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Aprenda (quase) tudo sobre Sistemas Integrados  Lavoura - Pecuária - Floresta em propriedades Leiteiras: 
Do planejamento a produção, passando pela implantação
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Apresentação

A trajetória da evolução humana mostra que, desde quando criamos a agricultura e deixamos a condição 

de nômades, a busca incessante tem sido pelo aumento contínuo da produtividade da terra e da mão de 

obra. No primeiro caso, aprofundar o conhecimento sobre o solo e a planta significou quebrar a lógica 

da expansão populacional, limitada pela produtividade marginal da terra. Afinal, a partir da década de 

quarenta do século passado nós sabemos transformar terras pouco produtivas em terras com elevada 

produtividade. Já no caso da mão-de-obra, a mecanização e a automação seguiram evolução rápida e 

cumpriram o papel de tornar cada vez mais produtivas as operações de plantio e colheita e, por conse-

quência, de maior retorno econômico.

Todavia, na virada deste milênio, ficou mais do que evidenciado os primeiros sinais quanto à necessidade de 

se iniciar a reformulação do modelo produtivista. Seria necessário outro que não expandisse a produção por 

meio da exaustão ambiental e incorporasse cada vez mais as práticas regenerativas ao processo produtivo.

A presente cartilha vem suprir uma demanda, que é traduzir uma tecnologia complexa num modo sim-

ples e fácil de produzir. Inicia-se definindo o que é lLPF, ressaltando a importância do planejamento, os 

cuidados prévios com o solo antes da implantação do sistema, cuidados contra cupins, formigas e plan-

tas espontâneas, chegando ao seu manejo e produção final.
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Escrito por um seleto e robusto time, que reuniu especialistas de quatro unidades da Embrapa e da Ema-

ter/MG, esta cartilha preenche uma lacuna importante, ao permitir uma visão panorâmica sobre o siste-

ma ILPF, sem perder de vista o necessário detalhamento de pontos chaves para o sucesso da implantação 

e manutenção. É, enfim, um guia para auxiliar produtores e técnicos que já perceberam as mudanças e 

desejam ingressar nesse novo modelo produtivo.

Paulo do Carmo Martins

Chefe-geral Embrapa Gado de Leite
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Introdução

O desafio de intensificar sustentavelmente a agricultura consiste em produzir mais alimentos, forragens, 
fibras e proteínas por meio de processos que intensificam os mecanismos naturais dos ecossistemas no 
sistema de produção em favor de aumentar-se a eficiência no subsídio de insumos (Barros et al., 2016). 
Nesse contexto, os sistemas que integram agricultura, pecuária e florestas encontram-se em perfeita con-
sonância com os princípios da intensificação ecológica pois canalizam os mecanismos naturais dos ecos-
sistemas, que atuam de forma sinérgica, em favor da produção.

Conforme já amplamente demonstrado pela ciência tais sistemas apresentam uma série de benefícios, 
como a proteção do solo contra a erosão e perda de água, manutenção do ciclo hidrológico e melho-
ria dos atributos físicos, químicos e biológicos do solo, aumentos do valor nutricional da forragem e do 
conforto térmico animal; melhorias no desempenho de bovinos criados a pasto; benefícios socioeco-
nômicos tais como diversificação da produção e da renda, redução do risco da atividade e redução da 
sazonalidade da demanda por mão de obra no campo, o que torna a atividade pecuária regional mais 
sustentável e rentável. Além disso, esses sistemas têm alto potencial de aumentar os estoques de carbono 
no solo e, desta forma, destacam-se entre as seis práticas do plano ABC (Brasil, 2012), que é a mais impor-
tante iniciativa do governo brasileiro para o atingimento do seu ambicioso plano autodeterminado de 
reduzir em 43% as emissões de gases de efeito estufa em relação aos níveis de 2005, assumido para com a 
comunidade internacional, por meio do acordo de Paris (COP-21 - BRASIL, 2015).
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Todavia, por essas mesmas razões, eles estão entre os tipos mais diversificados e complexos de sistemas. 
As diversas atividades ali presentes podem destinar-se a diferentes fins – produção de grãos, de “feedsto-
ck”, formação de cobertura de solo, produção de carne, leite ou ainda, lã, no caso de ovinos – e, para tal, 
devem fazer uso de ampla variedade de arranjos espaciais, densidades de plantio, ajustes de pressão de 
pastejo e as mais diferentes operações de manejo dos seus componentes (Gil et al., 2015), combinados de 
forma customizada com o objetivo maior de maximizar a eficiência do sistema em sua totalidade, asse-
gurando a sustentabilidade e levando-se em consideração a adequação dessas combinações e manejos 
às peculiaridades do contexto econômico e ambiental onde se encontra (Sumberg, 2003).

