de desenvolvimento.  Atualmente não 
pode ser mais considerado um obstáculo,  mas sim  uma necessidade,  principalmente por seus 
produtos e por sua condição de permanência ou de longa vida, terminando por alterar o ambiente do 
seu entorno e, com isso, proporcionando favorecimentos às pastagens, às criações, à conservação e 
produção de água e à conservação do solo. Na perspectiva do desenvolvimento rural sustentável, a 
integração e interação dos componentes pecuário, agrícola e florestal é de vital importância. Todos 
de maneira a contemplar as questões pertinentes à mitigação de seus impactos no meio ambiente e 
permitindo a máxima biodiversidade possível. 

Tanto a carne quanto o leite, o couro e a madeira, produzidos em pastagens arborizadas podem 
atender melhor aos princípios preconizados pelos mecanismos da certificação de origem sustentável 
e de suas cadeias de custódia, considerando tanto aspectos ambientais como sociais e econômicos 
envolvidos nestes produtos e seus derivados.

Para as regiões pecuárias, a arborização de pastagem, pode aumentar a circulação de riqueza, isto é, 
pode promover a agroindustrialização regional por meio da disponibilidade de matérias-primas em 
maior  quantidade  e  diversidade.  Ao  permitir  a  oferta  de  produtos  e  serviços,  inexistentes  em 
sistemas convencionais, a pastagem arborizada, acaba por influir favoravelmente nas relações de 
mercado,  reduzindo  riscos,  quer  pela  não-dependência  de  um  só  produto,  quer  por  fatores 
ambientais adversos (como veranico, geada, ou estresse térmico animal). Além disso pode influir na 
geração de empregos, por exemplo, a oferta de produto industrial, como a madeira, demanda uma 
série de postos de trabalho em sua cadeia produtiva.

4. Comentários finais.

Como proposta integrada para o uso das terras, a arborização de pastagem implica, do começo ao 
fim, correto entrelaçamento de fatores ecológicos, sociais e econômicos, de modo a permitir que a 
estabilidade, a sustentabilidade e eqüidade na produção possam ser alcançadas (ALTIERI, 1989).

Como prática de manejo do fator climático, a introdução de árvores em pastagens promove uma 
gama de  alterações  que  necessitam de  consideração  quando do  planejamento  da  conversão  de 
pastagens convencionais em pastagens arborizadas.

Alguns aspectos que devem ser superados para a obtenção dos potenciais benefícios decorrentes da 
arborização  de  pastagens  passam pela  “desmistificação”da  atividade  florestal  madeireira  e  pela 
capacitação técnica e gerencial para o novo sistema de uso da terra.  Os aspectos a serem superados 
são principalmente de ordem da informação e conhecimentos rotineiros e da alteração de padrões 
orientadores das ações de pessoas e instituições envolvidas com o setor pecuário. Novas posturas e 
ações  devem ser buscadas através da atualização tecnológica dos interessados.

O incentivo à  pesquisa e  difusão da  arborização de pastagens  é  importantíssimo para  que,  nas 
próximas décadas  a  pecuária  brasileira  ganhe destaque no cenário internacional,  pois  além dos 
produtos animais saudáveis, produzirá madeira de qualidade para os mais diferentes fins, agregando 
renda e qualidade às propriedades rurais e, contribuindo com a qualidade de vida no planeta. 
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