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RESUMO 

Os sistemas silvipastoris promovem a sinergia entre as árvores, os animais e a 
pastagem, promovendo um ambiente mais produtivo e sustentável.O esperado desta 
tecnologia são benefícios mútuos a partir da interação ecológica entre os 
componentes, criando um agroecossistema mais produtivo e diversificado, tanto 
econômica quanto ecologicamente. O presente trabalho teve como objetivo propor 
um arranjo e realizar a análise financeira de um sistema silvipastoril numa 
propriedade de criação de bovinos de corte em pastagem nativa na região da 
Campanha Gaúcha no município de Santana do Livramento (RS). Para o 
levantamento de dados foi realizada uma abordagem exploratória, com a 
perspectiva de um estudo de caso, visando a implantação de um sistema silvipastoril 
em uma área específica da propriedade. A partir desta abordagem metodológica foi 
definido um potreiro para receber o componente arbóreo, que ficará em diferimento 
durante o crescimento e desenvolvimento das mudas, até atingirem uma altura 
suficiente para não serem danificadas com a entrada do gado no sistema. O critério 
de escolha considerou as características edafoclimáticas e a topografia do terreno e 
os custos para implantação do sistema. A análise financeira foi realizada a partir do 
desenho representativo de um módulo experimental mínimo e seguiu a metodologia 
de Arco-Verde, utilizando-se a planilha excel AmazonSaf. Os resultados mostram 
que a atividade pastoril pode ser incrementada a partir da diversificação do sistema 
produtivo. O modelo proposto no horizonte temporal de 25 anos, apresenta o 
produto carne com 43,5% de rendimento líquido e, em seguida, com 30,66% a 
produção de madeira pela Canafístula. Ainda, o modelo incrementa o aumento do 
sombreamento e consequentemente a promoção do bem-estar animal e dos 
serviços ecossistêmicos. Entende-se que no Bioma Pampa é preciso avançar nas 
pesquisas e nas práticas de sistemas silvipastoris, com a meta de criar uma maior 
diversidade e qualidade da paisagem, aliados à diversificação da produção e renda. 
A viabilidade do negócio pôde ser constatada a partir dos principais indicadores 
econômicos apresentados no estudo, os quais apontam números positivos para a 
tomada de decisão na implantação do sistema silvipastoril pelo produtor. 

Palavras-chave: Silvipastoril. Conservação. Transição Ecológica. Avaliação 
financeira. Pampa. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

Los sistemas silvopastoriles promueven la sinergia entre los componentes utilizados, 
es decir, los árboles, los animales y los pastos, promoviendo un entorno más 
productivo y sostenible. Lo que se espera con esta tecnología son los beneficios 
mutuos del intercambio y el ciclo de nutrientes, creando un agroecosistema más 
equilibrado, de modo que los recursos puedan ser explotados económicamente 
mediante una gestión integrada sin agotar el sistema. El presente trabajo tuvo como 
objetivo proponer un diseño y realizar un análisis financiero de un sistema 
silvopastoril en la región de la Campanha Gaúcha del municipio de Santana do 
Livramento (RS), en una propiedad de ganadería criada en pastos nativos. Para el 
levantamiento de datos se llevó a cabo un enfoque exploratorio, con la perspectiva 
de un estudio de caso, con el objetivo de la implementación de un sistema 
silvopastoril en un área determinada de la propiedad. A partir de este planteamiento 
metodológico, se definió un corral para recibir el componente arbóreo, que 
permanecerá en diferido durante el crecimiento y desarrollo de las plántulas, hasta 
que éstas alcancen una altura suficiente para qué no sean dañadas por la entrada 
del ganado en el sistema. El criterio de elección tuvo en cuenta las características 
edafoclimáticas y la topografía del terreno, especialmente los costes de implantación 
del sistema. El análisis financiero se ha realizado a partir del diseño representativo 
de un módulo experimental mínimo y ha seguido la metodología Arco-Verde, 
utilizando la hoja de cálculo Excel AmazonSaf. Los resultados muestran que la 
actividad pastoral puede incrementarse mediante la diversificación del sistema 
productivo. El modelo propuesto en el plazo de 25 años, muestra el producto cárnico 
con el 43,5% de los ingresos netos, seguido de la canafístula con el 30,66%. 
Además, el modelo incrementa el aumento del sombreado y, en consecuencia, el 
fomento del bienestar animal y de los servicios ecosistémicos. Se entiende que en el 
territorio pampeano es necesario avanzar en la investigación y las prácticas de los 
sistemas silvopastoriles, con el objetivo de crear una mayor diversidad y calidad del 
paisaje. La viabilidade del negocio se pudo apreciar a partir de los principales 
indicadores económicos presentados en el estúdio, que apuntan a cifras positivas 
para la toma de decisiones em la implementación del sistema silvopastoril por parte 
del produtor. 

Palabras-clave:Silvopastoril.Conservación. Transición Ecológica. Evaluación 
Financiera. Pampa. 
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1 INTRODUÇÃO 

               O Bioma Pampa representa um conjunto vegetacional biodiverso que 

envolve o território do Brasil, Uruguai e Argentina. Tem em sua gênese um processo 

fortemente ligado à dinâmica de perturbação, quer seja em épocas remotas, com 

grandes herbívoros, quer seja na época atual, com a dinâmica econômica das 

atividades agropecuárias centrada principalmente na bovino e ovinocultura 

(TREVISAN; BENAMU; SILVA, 2020). Segundo levantamento realizado pelo Projeto 

de Mapeamento Anual da Cobertura e Uso do Solo do Brasil (MapBiomas, 2020), a 

agricultura já é o tipo de uso do solo predominante no Bioma Pampa, ocupando 

39,9% do seu território. As florestas nativas cobrem 11,8% do bioma e a silvicultura 

2,8%, enquanto que os corpos d’água representam 9,3%. A área total mapeada no 

Pampa foi de 19.391.568 ha, já com o novo limite do bioma atualizado pelo IBGE em 

2019. Deste total, em 2020 os remanescentes de vegetação nativa campestre 

ocupavam 6.769.056 ha, ou seja, 32,6% do território. Ainda segundo o MapBiomas, 

as transformações das paisagens no Pampa nos últimos 35 anos (série histórica 

1985 a 2020) superam 2 milhões de hectares da vegetação nativa, representando 

uma perda de 21,4% de dessa vegetação em relação a 1985. Esses mesmos 

números, relativos à área total do bioma mostram que os campos ocupavam 44,4% 

do Pampa em 1985 e 32,6% em 2020 indicando, portanto, uma perda de 11,8 

pontos percentuais em 35 anos. 

               No Brasil, é um bioma restrito ao Rio Grande do Sul (RS) e, segundo os 

dados do Censo Agropecuário 2017, existem no RS 365.094 estabelecimentos 

agropecuários, perfazendo uma área de 21,7 milhões de hectares, com 42% 

ocupados por pastagens e 36% por lavouras permanentes e temporárias (IBGE, 

2020). O RS é detentor do sétimo maior rebanho de bovinos, do segundo maior 

rebanho de equinos e do segundo maior rebanho de ovinos do território nacional 

(FEIX et al., 2021). A atividade pecuária está presente no bioma Pampa há mais de 

300 anos. Nesse sentido, não se trata apenas de uma atividade produtiva, mas de 

um modo de vida de pecuaristas que tem sua dinâmica sociocultural e econômica 

diretamente relacionada à criação de animais (MATTE, 2020). Considerada de baixo 

impacto ambiental se corretamente manejada, ou seja, respeitando lotação 

adequada de animais, a pecuária torna-se aliada na conservação e na produção de 
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sistemas sustentáveis no bioma (SOUZA FILHO et al., 2019). No entanto, apesar do 

perfil cultural e da potencialidade de ser uma atividade produtiva sustentável, nos 

últimos 30 anos têm-se uma redução de 21,4% dos ecossistemas associados ao 

bioma, 76% dessas áreas convertidas em soja (Projeto MapBiomas, 2021). 