Daí se depreende que a tecnologia envolve um conjunto de práticas e técnicas pertinentes a cada um dos 
diferentes componentes (lavoura, pecuária, floresta). Cada um desses três segmentos possui suas pecu-
liaridades em termos de requerimento de práticas agrícolas, equipamentos e insumos. Isto evidencia que 
a tecnologia é complexa e mais intensiva em conhecimento do que a agricultura tradicional e, portanto, 
necessita de um planejamento mais criterioso, de modo a assegurar um desempenho adequado do siste-
ma como um todo, considerando-se os aspectos econômicos e ambientais.

Assim, o objetivo desta cartilha é apresentar, passo a passo, todos os elementos que devem ser considera-
dos desde o planejamento, implantação e condução de sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta 
a fim de se obter o melhor proveito da combinação de diferentes atividades estabelecidas em uma mes-
ma área, na melhoria da produtividade leiteira e na sustentabilidade da propriedade.
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O que é integração lavoura-pecuária-floresta???

É uma estratégia de diversificação de uso da terra e de intensificação da 
produção na qual diferentes atividades agrícolas, pecuárias e, ou florestais são 
conduzidas de forma integrada, podendo assumir 4 diferentes modelos

Lavoura = culturas  anuais diversas; Pecuária: animal + forragem e Floresta: espécies arbóreas e arbustivas 
de multipropósito

1
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LAVOURA-PECUÁRIA (ILP)
OU AGROPASTORIL

PECUÁRIA-FLORESTA (IPF) 
OU SILVIPASTORIL

Sistema que integra 

na mesma área 

o componente 

agrícola (lavoura 

para diversos fins)  

e pecuário 

(pastagem e 

animal) em 

rotação, consórcio 

ou sucessão. No 

caso de milho ou 

sorgo, estes  

poderão ser 

colhidos para  

grãos ou silagem

Sistema que integra os 
componentes pecuário  
(pastagem e animal) e  
florestal, em consórcio.Consórcio Milho

(silagem) x braquiária

Fruteira (goiaba) x gado leiteiro

Eucalipto (madeira) x gado leiteiro
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LAVOURA-FLORESTA 
(ILF) OU SILVIAGRÍCOLA

LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTA 
(ILPF) OU AGROSSILVIPASTORIL

Sistema que integra 
os componentes 
florestal e agrícola 
pela consorciação de 
espécies arbóreas e 
agrícolas perenes ou a 
consorciação de espécies 
arbóreas e agrícolas 
(anuais).

Sistema que integra 
os componentes 
agrícola e pecuário, 
em rotação, 
consórcio ou 
sucessão, na 
mesma área e 
no mesmo ano 
agrícola ou por 
múltiplos anos, 
em consórcio com 
o componente 
florestal.

Cedro australiano (madeira) x café

Eucalipto (madeira)
X

milho (silagem)
X

gado leiteiro
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Quais os benefícios dos Sistemas Integrados (Sis)

•	Integra	a	paisagem,	melhorando	a	
conexão entre fragmentos;

•	Incrementam	os	serviços	
proporcionados pela biodiversidade 
(i.e., polinização, controle biológico de 
pragas e doenças);

•	Melhora	condições	de	infiltração	e	
armazenamento da água no solo, 
dando maior perenidade aos cursos 
de água;

•	Abastece	mercado	com	diferentes	
produtos;

•	Melhora	a	qualidade	e	o	sequestro	de	
carbono pelo solo;

•	Diminui	a	erosão	e	assoreamento	de	rios	
a partir da cobertura perene do solo pela 
vegetação ou palhada (plantio direto)

•	Incrementa	a	produtividade,	sem	grandes	
flutuações	da	produção;

•	Diversifica	a	oferta	de	alimentos	e	outros	
produtos;

•	Incrementa	e	dá	perenidade	a	renda;

•	Efeito	poupa	terra,	protegendo	
remanescentes florestais do 
desmatamento;

•	Resiliência	dos	agroecossistemas	é	
aumentada, já que a vulneralibidade ao 
clima e o mercado é diminuída

2

Da “porteira pra fora”

“Recupera pastagens 
degradadas, com efeito  

poupa-terra”

Da “porteira pra dentro”
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Benefícios ao solo2

•	Reduz	o	escoamento	
superficial, aumentando 
a infiltração de água no 
solo;

•	Diminui	a	erosão	e	
assoreamento de cursos 
d’água;

•	Aumenta	os	estoques	de	
matéria orgânica do solo;

•	Aumenta	a	atividade	e	a	
diversidade microbiana 
do solo;

•	Melhora	o	
aprofundamento 
radicular.
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Benefícios do Sistemas integrados aos animais2

Temperatura do 
ambiente
 > No inverno
 < No verão

> Tempo de pastejo
> Tempo de 
ruminação

< Temperatura corporal
< Tempo de ócio
< Frequência respiratória

> PRODUÇÃO   
 ANIMAL
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“Diversifi cação e estabilização da 
produção em indices mais elevados, 
melhorando a renda do produtor”

Madeira, Frutas

Silagem

Leite/carne

Grãos

+ Serviços ambientais

Fo
to

s: 
M

ar
ce

lo
 D

ia
s M

ül
le

r.



1918

Integração lavoura-pecuária-floresta para produção de leite:
do planejamento à produção

Fo
to

: M
ar

ce
lo

 D
ia

s M
ül

le
r.

MITIGAÇÃO DE EMISSÕES
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3

Sistemas integrados estão continuamente sendo planejados, redesenhados e 
manejados.

Adaptado de FAO Forest Paper 178, (2016). 

Processo de 
planejamento inicial

Planejamento de  
longo prazo

Desenho do sistema 
integrado

Ciclo de manejo do 
sistema integrado 

Manejo adaptativo do 
sistema integrado

Planejando um sistema integrado

FAO. 2016. The enabling environment. In: Guidelines on urban and peri-urban forestry. F. Salbitano, S. Borelli, M. Conigliaro and Y. Chen (Ed). FAO Forestry Paper No. 178. Rome, 
Food and Agriculture Organization of the United Nations, p: 9-47.
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Planejando um sistema integrado

4

Etapa que visa potencializar os 
benefícios do empreendimento 
em detrimento dos riscos a partir 
do conhecimento prévio dos 
problemas e das oportunidades 
locais. No planejamento dos Sis, 
atentar:

•	 Dados	e	informações	disponíveis	sobre	solo	e	clima;

•	Mercados	locais	e	regionais;

•	 Rotas	de	escoamento;

•	 Disponibilidade	de	insumos	e	perenidade	na	oferta;

•	 Respeito	à	legislação	e	às	regulamentações	
ambientais;

•	 Considerar	o	conhecimento	local	e	tradicional;

•	Manter	parceria	técnica	com	as	ATERs	locais.

“Lembrar que a fazenda é parte da paisagem e que um futuro 
próspero para o seu negócio implica em manejar todos os seus 
componentes harmonicamente, no espaço e no tempo”
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Quais são as etapas para implantar uma ILPF???

Antes da 
implantação do 
sistema de ILPF, 
o produtor deve 

se preocupar 
em conhecer as 

características do 
mercado, se  
inteirar do  

assunto, para 
então partir para 

a implantação. 
Recomenda-se 

observar a  
seguintes etapas:

Diagnóstico regional: mercado, assistência técnica, infraestrutura, etc.

Diagnóstico da propriedade: fazer o inventário da infraestrutura 
e mão de obra disponível, clima, topografia e solo, necessidade de 
investimentos e disponibilidade de recursos financeiros

Capacitação técnica e gerencial: treinamento do produtor, 
trabalhadores da propriedade e técnicos da assistência técnica e 
extensão rural (pública e privada)

Planejamento técnico: onde plantar as culturas, árvores e 
criar o gado

Custo de produção e retorno: planejamento financeiro

Elaboração do Projeto Técnico

Implantação
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Planejamento forrageiro na propriedade leiteira

•	 Produção	de	alimentos	volumosos	na	
propriedade

•	 Diminuir	a	dependência	de	alimentos	
volumosos comprados aumenta a segurança 
e lucratividade da propriedade

•	 Planejamento	para	otimização	das	áreas	no	
período das chuvas

4 área de produção de silagem (milho, sorgo, 
milheto) – 90 a 110 dias (início das chuvas)

4 cultivo simultâneo de capim com a lavoura

4 Utilização de capim no final das águas, entressafra 
e seca

•	 Capim:
 4 Rasteiros/prostrados

 4 Evitar espécies de alto entouceiramento (dificuldade de 
plantio no ano consecutivo)

 4 Plantas que perdem valor nutritivo lentamente

 4 Associação com leguminosas é positiva

 4 Braquiárias são as mais indicadas

 4 Espécies que atendam os itens acima

•	 Árvores:
 4 Propósito: sombra para o gado e renda extra

 4 Aumentar espaçamento  entre linhas para reduzir 
competição com lavoura

 4 Espécies compatíveis com convívio animal

 4 Madereiras, fruteiras ou de serviço
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Desenho do sistema integrado (SI)

4

Deve ser construído de forma 
conjunta, integrando o produtor e 
técnicos locais. O melhor sistema 
deve priorizar a sinergia entre os 
componentes da paisagem, os 
recursos disponíveis ou aplicados 
visando o bem estar de todos.