               Apesar da atividade pecuária ter coevoluído com os ecossistemas do 

Pampa, atualmente vem sofrendo uma guinada no processo de conversão do uso da 

terra. O processo de “despecuarização espacial” tem marcado a dinâmica à 

agricultura empresarial, como forte ênfase a produção de arroz irrigado e de soja 

(MATTE; MOREIRA; CONTERATO, 2018).  Essa expansão de monoculturas sobre 

os campos e pastagens do bioma tem causando uma acelerada degradação e 

descaracterização de suas terras, levando à redução de sua área original. Aliada a 

esta dinâmica, especialmente ao processo contemporâneo acirrado de sojização, 

somam-se os efeitos das mudanças climáticas. Os eventos extremos já registrados 

de variação climática, ao causar diminuição nos rendimentos das pastagens e 

aumento na frequência de estresse térmicos, provocarão efeitos negativos à 

produção pecuária (MACMANUS, et. al., 2012). Na perspectiva de apontar 

alternativas de usos da terra que mitiguem os impactos atuais e promova a 

restauração dos campos nativos degradados, destaca-se os Sistemas Silvipastoris 

(SSP).  

De acordo com a Embrapa (2019), o SSP é uma opção tecnológica de 

integração que consiste na combinação intencional de árvores, pastagens e gado 

numa mesma área e ao mesmo tempo. Dentro desse contexto, o emprego de SSP 

tem sido visualizado como uma importante alternativa de uso sustentado da terra, 

principalmente naquelas áreas potencialmente sujeitas à degradação e, também, 

como uma nova fonte de agregação de valor econômico na propriedade rural por 

meio da exploração de madeira (FREITAS et al., 2003). Desta forma, o presente 

estudo pretende realizar uma análise financeira de uma proposta de desenho à 

transição de um sistema de pecuária em campo nativo de baixa qualidade utilizado 

para pecuária à um SSP com objetivo de proporcionar conforto térmico animal e 

produção de madeira. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral: 

Elaborar o arranjo de um módulo experimental mínimo de avaliação 

financeira de um sistema silvipastoril em uma propriedade rural de bovinocultura de 

corte em Santana do Livramento-RS.  

2.2 Objetivos Específicos: 

1. Propor um desenho e arranjo produtivo de um módulo de sistema 

silvipastoril para uma propriedade típica de produção pecuária; 

2. Agregar a fase de terminação dos bovinos no sistema silvipastoril proposto;  

3. Avaliar financeiramente a viabilidade do sistema silvipastoril proposto. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Os SSP constituem uma modalidade de sistema agroflorestal que 

combinam forrageiras, árvores e animais, e que têm sido desenvolvidos em todas as 

regiões do país, com características específicas quanto às espécies utilizadas, ao 

arranjo temporal e espacial dos componentes e ao objetivo e funcionalidade do 

sistema, porém, ainda são pouco adotados (ALMEIDA et al., 2014). Além de 

geradores de renda e diversificação da produção, os SSP podem ser considerados 

bons sumidouros de carbono, mitigadores da liberação de metano na atmosfera, 

promotores do melhoramento da qualidade do campo nativo e conforto animal 

(LIBRÁN-EMBID, et al., 2020; Ku-Vera et al., 2020; MATHEUS, et al. 2017). Além 

disso, as árvores podem influenciar na quantidade e disponibilidade de nutrientes, 

principalmente pela possibilidade de recuperar estes elementos abaixo da zona 

radicular (ciclagem de nutrientes) e reduzir as perdas por lixiviação e erosão, 

aumentando, consequentemente, a disponibilidade de matéria orgânica depositada 

no solo (BURESH; TIAN, 1997).  

Dentro desse contexto, o emprego de SSP tem sido visualizado como uma 

importante alternativa de uso sustentável da terra, principalmente naquelas áreas 

potencialmente sujeitas à degradação e, também, como uma nova fonte de 

agregação de valor econômico na propriedade rural por meio da produção de 

madeira (FREITAS et al., 2003). Apesar das diversas vantagens atribuídas aos SSP, 

na prática, a adoção desses sistemas pelos produtores ainda é relativamente 

restrita. Essa discrepância entre as evidências técnicas e a realidade prática sugere 

a existência de barreiras que estariam dificultando a adoção mais ampla dessa 

tecnologia pelos produtores (DAGANG et al., 2003). A principal barreira percebida 

em ambiente dos campos nativos pampeanos, é a falta de conhecimento e 

desconfiança dos benefícios dos SSP por parte dos pecuaristas. 

De acordo com Ribaski (2019) o Rio Grande do Sul possui 6,5% do 

rebanho bovino e maior número de ovinos existentes no Brasil o que imprime um 

grande valor da cadeia produtiva pecuária ao estado gaúcho. Nesse Estado, os 

primeiros trabalhos com SSP basearam-se em estudos de casos onde ruminantes 

eram colocados em regime de pastejo dentro do sub-bosque de florestas comerciais 
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de eucalipto (Eucaliptus sp.) e acácia-negra (Acacia mearnsii) (SILVA et al., 1996). 

Em 1998 a avaliação do desempenho animal e da pastagem em sub-bosque de 

eucalipto evidenciou o grande potencial de produção destes sistemas, observando-

se melhora na qualidade da pastagem sombreada e ganho de peso dos animais 

(CARVALHO, 1998). Estudos com leguminosas arbóreas (A. mangium, A. 

auriculiformis, A. angustissima, Albizia lebbek e Gliciridia sepium) com o manejo de 

sombra entre 29% a 45% em relação ao pleno sol, houve um aumento da cobertura 

do solo, da altura do pasto e da massa de forragem quando utilizado Brachiaria 

decumbens (CASTRO, et.al., 2009).  Os dados existentes demonstram um quadro 

que aponta a necessidade de introduzir ou aperfeiçoar técnicas que contribuam 

eficientemente para o aumento da produtividade e melhoria da qualidade das 

atividades agropecuárias, proporcionando sustentabilidade aos sistemas de 

produção, sem prejuízos ao ambiente (RIBASKI, 2017). 

Nesse sentido, o desempenho econômico-financeiro é o principal fator de 

tomada de decisão para um agricultor adotar ou não um sistema de integração. 