“Lembrar que a fazenda é parte da paisagem e que um futuro 
próspero para o o negócio implica em manejar todos seus 
componentes harmonicamente” 
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Período das águas Criação de 
bezerras

Curral de manejo 
e ordenha

Pastos mais 
próximos - vacas 

em lactação

Pastos mais 
distantes – vacas 
secas e novilhas

Período de transição
Vacas em lactação - silagem 

(adaptação)
Vacas secas e novilhas - 

Repasse em todos os pastos

Im
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Implantação e condução de  
Sistemas Integrados (Sis)

3

É nessa fase que o planejamento 
feito ganha forma. 
Nessa fase é fundamental  
conhecer a disponibilidade dos 
recursos disponíveis, como:

 Terra (capital natural)

 Gente (recursos humanos)

 Recursos financeiros

Cultivo integrado 
(milho x braquiária)

“Mais adiante, 
detalharemos a 
implantação dos Sis”
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Integração lavoura-pecuária-floresta para produção de leite:
do planejamento à produção

3
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Manejo de Sistemas Integrados 

Quais os componentes 
incorporados, no espaço e 
no tempo? Animais,  
grãos, árvores para 
madeira ou frutas? Quais 
plantas de cobertura serão 
usadas?
Calendário de plantio, de 
adubação, de colheita, 
podas e outros devem  
ser planejados.
Plano de controle de plantas 
daninhas, de insetos-pragas 
e doenças (pulverizações)
Vacinação de animais.

Pastagem formada 
com a lavoura para 
uso na entressafra e na 
alimentação de animais 
de menor exigência 
nutricional

•	 Novilhas
•	 Vacas	secas

Silagem para 
fornecimento na 
época seca para 

animais de maior 
exigência  

nutricional

•	Vacas	em	lactação
•	bezerras
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Pastagem formada com a lavoura 
para uso na entressafra e na 
alimentação de animais de menor 
exigência nutricional

•	 Novilhas
•	 Vacas	secas

Silagem para fornecimento na época 
seca para animais de maior exigência 
nutricional

•	 Vacas	em	lactação
•	 bezerras

Cultivo integrado 
(milho x braquiária)

Colheita de milho para grão

Colheita de milho para silagem
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Integração lavoura-pecuária-floresta para produção de leite:
do planejamento à produção

Acompanhamento/monitoramento de  
Sistemas Integrados 

4

A avaliação no tempo e no espaço dos 

sistemas integrados deve abranger 

impreterivelmente as dimensões 

econômicas, ambientais e sociais.

Econômica: mapear processos; 

gerenciar pessoas; monitorar 

produtividade e preços das culturas, do 

leite, e outros.

Ambientais: monitoramento do solo; 

da água; clima; estado fitossanitário 

das culturas; qualidade dos fragmentos 

florestais; monitorar polinizadores.

Sociais: trabalho legalizado (carteira 

assinada); acesso a saneamento e água 

potável; energia elétrica; 

Atualmente, boa parte dessas 
tarefas podem ser feitas 
com uso de smartphones ou 
computadores, permitindo uma 
gestão mais eficiente e rápida. 

Plataformas de integração 
e interpretação de dados e 
informações estão sendo 
construídas.
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Como implantar um sistema integrado?4
Um vez planejado o sistema, o produtor deve seguir as seguintes etapas:

Calderano Filho et al. (2005)

Detalhamento do levantamento de 
solo em microbacia: quanto mais 

detalhado, maior os benefícios.

Avaliar a paisagem e o solo das 
glebas em termos pedológicos

Boa parte da produtividade das culturas 
e também da estabilidade do terreno 
dependem do conhecimento da aptidão 
das terras e da presença de fragmentos 
fl orestais dentro da propriedade.

A intensidade dos processos erosivos, os 
deslizamentos de terra, o assoreamento de 
cursos d´água, e vários outros processos, 
podem ser evitados ou atenuados com 
o conhecimento do solo para além da 
camada arável.

Uma avaliação do perfi l pedológico de 
terrenos em produção pode ajudar o 
produtor a identifi car impedimentos 
físicos e restrições a drenagem, por 
exemplo.



3130

Integração lavoura-pecuária-fl oresta para produção de leite:
do planejamento à produção

Um vez subdividido o terreno (1) dentro 
de cada gleba, a amostragem deve ser feita 
em caminhamento tipo zigue-zague (2). É 
interessante que se colete de 15 a 20 sub-
amostras simples por gleba.

1. 2.

3.

O solo coletado em cada ponto 
deve ser colocado em um balde 
seco e limpo, destorroando e 
homogeneizando (3). As sub-
amostras deverão ser muito bem 
homogeneizadas para representar 
toda a variabilidade dos atributos do 
solo da gleba. 

Uma quantidade de 300 a 500 
gramas deve ser colocada em saco 
plástico limpo e identifi cado para 
envio ao laboratório  (4).

Coleta de solo para fi ns de fertilidade4

Amostragem de solo
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Fonte: Sonda Terra - Extraído de IFOPE EDUCAIONAL*, 2019.

* ROSALEN, K. Amostragem do solo: porque e como fazer> In: 
blog.ifope.com.br/amostragem-de-solo-porque-e-como-fazer. 
Ifope Educacional. 2019. Acesso em 13 de outubro de 2020.

Operacionalizando a coleta de solo para 
fi ns de fertilidade

4

Diferentes ferramentas podem ser usadas nas 

coletas de solo, como o trado de rosca, trado 

calador, trado caneca, trado holandês, pá de 

corte, trado fatiador, trado sonda, enxada ou até 

mesmo uma cavadeira de “boca”. Todos com ótima 

precisão.

A profundidade de amostragem varia com a 

cultura. Normalmente, culturas anuais exigem 

coleta em profundidades menores (0 a 20 cm) que 

culturas perenes (0-40cm), dada a profundidade 

efetiva de suas respectivas raízes.

Sistema radicular de eucalipto e braquiária
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Amostragem de solo
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Integração lavoura-pecuária-floresta para produção de leite:
do planejamento à produção

Amostragem do solo

•	 Remover	todo	o	material	solto	(restos	vegetais)	acima	do	solo	(sem	tirar	a	parte	superficial	de	solo);

•	 No	caso	do	trado	de	rosca,	utilizar	somente	o	que	está	aderido	à	rosca;

•	 Com	o	trado	holandês	aproveitar	somente	o	solo	que	estiver	dentro	das	lâminas	de	corte;

•	 Com	a	pá	de	corte,	cavadeira	de	“boca”	e	enxada,	o	solo	deverá	ser	dividido	em	três	partes,	sendo	utilizado	somente	
a parte central;

•	 Com	o	trado	sonda,	todo	o	material	de	solo	retirado	pode	ser	aproveitado;

•	 O	 solo	 coletado	 em	 cada	 ponto	 deve	
ser colocado em um balde seco e lim-
po, destorroando e homogeneizando, 
retirando uma quantidade de 300 a 500 
gramas, a ser colocada em saco plástico 
limpo e identificado para envio ao la-
boratório;

•	 A	profundidade	de	amostragem	poderá	
variar de acordo com orientação técnica 
(o mais comum são amostragens em ca-
mada de 0 a 20 cm e 20 a 40 cm);

•	 Avaliar	 no	 momento	 da	 coleta	 possí-
veis impedimentos físicos (rochas, li-
nhas de pedra, camadas compactadas) 
ou água acumulada.
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Como implantar um sistema integrado?4

“A depender do tamanho e estágio de 
degradação da área a ser implantada, os custos 
com insumos e equipamentos envolvidos nessa 
operação de construção da fertilidade do perfi l, 

podem ser bem elevadas!”

A distribuição do calcário deve ser realizada a lanço, 
sobre toda a área, antes da aração.

Correção do solo (calagem)

•	 Consiste	na	correção	do	pH	do	
solo e na eliminação do alumí-
nio tóxico, e serve para  melho-
rar a absorção dos nutrientes 
pelas plantas.

•	 Deve	ser	realizada	com	base	no	
resultado da análise de solo e na 
cultura a ser utilizada na área.

•	 Deverá	 ser	 feita	 com	 antece-
dência mínima de 60 dias do 
plantio (com o solo úmido), 
utilizando-se calcário dolo-
mítico, caso a quantidade de 
magnésio esteja abaixo do nível 
crítico.

•	 A	distribuição	do	calcário	deve	
ser realizada a lanço, sobre toda 
a área, antes da aração.
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Integração lavoura-pecuária-fl oresta para produção de leite:
do planejamento à produção

•	 O	 uso	 do	 gesso	 (sulfato	 de	 cálcio	 di
-hidratado) na agricultura tem como 
objetivo mitigar as concentrações 
mais elevadas de Al trocável em ca-
madas subsuperfi ciais, ao mesmo 
tempo que elevando os teores de 
Ca e S nessas camadas;

•	 É	 uma	 prática	 comum	 em	 solos	 tro-
picais, com esse tipo de impedimento 
químico. A dose a aplicada varia de 0 
(solos de textura leve) até 1,6 T ha-1 
(ou toneladas por hectare), no caso 
de solos mais argilosos (>60% de 
argila).