Logo, é importante uma avaliação prévia do mercado, demanda de produtos e 

viabilidade financeira do sistema (JESUS, 2020). Com o objetivo de auxiliar 

produtores rurais, técnicos extensionistas, pesquisadores e manejadores de 

Sistemas Agroflorestais (SAFs) no aprimoramento de suas técnicas e melhoria dos 

resultados produtivos, sociais e ambientais de seus plantios, foi desenvolvida em 

2008, pelos pesquisadores da Embrapa Florestas a metodologia do AmazonSaf 

(ARCO-VERDE; AMARO, 2021). Este método se refere a uma planilha em excel, 

especialmente desenvolvida para auxiliar na análise financeira de SAFs, fornecendo 

alguns dos indicadores econômicos mais utilizados para avaliação de projetos, 

como: Valor Presente Líquido, Valor Tempo de Retorno do Investimento, Relação 

Benefício Custo, Retorno sobre o Investimento e Valores atualizados de Custos e 

Receitas, entre outros. Também apresenta o fluxo de caixa detalhado do sistema de 

produção e uma série de informações complementares, além de diversos gráficos 

para auxiliar a análise e melhoria do desenho do sistema. 
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3.1 BEM-ESTAR ANIMAL 

Um dos temas ainda negligenciados no contexto da produção pecuária, é a 

dimensão do conforto animal e seu consequente bem-estar. O bem-estar animal 

pode ser definido de várias maneiras, mas há um consenso de que três elementos 

devam ser considerados: o estado emocional do animal, seu funcionamento 

biológico e sua habilidade de expressar padrões normais de comportamento 

(MANTECA et al., 2009). A consciência de que o bem-estar é multidimensional e de 

que sua avaliação geral requer a combinação de vários critérios, resultou na decisão 

de fundamentar o sistema de avaliação Welfare Quality em quatro princípios, a 

saber: boa alimentação, bom alojamento, boa saúde e comportamento apropriado 

(BLOKHUIS et al., 2008). Nesse sentido, o controle do manejo desde a condução 

dos animais das pastagens para os currais das fazendas, embarque, desembarque, 

até o seu processo de atordoamento dentro da indústria frigorífica, é fundamental 

para assegurar a boa qualidade do produto final (SILVEIRA, 2001). 

A Organização Mundial para a Saúde Animal (OIE) é a organização de 

referência para a saúde animal e atualmente possui a liderança internacional sobre o 

bem-estar animal, sendo que este aspecto foi identificado pela primeira vez como 

prioridade no seu Plano Estratégico de 2001-2005 (PINHEIRO et al., 2009). Em 

termos de ações concretas no contexto mundial, somente em 2016 a OIE e a 

Organização Internacional de Padronização (ISO) empreenderam um esforço 

conjunto para o estabelecimento de especificação técnica referente ao bem-estar 

animal, denominada ISO/TS 34700: Gerenciamento do bem-estar animal – 

Requisitos e orientações gerais para organizações da cadeia de suprimento de 

alimentos (ISO, 2016). 

Oportunamente no âmbito brasileiro, a Coordenação de Boas Práticas e 

Bem-estar Animal (CBPA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

declarou que conhecer e aplicar as recomendações da OIE resguarda a 

agropecuária nacional, favorece a imagem dos produtores, gera credibilidade ao 

serviço veterinário oficial e beneficia diretamente os animais (BRASIL, 2020). Nesse 

contexto, os consumidores em todo mundo estão começando a exigir produtos que 

preconizem o uso de práticas que minimizem ou evitem completamente tratamentos 

químicos e hormonais nos animais, preservando a saúde humana e o meio ambiente 

sem comprometimento do bem-estar dos animais (MARTIN et al., 2004). 
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3.2 CONFORTO TÉRMICO 

O bem-estar animal tem uma correlação direta com o conforto térmico. 

Assim, todo animal exige do meio em que habita condições satisfatórias para que 

seus processos fisiológicos não sejam afetados negativamente, repercutindo no 

rendimento obtido na produção a que se destina. De acordo com Azevedo (2005), a 

associação da umidade relativa do ar e a temperatura do ar, propicia um excelente 

indicador de conforto térmico, chamado Índice de Temperatura e Umidade (ITU). 

Este indicador varia de acordo com a espécie, raça, idade e categoria dos 

animais.Para a avaliação do ITU, a classificação proposta por Rosenberg (1983) 

considera entre 72 e 78 como alerta aos produtores; na amplitude de 79 a 83 

significa perigo; igual ou superior a 84 caracteriza emergência. 

Nesse sentido, o Sistema de Suporte à Decisão na Agropecuária 

(SISDAGRO), desenvolvido pelo Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, 

disponibiliza para cada localidade no Brasil o comportamento do ITU ao longo dos 

últimos 12 meses, destacando as faixas de normalidade, atenção, alerta e perigo.O 

gráfico a seguir (Gráfico 1) representa o ITU na estação de verão no município de 

Santana do Livramento, local de estudo desse trabalho. 

Quando o animal está em uma determinada faixa de conforto térmico 

adequado, conseguirá expressar seu potencial genético para a produção, isso se 

outros fatores limitantes estiverem adequados. Segundo Silva (2000), a temperatura 

que limita a temperatura crítica inferior para bovinos adultos é de -6ºC e a 

temperatura critica superior é o limite é 27ºC. 

Gráfico 1- ITU na estação de verão em Santana do 
Livramento

 

  Fonte: INMET (2021). 
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Berettaet al. (2008) em um experimento conduzido na estação de verão de 

2009/2010 numa área de 136,5 ha de campo nativo na região de Três Bocas, 

departamento de Rio Negro (Uruguai), pertencentes à empresa UPM Forestal 

Oriental, avaliaram o desempenho de 140 novilhas Hereford e cruza Hereford 

destinadas ao abate com acesso voluntário à sombra de florestamento, com carga 

inicial de 224 Kg de peso vivo/ha. As observações de comportamento evidenciaram 

um maior tempo total de descanso na sombra nas novilhas do referido experimento. 

Destacaram que durante o período diurno as novilhas com disponibilidade de 

sombra permaneceram 35,7% na floresta e 56,8% pastejando, no entanto, aquelas 

sem sombra pastejaram em 78,8% do tempo. Os resultados obtidos permitiram 

concluir que novilhas pastejando na sombra durante o verão, experimentaram ganho 

de peso superior a novilhas que não tiveram acesso à sombra. Neste experimento, a 

magnitude de incremento em performance animal está em torno de 50% (250 g/dia 

em uma performance testemunha de 500 g/dia). 

3.3 TERMORREGULAÇÃO DE BOVINOS DE CORTE 

Conforme Souza e Batista (2012), a termorregulação é um conjunto de 

mecanismos utilizados pelos seres vivos para regular a temperatura corporal interna, 

considerada essencial para os animais se manterem e adaptarem em diferentes 

ambientes. Os bovinos, dependendo da raça, nível de produção, estágio fisiológico e 

plano nutricional, apresentam uma faixa de temperatura ambiente em que não 

sofrem desconforto térmico por frio ou por calor, designada por termoneutralidade 

(PERISSINOTTO et al., 2007). Dispor dos mecanismos de termorregulação, apesar 

de ser um meio natural de controle da temperatura do organismo do animal, 

representa esforço extra e alteração na produtividade do animal (MARTELLO, 2004). 

Na tentativa de manter a termoneutralidade, os animais utilizam diversos 

mecanismos comportamentais como a busca de abrigo da radiação solar sob à 

sombra e de lâminas de água ou terrenos úmidos onde se despojam, diminuem a 

ingestão de alimentos, aumentam a ingestão de água, bem como aumentam os 

batimentos cardíacos, a circulação periférica e a taxa de respiração e de sudorese 

(SILVA et al., 2012).Em estudo realizado na Tailândia por Aengwanich (2011), 

utilizando bovinos da raça Brahman, verificou-se reduções na frequência respiratória 

e sudação dos animais mantidos em sombreamento artificial e sombreamento de 

árvores quando comparados com bovinos expostos a radiação solar direta. Tais 
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resultados foram de acordo com os valores observados por Eigenberg (2009), no 

qual descobriu que o uso de estruturas para sombreamento artificial pode reduzir 

cerca de 30% a incidência de radiação solar. Souza Júnior (2009) estudando vacas 

Holandesas em ambiente semiárido verificou que a frequência respiratória apresenta 

uma relação positiva com a radiação solar quando os animais estão expostos ao sol, 

onde, nas horas mais quentes do dia, os animais estudados apresentaram um valor 

máximo de 105 resp.min-1.  