•	 Manuais	 de	 adubação	 comumente	
possuem metodologias para estima-
tiva da quantidade sugerida desse 
insumo;

Como implantar um sistema integrado?4

“O	uso	frequente	de	formulações	
N-P-K podem induzir a defi ciência de S 

em solos oxídicos”

“A aplicação do gesso agrícola deve ser realizada 
sempre em área total e antes do plantio”

Gessagem
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Sistema convencional 
de preparo

Uso de implementos 
de aração e gradagem 
no preparo do solo são 
constantes e prejudicam a 
sua estrutura. A ausência 
da palhada aumenta a 
temperatura do solo, diminui 
a umidade, e aumenta a 
decomposição da matéria 
orgânica. Esses efeitos, 
conjuntamente, diminuem 
a atividade biológica e a 
qualidade do solo.

Sistema de plantio direto

Faz-se inicialmente a dessecação da vegetação com o uso de 
dessecantes apropriados e quando a palhada já estiver seca procede-
se o plantio sobre a palha com equipamento adequado. Premissas do 
plantio direto: plantio sobre palhada + rotação de culturas + ausência 
de máquinas que agridam a estrutura do solo.
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Como implantar um sistema integrado?4

Preparo da área para plantio

Implica em preparar a terra para recebimento das 
sementes ou mudas e seu perfeito desenvolvimento incial.  
Dois sistemas de preparo do solo são conhecidos.

Dessecação 
pré-semeadura.
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Integração lavoura-pecuária-fl oresta para produção de leite:
do planejamento à produção
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Como implantar um sistema integrado?4

Plantio

O plantio da cultura de grãos pode ser feito com 
auxílio de enxadas, matracas ou com semeadoras 
apropriadas. 

A pastagem pode ser semeada a lanço, manual-
mente ou com distribuidor de semente, podendo 
a semente ser colocada junto ao adubo (na matra-
ca ou na caixa de adubo da semeadora) e em linha 
nas semeadoras apropriadas. Quando a semente 
da pastagem é colocada junto ao adubo, o plantio 
deve ser imediato para que o adubo não danifi que 
as sementes!

A adubação de plantio ou de estabelecimento tam-
bém deve ser baseada nos resultados da análise de 
solo e nas exigências das culturas. 

Normalmente não é necessário adubar o pasto na 
implantação, já que a ideia é baratear a implantação, 
utilizando a adubação residual da cultura de grão/
silagem plantada juntamente com a forrageira.

Sistema convencional
Plantio da gramínea + cultura sobre 

a terra arada

Sistema de plantio direto
Plantio da gramínea + cultura sobre a palha
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Escolha da espécie forrageira

Capim-zuri 

Capim-marandu com andropogon 

Capim-tupi

Paspalum Capim-elefante Capim-piatã

Tifton-68 com quicuo

Capim-tamani

Para sistemas de produção de leite, deve-se priorizar espécies forrageiras de acordo com as necessidades  
do sistema. Considerar, além de clima e relevo, o nível de fertilidade do solo, nível de intensificação desejado, 
categoria animal a ser utilizada e se será pasto permanente ou temporário.

Exemplos:

•	Pastos	para	produção	de	animais	jovens	(plantas	mais	baixas,	
tenras e de maior valor nutritivo): cynodons; panicuns como 
tamani, aruana, massai; azevém; entre outros;

•	Pasto	 para	 baixo	 nível	 tecnológico:	 braquiárias;	 paspaluns,	
andropogons, entre outros;

•	Pastos	 para	 alto	 nível	 tecnológico:	 panicuns,	 penissetuns,	
algumas braquiárias, cynodons;

•	Pastagens	permanentes:	qualquer	uma	que	atenda	aos	outros	
requisitos;

•	Pastagens	 temporárias	 (usadas	 em	 ILPF,	 preferencialmente,	
espécies que não tenham touceiras vigorosas e se reproduzam 
por sementes): braquiárias são as mais utilizadas.
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Integração lavoura-pecuária-floresta para produção de leite:
do planejamento à produção

Escolha da cultura

Sorgo em ILPF

Feijão-caupi para 
consumo humano 

(acima) e  
animal (ao lado)

Feijão-guandu (acima)  
e estilosantes (abaixo)

Milho para produção de silagem (acima)  
e sendo colhido para grãos (abaixo)

Para sistemas de produção de leite, deve-se priorizar espécies de fácil cultivo, baixa 
exigência em equipamentos, tenha potencial de agregação de valor dentro do 
sistema, seja de uso aplicado a própria fazenda como arraçoamento dos animais e/
ou consumo familiar ou de pequena escala, devido ao tamanho das propriedades.
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•	Culturas para ensilagem e grãos: ex: Milho, sorgo e milheto.

•	Culturas para consumo humano e animal: ex: feijão caupi e mandioca.

•	Culturas para melhoria da alimentação animal e solo: ex: nabo 
forrageiro, feijão-guandu, crotalária, tremoço, estilosantes, mucuna, 
entre outras leguminosas forrageiras.
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Equipamentos para plantio

Semeadora apropriada,  
com segunda  caixa para  
sementes de forrageira

Semeadora a tração animal 
de grãos, sementes de 

forrageira são misturadas  
no adubo.

Semeadora de grãos, 
sementes de forrageira 

são misturadas  
no adubo

Matraca (compartimento para 
sementes e adubo) onde as 

sementes do pasto podem ser 
misturadas ao adubo.

A semeadura da pastagem pode ser feita de diferentes formas:
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•	Defasada	 (semeadura	 da	 cultura	 de	 grão	 ou	 silagem	 e	
posteriormente a da pastagem)

•	Simultânea:	Semente	da	pastagem	na	caixa	de	adubo	da	cultura	
de grão ou silagem (cuidados com sementes da forrageira)

•	Simultânea	 com	 semeadoras	 apropriadas	 (equipamento	 com	
caixa para semente da cultura e outra caixa para semente de 
forrageira – semente pequena)
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Integração lavoura-pecuária-fl oresta para produção de leite:
do planejamento à produção

a. As adubações devem levar em consideração as expectativas de produtividade, pois a exportações de 
nutrientes da área serão proporcionais a essa quantidade;

b. Normalmente, a cultura exigente em correção de solo e fertilidade é aquela que deve nortear as 
adubações;

c. A quantidade a ser aplicada pode ser dividida entre as culturas no caso de consorciamento (milho-
brachiaria), priorizando sempre a de maior exigência 
(milho); As adubações de plantio e cobertura (com N e 
K) de lavouras normalmente atendem as exigências dos 
pastos subsequentes.

d. A forma e o local de aplicação do adubo pode 
depender do tipo de fertilizante e da cultura. Aqueles 
mais solúveis ou de reação rápida no solo devem ser 
incorporados rapidamente, assim como estar próximo 
da planta e no momento em que ela o demanda.

Como implantar um sistema integrado?4

Adubação de sistemas integrados

Como comentado no item 4, sobre o planejamento dos Sis, 
é imprescindível se conhecer as exigências nutricionais das 
espécies e o calendário de plantio
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Sistema de adubação em cobertura
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Como implantar um sistema integrado?4

Manejo do pasto e de plantas daninhas no 
estabelecimento da ILP
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mesma área as culturas de grãos/silagem e a 
pastagem. 

O desafi o é minimizar a competição entre 
as culturas. Uma forma de impedir essa 
interferência é utilizar sub-doses de herbicidas 
para reduzir o desenvolvimento do pasto e 
permitir que a cultura de grãos se desenvolva 
satisfatoriamente. 

Uma combinação de herbicidas normalmente 
utilizada no consórcio milho/braquiária é 
a atrazine mais nicosulfuron. O herbicida 
atrazine controla as plantas daninhas de 
folhas largas e a dose reduzida de nicosulfuron 
retarda o crescimento da braquiária, evitando, 
dessa forma, perdas de produtividade de 
silagem de milho ou grãos.

Cultura do Milho + Brachiaria brizantha 
manejados com sub-doses de herbicidas
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Integração lavoura-pecuária-fl oresta para produção de leite:
do planejamento à produção
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Colheita do milho para grãos

Colheita do milho para silagem

Como implantar um sistema integrado?4

Colheita de grãos/silagem

A colheita das culturas de grãos e da silagem pode ser feita 
manualmente ou com utilização de máquinas apropriadas.
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Como implantar um sistema integrado?4

Utilização da pastagem

A pastagem pode ser colhida para silagem 
com maquinário apropriado, ou ser pastejada pelo gado, 
após retirada das culturas de grãos.

Silagem de capim

Uso para pastejo
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Integração lavoura-pecuária-fl oresta para produção de leite:
do planejamento à produção

Como implantar o componente fl orestal?5

Defi nição do arranjo das árvores na área

Refere-se à forma como as árvores serão distribuídas na área (distância entre renques, 
número de fi leiras e espaçamento entre plantas e alinhamento de plantio).

As árvores podem ser estabelecidas de diversas formas: em linhas simples, duplas e/
ou triplas com a pastagem estabelecida entre estas linhas. Outra forma pode ser o 
estabelecimento das árvores no entorno da área de pastagem como uma cerca viva.

Isto deve ser defi nido tendo em vista os objetivos estabelecidos na fase de diagnóstico e 
deve levar em consideração a exposição do terreno, declividade, manejo do pastejo a ser 
adotado e a possibilidade de mecanização das faixas entre as fi leiras de árvores (dimensão 
das máquinas).