3.4 ESTRESSE TÉRMICO 

O estresse térmico, ocasionado por altas temperaturas ambientais podem 

influenciar direta ou indiretamente a homeostase animal, causando impactos 

negativos em vários aspectos como comportamento, metabolismo, produção, 

reprodução e crescimento animal (ROBERTO, 2012). As temperaturas ou sensações 

térmicas extremas, nos verões e nos invernos da região da Campanha Gaúcha, são 

um fator limitante para a produtividade animal. A maioria dos bovinos nessa região é 

de raças europeias puras ou cruzadas e, de maneira geral, as raças europeias têm 

um limite de zona de conforto térmico entre -1º C a 16º C, as raças zebuínas entre 

10º C e 27º C e para bovinos recém-nascidos de 18 a 21º C (BAETA; SOUZA, 

1997). 

Segundo Pires (2008) é fundamental monitorar as condições fisiológicas 

como temperatura retal, frequência cardíaca, frequência respiratória e 

concentrações hormonais, como forma de avaliar a capacidade dos bovinos em 

resistir às condições de estresse. Prayaga (2003) avaliando diferentes combinações 

de raças de bovinos de corte quanto à resistência ao calor, observou que animais 

cruzados com a raça Zebu foram mais resistentes ao estresse pelo calor do que os 

bovinos de raças britânicas. O autor destacou que, embora a variação da 

temperatura retal tenha sido de 0,5°C, por causa da variação possível 

biologicamente nesta característica, a diferença entre genótipos foi significativa. 

Olson et al. (2003) reportou que bovinos com pelo curto mantêm mais baixas 

temperaturas retais do que contemporâneos com pelagem normal dentro da mesma 

composição racial. 
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3.5 CAMPO NATIVO 

O conceito de campo nativo ou pastagem natural está circunscrito no 

entendimento do que é o Bioma Pampa, ou seja, se refere especialmente ao 

componente herbáceo dos ecossistemas campestres associados ao bioma. Nesse 

sentido, a importância de sua conservação se equivale aos ecossistemas arbóreos 

associados aos biomas Mata Atlântica ou a Floresta Amazônica: 

Trata-se de um ecossistema natural pastoril e, como tal, sua manutenção 

com pecuária representa a melhor opção de uso sustentável para fins de 

produção de alimentos. Apesar da crescente intervenção humana, as 

características que o bioma Pampa apresenta e sua capacidade de 

resiliência torna absolutamente indispensável sua manutenção, como forma 

de preservação do ambiente, da paisagem e de sustentabilidade social e 

econômica (NABINGER, et al., 2009). 

Em termos de diversidade florística, os registros de Boldrini (1997) 

identificaram cerca de 450 espécies de gramíneas forrageiras e mais de 150 

espécies de leguminosas, além de outras famílias de fanerógamas que totalizariam 

cerca de 3000 espécies. Esta riqueza florística é a expressão entre diversidade 

biológica e fatores climáticos típicos dessa condição subtropical, o que traz um fato 

pouco comum ao registrado no restante do mundo que é a associação de espécies 

C4, de crescimento estival, com espécies C3, de crescimento hibernal 

(DALL’AGNOL et al., 2005). 

Porém, as comunidades ecológicas vêm se modificando desde o registro 

de Boldrini e esta heterogeneidade da composição florística não tem sido registrada 

na atualidade nos campos nativos da Campanha Gaúcha: 

Dois processos erosivos são citados em pesquisas anteriores como sendo 

agentes diretos das causas originárias de degradação da vegetação e dos 

solos areníticos da Campanha Gaúcha: a fragilidade natural do ecossistema 

e a atividade agropecuária mal conduzida, responsáveis pela formação dos 

diversos núcleos de degradação, sejam estes voçorocas, areais em relevos 

planos ou no sopés dos platôs de arenito silicificado (SOUTO, 1984; 

SUERTEGARAY, 1995 e 1998; AB’ SABER, 1995). 

Além disso, o avanço da fronteira agrícola na metade Sul do Rio Grande do 

Sul alterou o perfil da produção, cujas áreas eram tradicionalmente utilizadas na 

produção pecuária (SANTOS et al., 2014). A área plantada com soja cresceu 
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188,5% entre os anos 2000 e 2015 no bioma (CAPOANE e KUPLICH, 2018). 

Consolidada como nova fronteira agrícola da soja, a região cede espaço também 

para o cultivo do trigo. De acordo com a Federação da Agricultura do Estado do Rio 

Grande do Sul (FARSUL), a estimativa é de um avanço entre 15% e 20% da área 

nas regiões tradicionais de cultivo, atingindo 1 milhão de ha (BIOTRIGO, 2021). 

Neste cenário, segundo levantamento realizado pelo Projeto de Mapeamento Anual 

da Cobertura e Uso do Solo do Brasil (Projeto MapBiomas, 2021), a agricultura já é 

o tipo de uso do solo predominante no Bioma Pampa, ocupando 39,9% do seu 

território, e os outros usos e dimensões podem ser visualizados na Tabela 1.  

 

Tabela 1-Classes de cobertura e uso do solo no Bioma Pampa em 2020. 

Classe Área (ha) % 

Formação florestal 2.295.974 11,8 

Silvicultura 540.602 2,8 

Formação campestre  6.769.056 32,6 

Agricultura  7.737.885 39,9  

Água 1.809.896 9,3 

Fonte: MapBiomas (2020). 

Ainda, segundo o MapBiomas, as transformações das paisagens no 

Pampa nos últimos 35 anos (série histórica 1985 a 2020) superam 2 milhões de 

hectares da vegetação nativa do bioma, representando uma perda de 21,4% de 

perda dessa vegetação em relação a 1985. Os dados podem ser observados na 

Tabela 2. Diante do exposto, é notável o processo de perda da diversidade de 

espécies forrageiras nativas nos campos nativos. Os dados existentes sobre a 

diversidade florística dos campos nativos são anteriores a esta última fase pulsante 

da sojização da Campanha Gaúcha. Nesse sentido, o reconhecimento de pelo 

menos espécies-chave que compõem um pasto nativo é requisito indispensável para 

qualquer decisão sobre as recomendações técnicas em termos de práticas de 

manejo ou mesmo de decisões sobre se vale à pena sua substituição por outra 

atividade agrícola (NABINGER; DALL’AGNOL, 2019).  
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Tabela 2 - Perda de vegetação nativa no Bioma Pampa entre 1985-2020. 

 
Classe de 

uso do solo 

 
Área em 
1985 (ha) 

 
% do bioma 

em 1985 

 
Área em 
2020 (ha) 

 
% do 

bioma em 
2020 

 
Diminuição 
de área (ha)  

Perda de 

vegetação 

desde 1985 

Vegetação 

Nativa 

 
8.612.031 

 
44,4% 

 
6.769.056 

 
32,6% 

 
2.287.517 

 
21,4% 

Fonte: MapBiomas (2021). 

Referente ao manejo, o perfil atual do campo nativo no RS é composto 

predominantemente por espécies de ciclo estival, o que determina a tão reconhecida 

estacionalidade da produção de forragem, refletindo na baixa produção de forragem 

nos meses de inverno, com consequente perda de peso dos animais neste período 

(CARVALHO, et al., 1998).Essa realidade se acentua no sentido de que o 

incremento na taxa de lotação dos campos tem ainda fortalecido o desaparecimento 

de espécies nativas de qualidade forrageira, tanto estivais quanto de inverno. Desta 

forma, conhecer o potencial produtivo das pastagens naturais em cada estação para 

melhor manejar o rebanho é fundamental para aliar conservação e uso sustentável 

desse ecossistema campestre (AMARAL, et al., 2020). 

Igualmente importante é o conhecimento das características morfogênicas 

de certas espécies em comunidades complexas como é o caso das pastagens 

naturais, para entender o processo de dinâmica da sucessão vegetal em resposta a 

fatores do meio e à pressão de pastejo (EGGERS, 1999).Neste contexto, a 

construção participativa de uma tipologia definida a partir de atributos morfológicos 

representa uma importante estratégia para o “reconhecimento”, valorização de 

potencialidades e a construção de saberes locais e estratégias sustentáveis de 

manejo dos recursos naturais campestres (CAMPOS SULINOS, 2009).Há mais de 

20 anos é destacado que o uso adequado da pastagem nativa, por meio da 

adequação da lotação à disponibilidade de forragem, pode aumentar a produção 

animal no Rio Grande do Sul em 800.000 t de carne/ano com tecnologia a custo 

zero, baseada em práticas de manejo (NABINGER, 1998). 

Partindo do pressuposto de que o campo nativo é o maior recurso 

forrageiro existente no Pampa o melhoramento torna-se necessário na pecuária de 

corte para manter e/ou garantir o ganho de peso equivalente (COPETTI, et al., 

2013). O termo sobressemeadura é usado para descrever a prática de estabelecer 
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culturas forrageiras anuais em pastagens formadas com espécies perenes, 

normalmente dominadas por gramíneas, ou áreas destinadas à produção de feno, 

sem teoricamente destruir a vegetação existente (MOREIRA, 2006). Nesse sentido, 

a sobressemeadura de espécies hibernais dentro de uma pastagem nativa 

estabelecida dependerá da capacidade das espécies semeadas em competir com a 

vegetação existente por luz, água e nutrientes (NABINGER, 2009). Em experiência 

de melhoramento de pastagens nativas em São Francisco de Paula fez-se o plantio 

direto de leguminosas e gramíneas de inverno nos campos nativos do município, e 

obteve-se como resultado produções de até 400kg/ha/ano de carne de qualidade 

(MESSIAS; RIES, 2002). 

Independentemente do tipo de pastagem (natural ou cultivada), é 

fundamental que o produtor ajuste a carga animal em função da disponibilidade de 

pasto, ou seja, controlar o nível de oferta de forragem que cada animal deve 

encontrar diariamente a sua disposição (SANT’ANNA, 2015). Esta quantidade deve 

ser traduzida em termos de massa de forragem seca (MS) e deve ser sempre 

relacionada ao tamanho corporal do animal, ou seja, ao seu peso, pois a sua 

capacidade de ingestão é em função do seu tamanho. A capacidade de ingestão 

diária de MS de um bovino é de cerca de 3% do seu peso vivo, ou até mais, 

dependendo da qualidade da forragem e da sua categoria (NABINGER, 2009). 

De acordo com Azambuja (2013) a prática do diferimento, que consiste em 

suspender o pastejo de uma área de campo por um determinado período de tempo, 

representa uma ferramenta importante para o planejamento alimentar de rebanhos 

em campo nativo: 

A interrupção do pastejo realizada na primavera/verão favorece a produção 

de sementes de inúmeras espécies anuais de inverno, como brizas 

(Chascolytrum spp.), flechilhas (Nasella spp.), cabelo-de-porco 

(Piptochaetium stipoides) e cevadilhas (Bromus catharticus e B. auleticus); e 

também leguminosas como trevo-do-campo (Trifolium polimorphum) e a 

babosinha (Adesmia spp.). Espécies forrageiras de ciclo estival que 

apresentam florescimento na primavera também podem ser favorecidas 

neste período, como gramíneas do gênero Paspalum como grama-forquilha 

(P. notatum), capim-melador (P. dilatatum), grama-cinzenta (P. nicorae) e 

capim-das-roças (P. urvillei); e leguminosas como stilosantes (Stylosantes 

spp.). O diferimento de verão/outono tem como característica o 

favorecimento das espécies de ciclo estival e leguminosas como as 
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espécies de pega-pega (Desmodium spp.) e feijãozinho-do-campo 

(Macroptilium prostratum). 

               Segundo estudos apresentados por Nativão (2017), são registradas boas 

respostas à adubação da pastagem na massa de forragem, massa de folhas vivas e 

altura do pasto após diferimento, principalmente quando a fertilização é realizada 

com nitrogênio e fósforo.Outra vantagem em adotar o fechamento das pastagens é o 

manejo das plantas invasoras como capim-annoni (Eragrostis plana Nees). Medeiros 

e Focht (2007) abordam como práticas de manejo que podem ser utilizadas para 

prevenção e controle desta invasora a realização de pastejo rotativo e 

implementação de SSP. Sem o devido controle, a presença do capim annoni tende a 

causar alterações na biodiversidade dos campos sulinos, tornando-se espécie 

dominante, como já ocorre em diferentes regiões do Rio Grande do Sul e do Uruguai 

(GUIDO, et al., 2019). Apesar do exposto anteriormente, é salutar se atentar aos 

resultados ainda não publicados de trade-offs entre a sobressemeadura de espécies 

exóticas e a adubação nitrogenada e conservação da biodiversidade da pastagem 

nativa.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

              O presente trabalho foi realizado numa típica propriedade rural da região da 

Campanha Gaúcha, inserida na unidade de conservação federal de uso sustentável 

Área de Proteção Ambiental do Ibirapuitã, localizada no 5º Distrito de São Diogo, 

localidade Cerros Verdes, nas coordenadas 30º 43’ 49’’ S e 55º 31’ 18’’ W (Figura 1). 

Figura 1 - Localização da propriedade rural em Santana do Livramento-RS. 

 

Fonte: Google Earth (2021). 

               A Campanha Gaúcha está situada no Bioma Pampa no extremo sul do 

Brasil, a sudoeste do território do Rio Grande do Sul, onde ocupa uma área de 

176.496 Km², 2,07% do território brasileiro. A metade sul do estado passou a ser 

considerada como Bioma Pampa somente em 2004 e corresponde a 63% da área 

(IBGE, 2004). A região possui uma paisagem de cerros, florestas, coxilhas e 

pastagem de campo nativo, características do Bioma Pampa. Segundo a 

classificação de Koppen  o clima predominante na região da Campanha é descrito 
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como subtropical úmido com verão quente. Ainda, segundo esta classificação, as 

estações são bem definidas, comtemperatura média do mês mais quente maior do 

que 22º C e a do inverno compreendida entre -3º e 18º C, e precipitações médias 

anuais de 1.500 mm.  

              Segundo o ATLAS Socioeconômico do Rio Grande do Sul (2020), na região 

em estudo o tipo predominante de solo é do tipo Neossolo, pouco desenvolvido e 

normalmente raso, de formação muito recente, encontrado nas mais diversas 

condições de relevo e drenagem. O uso está restrito ao relevo e à baixa 

profundidade, exigindo práticas conservacionistas severas. Em geral as áreas de 

relevo suave ondulado e ondulado podem ser utilizadas para pastagens 

permanentes e nas regiões de relevo forte ondulado para reflorestamento e 

fruticultura. 

4.2 INTERAÇÃO COM O PRODUTOR 

               Durante elaboração do trabalho, foram realizadas conversas frequentes e 

entrevistas com o produtor no sentido de avaliar suas percepções quanto ao uso de 

SSP, utilizando a abordagem da observação participante (HAGUETTE, 1999). Na 

observação participante o observador, o investigador, participa dos afazeres 

cotidianos e interagindo com o meio investigado, realiza a coleta de dados. Nesses 

diálogos, além de identificar os modos de fazer, foram levantados os problemas 

existentes e suas possíveis soluções técnicas. Nesse sentido, foram apresentadas 

as possíveis vantagens em adotar a tecnologia de SSP, assim como as barreiras 

que poderiam dificultar a adoção do sistema na propriedade. Após as primeiras 

conversas, foi então proposto ao proprietário a realização de uma análise 

exploratória, na perspectiva de um estudo de caso, de implantação de um SSP em 

parte de sua propriedade. Nesse sentido, a partir dessa abordagem metodológica de 

observação participante foram delimitados os seguintes itens à elaboração do 

desenho (arranjo de espécies e espaçamentos) de um módulo experimental mínimo 

e sua análise financeira de um modelo de SSP nesta propriedade: 

1) Seleção do potreiro (área e gleba da propriedade) a ser proposto o SSP; 

2) Seleção das espécies arbóreas e seu arranjo no potreiro trabalhado; 

Para a escolha da área(potreiro) a ser utilizada para o desenho do SSP foram 

utilizados os seguintes critérios: 
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a) Escolha de um potreiro visando o sistema de produção de gado extensivo na 

categoria terminação (engorda), 

b) Proximidade com as benfeitorias, 

c) Acesso facilitado para o manejo, 

d) Local com boa altitude em relação ao seu entorno, terreno plano, evitando as 

baixadas e áreas úmidas e que pudesse ficar por um longo tempo (2 anos no 

mínimo) em diferimento para fins de formação inicial do sistema de produção. 

              A seleção das espécies foi alinhada aos objetivos do produtor, levando em 

consideração um número de árvores que garanta a sustentabilidade do sistema, 

com benefícios a todos componentes (pastagens, árvores e animais) ao longo dos 

anos e com práticas adequadas de manejo. Nesse sentido, optou-se pelo uso de 

espécies de uso múltiplo, que produzam madeira para a propriedade, proporcionem 

sombreamento, fixação de nitrogênio e proteção ao solo.  A partir da seleção das 

espécies foi proposto um desenho do SSP para essa propriedade o qual preveja um 

arranjo espacial, ou seja, um espaçamento e disposição das árvores na pastagem, 

que levou-se em consideração as condições locais do terreno (como topografia e 

tipo de solo), histórico de uso da terra, objetivos de produção, custos envolvidos e 

serviços ambientais almejados. 

 

4.3 ELABORAÇÃO DE ANÁLISE FINANCEIRA 

 

              A análise financeira foi realizada a partir do desenho de um módulo 

experimental mínimo proposto ao SSP multipropósito, ou seja, com a finalidade de 

prover conforto térmico aos animais, produção de carne, produção de madeira e 

seguiu a metodologia da Arco-Verde (2008), utilizando-se a “Planilha para análise 

financeira AMAZONSAF” Arco-Verde e Amaro (2021).Na coleta de dados foram 

realizadas pesquisas no comércio local para tomada de preços de insumos, mão-de-

obra e serviços, assim como pesquisa na rede mundial de informações (Internet), na 

busca de viveiros de mudas florestais credenciados. Os principais indicadores 

utilizados foram o Valor Presente Líquido (VPL), a Taxa Interna de Retorno (TIR). 
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5 RESULTADOSE DISCUSSÕES 

 

5.1DEFINIÇÃO DA ÁREA  

              De acordo com as interações com o produtor foi definido o potreiro e 

selecionadas as espécies para o desenho do SSP.O potreiro escolhido possui uma 

área de 83 ha localizado a 500 metros das benfeitorias (Figura 2).  

 

Figura 2 - Localização do potreiro do SSP. 

 

Fonte: Google Earth (2021). 

 

              Dentro desta área foi definido um potreiro menor com área de 20 ha, 

fechado com cerca elétrica para receber o componente arbóreo, e que ficará em 

diferimento por dois anos, tempo este necessário para o crescimento e 

desenvolvimento das mudas, até que atinjam a altura ideal (2 m) para não serem 

danificadas pelos bovinos. O critério de escolha em relação à área total da 

propriedade (950 ha) considerou, principalmente, os custos na implantação do 

sistema. 

 

              Com o fechamento do potreiro e sem a pressão de pastejo, espera-se um 

considerável crescimento da massa de forragem com espécies estivais e hibernais 

da região da Campanha. Segundo Nabinger (2009) o diferimento permite o acúmulo 

de forragem para o período normalmente seco que ocorre a partir do final de 
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dezembro. Por outro lado, no final do verão, permite acumular forragem para o 

outono - início de inverno, que é um período bastante crítico no sul do país, pois as 

espécies estivais estão paralisando seu crescimento e as de inverno ainda não 

estão em condições de ser utilizadas. Este acúmulo de forragem pode ser 

transformado em feno para alimentar os animais em períodos mais críticos, além de 

favorecer a regeneração das espécies nativas de inverno e verão, promover a 

descompactação do solo por meio do desenvolvimento das raízes e o acúmulo de 

carbono. 

              Os bovinos selecionados para compor o SSP se enquadram na categoria 

de terminação (fase de engorda), e são provenientes da cria e recria da propriedade, 

ou podem ser adquiridos de terceiros conforme disponibilidade. Todos os animais 

são resultado de cruzamento de raças taurinas com zebuínas, reunindo 

características de rusticidade, adaptabilidade e prolificidade. 

 

5.2 DEFINIÇÃO DAS ESPÉCIES ARBÓREAS 

 

              Foram selecionadas três espécies para compor o sistema de produção 

silvipastoril (Quadro 1), sendo uma exótica, a Acácia-negra (Acacia mearnsii), e duas 

nativas, a Canafístula (Peltophorum dubium) e o Angico Vermelho (Parapiptadenia 

rigida). As três espécies têm como característica fundamental fixar nitrogênio no solo 

e proporcionar alimento complementar de alto teor proteico aos bovinos.  
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Quadro 1 - Componente arbóreo do sistema. 

  
NOME 

 
CRESCIMENTO 

DENSIDADE 
DA COPA 

TOLERÂNCIA À 
GEADA 

 

 

 

Nome Popular: 

Canafístula 

Nome Científico: 

Peltophorum 

dubium 

(Nativa) 

 

 

 

 

Rápido 

 

 

 

 

 

Densa 

 

 

 

Boa 

 

 

 

Nome Popular: 

Angico 

Vermelho 

Nome Científico: 

Parapiptadenia 

rigida 

(Nativa) 

 

 

 

 

 

Moderado 

 

 

 

 

Pouco Densa 

 

 

 

 

Boa 

 

 

 

 

Nome Popular: 

Acácia-negra 

Nome Científico: 

Acacia mearnsii 

(Exótica) 

 

 

 

 

Rápido 

 

 

 

Pouco Densa 

 

 

 

Boa 

Fonte: Lorenzi (2000). 

 

              Para facilitar o planejamento, as espécies propostas foram agrupadas da 

seguinte forma: ciclo curto, ciclo médio e ciclo longo (Quadro 2). 
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Quadro 2 - Planejamento das espécies quanto ao ciclo. 

 

ESPÉCIES 

 

CICLO 

 

CARACTERÍSTICAS ECONÔMICAS 

 

 

 

Acácia-negra 

 

 

 

 

 

 

Curto 

 

 

 

 

Árvore que pode ser colhida em até 10 anos após o plantio; 

porte até 15 m; crescimento de até 25 m³/ha/ano, a 

produção pode chegar a 180 m³ de madeira por hectare em 

7 anos; valor da madeira em pé: R$ 60,00 o m³. A espécie 

proporciona uma variedade de produtos confeccionados a 

partir da madeira sólida, mobília, mourões, vigas, caibros a 

produção de carvão, além da extração da casca para a 

produção de tanino. 

 

 

 

 

 

Canafístula 

 

 

 

 

 

 

Médio 

 

 

 

 

Árvore que pode ser colhida entre 11 e 20 anos após o 

plantio; crescimento de 19,60 m³/ha/ano, a produção pode 

chegar a 137,2 m³ de madeira por hectare em 10 anos e 

tempo para colheita de 11 a 25 anos; valor da madeira em 

pé: R$136,67 a R$ 570,00 o m³. A madeira de Canafístula 

é indicada em construção civil para vigas, caibros, ripas, 

marcos de portas, janelas, assoalhos; em usos externos 

como mourões, dormentes, cruzetas; em indústria de 

móveis e guarnições; em construção naval e militar; em 

marcenaria e carpintaria para fabricar carroçarias, chapas e 

peças para decorações de interiores e parquetes. 

 

 

 

 

Angico Vermelho 

 

 

 

 

 

 

Longo 

 

 

 

 

Árvore que pode ser colhida entre 21 e 55 anos após o 

plantio; produtividade de 13m³/ha aos 12 anos e tempo 

para colheita de 25 a 30 anos; valor da madeira em pé: 

R$136,67 a R$ 570,00 o m³. A madeira é indicada para 

construção rural e civil, como vigas, caibros, ripas, marcos 

de portas, janelas, tacos e tábuas para assoalhos e 

caixilharia; é indicada também para carpintaria em geral, 

carroçarias, parquetes, vigamentos de pontes, bolas de 

boliche; dormentes, mourões, estacas, esteios, chapas 

compensadas; e ainda postes e peças torneadas; lenha e 

carvão. 

Fonte: Adaptado do Guia de Árvores com Valor Econômico (2015). 
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5.3 DESENHO E ARRANJO DO SSP 

              O arranjo das espécies foi determinado dentro do sistema raleado para 

consórcio em áreas produtivas (SARTORELLI; CAMPOS FILHO, 2015), em linhas 

triplas, dispostas em espaçamentos regulares de 3 m x 3 m entre as árvores e 20 m 

entre os renques, com orientação Norte/Sul para um melhor aproveitamento da 

radiação solar incidente sobre o sistema, com 384 árvores no módulo mínimo de1 ha 

do SSP (Figura 3), totalizando 7.680 árvores em 20 ha, ou seja, 384/ha.Com a 

dinâmica diária de sol-sombra, há uma contribuição importante na distribuição de 

excretas a partir do deslocamento dos animais e consequentemente o aumento da 

fertilidade do solo. 

 

Figura 3– Arranjo espacial do SSP. 

 
Fonte: Autores (2021). 
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              O tempo de permanência dos componentes do SSP está representado na 

área em destaque da Figura 4.O vazio temporal para o gado de corte, representado 

pela área em branco, é justificado pela presença das mudas das árvores em 

desenvolvimento. 

Figura 4 - Tempo de permanência temporal do SSP proposto. 

 

 
 Fonte: Autores (2021). 

 

 

5.4 DELIMITAÇÃO DOS CUSTOS 

5.4.1 Custos de Materiais 

 

              Os custos com os materiais necessários para a construção da cerca, assim 

como a mão-de-obra (Tabela 3), foram calculados a partir do aplicativo Belgo Agro 

desenvolvido pela empresa Belgo Arames. O processo de construção da cerca 

elétrica aproveitou uma linha de cerca já existente que forma um ângulo de 90º.  

 

Tabela 3 - Materiais e mão-de-obra necessários para fechamento do potreiro (20 ha). 

Fonte: Belgo Agro (2021). 

ORÇAMENTO DOS MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA  

 
 

QUANTIDADE     VALOR UNITÁRIO   
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

Eletrificador de Cerca 
 

1 unid. R1.500,00 R$ 1.500,00 

Arame 3 unid. R$ 285,00        R$ 855,00 

Mourão/Poste/Escora 4/27/4 -        R$ 676,00 

Mão-de-obra 1 R$ 751,28 R$750,00 

TOTAL (R$) - -        R$ 3.781,00 



35 

 

              Os custos das mudas utilizadas bem como os insumos necessários para o 

plantio estão descritos na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Custos das mudas e insumos. 

Fonte: Autores(2021).  

 

5.4.2 Custos e Receitas 

 

              A análise da mão de obra e o tempo de trabalho necessário para realizar 

cada atividade que envolve o preparo da área, plantio, manejo e colheita do sistema, 

são aspectos utilizados para o planejamento de como e onde o produtor irá investir 

seu tempo. No sistema proposto a demanda de mão-de obra de um ciclo completo é 

de 25 anos, sendo que um mês antes do 1º ano é realizado o preparo da área para 

recebimento das mudas. No início do 1º ano é realizado o plantio das mudas e tratos 

culturais como controle de formigas, que se prolongam até o final do 2º ano, quando 

a área é aberta para receber o gado na pastagem. A partir deste período há uma 

demanda contínua de manejo no sistema, tanto com os animais como na 1ª colheita 

das árvores (7º ano) e replantio subsequente, assim sucessivamente até o 25º ano 

ORÇAMENTO DAS MUDAS E INSUMOS  

 
 

QUANTIDADE 
 

VALOR UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

Acácia-negra 2.560 R$ 0,40 R$ 1.024,00 

Canafístula 2.560 R$ 6,00 R$ 15.360,00 

Angico Vermelho 2.560 R$ 6,00 R$ 15.360,00 

Adubo 768 Kg R$ 6,00  R$ 4.608,00 

Hidrogel 38 Kg R$ 35,00 R$ 1.330,00 

Formicida 24 Kg R$ 15,00 R$ 360,00 

Kit EPI 18 R$ 140,00 R$ 2.520,00 

Kit Ferramentas 8 R$ 250,00 R$ 2.000,00 

Plantadeira 1 R$ 210,00 R$ 210,00 

Perfuratriz de Solo 1 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 

Combustível 236 L R$ 5,93 R$ 1.400,00 

Vacinas 800  R$ 5,00 R$ 4.000,00 

Sal Mineral 15.120 Kg R$ 3,00 R$ 45.360,00 

Terneiro 151.200 Kg R$ 5,00 R$ 756.000,00 

TOTAL (R$)   R$ 850.632,00 
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na colheita do Angico Vermelho. A Tabela 5 apresenta os custos e receitas ao final 

do período (25 anos). 

 

Tabela 5 - Custos e receitas de um potreiro de 20 ha de SSP em 25 anos. 

Canafístula 27,56% R$ 188.040,00 6,10% R$ 56.043,00 4608* 26,62% R$ 1.612.800,00 R$ 1.368.717,00

Acácia 41,37% R$ 282.270,00 1,75% R$ 16.122,00 6912* 6,84% R$ 414.720,00 R$ 116.327,80

Angico 20,42% R$ 139.290,00 4,11% R$ 37.766,80 3456* 19,96% R$ 1.209.600,00 R$ 1.032.543,20

Carne 10,47% R$ 71.400,00 87,65% R$ 805.560,00 10080** 46,58% R$ 2.822.400,00 R$ 1.945.440,00

LÍQUIDOPRODUTOS
Mão-de-obra Insumos

CUSTOS PRODUÇÃO 

(*m3;**arroba)
RECEITAS

 

Fonte: Autores (2021). 

              Os dados dispostos acima demonstram que a Acácia-negra, apesar de 

apresentar 18,7% dos custos totais e possuir um baixo retorno em receitas totais 

(6,84%) é um componente que oferece sombra no terceiro ano, quando da entrada 

dos animais. Ainda, espécies de ciclo curto, como a Acácia-negra representa uma 

complementação de renda para manutenção das outras atividades nos períodos 

iniciais do sistema. De outro lado, o sistema de terminação completo, prevê o maior 

custo (54,9%) contudo, com os maiores percentuais de receitas (46,58%) ao longo 

dos 25 anos em 20 hectares. 

5.5 ANÁLISE FINANCEIRA 

 

              A análise financeira é uma ferramenta importante para auxiliar os 

produtores nas tomadas de decisões. Um indicador chave para indicar se o projeto é 

viável ou não é o Valor Presente Líquido (VPL), que é a soma do Valor Presente 

(VP) de todos os fluxos de caixa previstos no projeto (25 anos). O VPL apresenta os 

valores atualizados a partir do fluxo de caixa com o desconto do investimento inicial. 

De acordo com Borner (2009), citado por Arco-Verde (2021), quando o resultado é 

superior a zero, diz-se que o projeto tem viabilidade financeira. O Gráfico2 apresenta 

a evolução em diferentes períodos a partir da planilha utilizada a uma taxa de juros 

de 7%. 
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Gráfico 2 - VPL em todo o período (25 anos). 

 
                         Fonte: Autores (2021). 

 

              Os custos de investimento inicial são baixos, uma vez que se utiliza as 

infraestruturas já presentes na propriedade. Além disso, há custos com a construção 

da cerca elétrica, marcação do local de plantio das mudas e controle de formigas 

cortadeiras. Esses custos de insumos e mão-de-obra, anterior ao 1º ano do SSP, 

totalizaram R$ 4.821,00. A partir do 1º ano até o final do ano subsequente, os custos 

aumentam substancialmente com a demanda de mão-de-obra e insumos para o 

plantio das mudas. Nesta etapa os custos totais alcançaram R$ 44.883,68. Já no 3º 

ano, após desenvolvimento satisfatório das mudas, ou seja, quando estas atingem 

um tamanho em torno de 2 metros, o componente animal é inserido no sistema para 

engorda (terminação), com peso inicial médio de 180 Kg/cabeça, num ciclo de 20 

animais a cada 4 meses, totalizando 60 cabeças durante o ano. O custo para 

aquisição dos animais para engorda totalizou R$ 54.000,00, esperando-se um ganho 

médio de 1,2 Kg/cabeça/dia. O ganho total com a venda dos animais, durante os 

anos que o componente animal está no sistema, totalizou R$ 201.600,00 por ano. 

              Até o 7º ano ocorre o ciclo completo do gado no potreiro, quando ao final do 

ano ocorre a primeira colheita da madeira da Acácia-negra, com uma produção de 

2.304 m³ nos 20 ha, totalizando uma receita de R$ 138.240,00. A colheita se repete 

a cada 7 anos. O ciclo da colheita da Canafístula se dá a cada 10 anos, com uma 

produção de 2.304,00 m³ nos 20 ha, com uma receita de R$ 806.400,00. Encerrando 

a janela de 25 anos, o Angico Vermelho é colhido ao final do período uma única vez, 
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com uma produção de 3.456 m³ e uma receita de R$ 1.209.600,00. O 

Gráfico3apresenta os fluxos de caixa, receitas e custos durante 25 anos. Cabe 

ressaltar que foi estipulada uma perda de 10% em cada uma das espécies arbóreas. 

 

Gráfico 3 - Fluxos de caixa, receitas e custos. 

 
 Fonte: Autores (2021). 

 

6 CONCLUSÕES 

 

O cenário representado nesse trabalho teve como ponto de partida o 

entendimento de como se dá a produção pecuária atualmente, especialmente na 

Campanha Gaúcha. Entende-se que ainda há muitos avanços a percorrer, tanto nos 

aspectos culturais quanto nos aspectos técnicos para que os sistemas silvipastoris 

possam ter êxito no território. É preciso um planejamento estratégico para o sucesso 

do empreendimento, dispondo de ferramentas técnicas e eficientes que minimizem 

os riscos, por meio de um trabalho conjunto com os produtores.  

Para a análise financeira, a coleta de dados é uma fase importante e decisiva 

e deve se atentar à qualidade em detrimento da quantidade, pois dela depende a 

interpretação mais eficaz dos resultados. Como é um sistema de médio e longo 

prazo, algumas variáveis podem apresentar oscilações e resultados não 

satisfatórios, o que deve ser ajustado por meio de um monitoramento contínuo, tanto 
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do produtor quanto do responsável pelo acompanhamento técnico. Um exemplo 

clássico desta variação é a cotação do dólar, que tem influência direta na 

comercialização e exportação da carne, pois seu preço depende do mercado 

internacional. Assim, é fortalecida a importância na diversificação da produção rural 

para incremento na renda e desenvolvimento de produtos com valor agregado, 

adotando práticas sustentáveis de uso e conservação da terra. 

Nesse sentido, o presente trabalho demonstra a viabilidade financeira do 

sistema silvipastoril proposto e visa iniciar a discussão sobre arranjos e desenhos 

necessários aos sistemas produtivos tradicionais visando a transição à modelos 

conservacionistas. Esses novos desenhos emergem como uma oportunidade de 

criar sistemas sustentáveis de produção e possibilidades técnicas e financeiras que 

possam aliar o bem estar animal, a produtividade e a conservação do Bioma Pampa. 

Além disso, práticas que promovam a disponibilidade de sombra para a 

bovinocultura são importantes ao enfrentamento da variabilidade climática, 

principalmente as frequentes secas. Os SSP típicos da região têm utilizado 

basicamente espécies de Eucaliptus, com uma lógica de monocultivos que 

descaracterizam a paisagem do Pampa e não promovem sinergias ecológicas à 

paisagem. Portanto, é necessário um debate técnico mais aprofundado, 

especialmente com os pecuaristas, visando aprimorar a seleção de espécies 

visando conferir multifuncionalidade à paisagem e agregação de valor ao SSP.  
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