Deve-se prestar atenção também à orientação de plantio:

•	 Em	áreas	de	relevo	mais	acidentado,	deve-se	sempre	dar	preferência	ao	plantio	em	
nível;

•	 Já	em	áreas	com	relevo	plano,	pode-se	adotar	o	plantio	 sistematizado	conforme	o	
caminhamento do sol.
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Como implantar o componente florestal?5

Definição do arranjo das árvores de espécies  
madeireiras na área.

Linhas simples Linhas duplas

Linhas triplas Entorno
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Integração lavoura-pecuária-floresta para produção de leite:
do planejamento à produção

Como implantar o componente florestal?5

Definição do arranjo das árvores de espécies fruteiras na área.

Em renques de linhas simples alternadas com faixas de pastagem, o espaçamento entre as 
fruteiras varia em função da espécie e do sentido do plantio.

Por exemplo: Na integração com cajueiros para criação de bezerros
•	 6	x	10	m	se	plantado	no	sentido	Leste-Oeste	ou
•	 10	x	15	m	se	plantado	no	sentido	Norte-Sul

Silvipastoril	com	Lima	Ácida	Tahiti	(Valença/RJ)

Renques de linhas simples plantados em nível, espaça-
dos em 14 metros e com espaçamento de 4 metros  
entre plantas na linha com densidade final de 180 plan-
tas/ha.

Silvipastoril com Caju (Sinop/MT)

Renques de linhas simples plantados no sentido Les-
te-Oeste, espaçados em 10 metros e com espaçamento 
de 6 metros entre plantas na linha com densidade final 
de 166 plantas/ha.

Fo
to

: R
ob

er
ta

 A
pa

re
ci

da
 C

ar
ne

va
lli

Fo
to

: M
ar

ce
lo

 D
ia

s M
ül

le
r.



4746

Lembrar da dimensão das máquinas
O dimensionamento da distância entre os renques de árvores deve levar também em conta  

as dimensões do maquinário que será utilizado para o cultivo entre renques
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Onde:

•	0,8m	-	espaçamento	entre	linhas	de	plantio	da	cultura;
•	Portanto,	cada	passada	da	máquina	representa	2,4m;
•	1,2m	-	espaço	entre	a	linha	de	árvores	e	a	primeira	linha	de	plantio	da	cultura	(considera-se	2x	tendo	em	vista	a	

presença de linhas de árvores dos dois lados;
•	8	-	número	de	passadas	da	plantadeira.
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Integração lavoura-pecuária-floresta para produção de leite:
do planejamento à produção

Orientação de plantio para o componente arbóreo
O alinhamento de plantio deve considerar aspectos do relevo
Em áreas mais acidentadas deve-se preferir o plantio em nível 

Em áreas planas o plantio deve ser no sentido leste-oeste
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Plantio de silvipastoril com eucalipto em nível

Plantio de silvipastoril com eucalipto sentido leste-oeste
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Orientação de plantio para fruteiras
O alinhamento de plantio deve considerar aspectos do relevo
Em áreas mais acidentadas deve-se preferir o plantio em nível

Em áreas planas o plantio deve ser no sentido leste-oeste
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Plantio de silvipastoril com  
Lima	Ácida	Tahiti	em	nível

Plantio de silvipastoril com pupunha no sentido leste-oeste
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Integração lavoura-pecuária-floresta para produção de leite:
do planejamento à produção

Como implantar o componente florestal?5

Como calcular o número de árvores em um hectare

Passo a passo para o cálculo do número de árvores por hectare
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Como implantar o componente fl orestal?5

A escolha das espécies deve ter como base os seguintes critérios:

•	 Adaptação	ao	clima	e	solos	da	região;

•	 Finalidade	do	plantio;

•	 Crescimento	rápido;

•	 Copa	alta	e	pouco	densa;

•	 Disponibilidade	de	mudas/sementes;

•	 Mercado	-	produtos	fl	orestais

•	 Nível	de	informação	técnica	sobre	a	espécie.
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Mogno-africano Cedro-australiano Esp. nativas

Eucalipto

Como escolher a espécie fl orestal?
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Integração lavoura-pecuária-fl oresta para produção de leite:
do planejamento à produção

Como implantar o componente fl orestal?5

Deve-se escolher espécies adaptadas ao 
solo e ao clima da região e que possam ser 
comercializadas. As mudas devem ser de boa 
qualidade e adquiridas de viveiros idôneos. 
Deve-se adquirir 5% a mais de mudas para o 
replantio no campo, caso necassário.
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Ponkan

Macadâmia Pupunha Coco

Pitanga

Lima	Ácida	Tahiti

Como escolher a 
espécie frutífera?
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Como implantar o componente fl orestal?5

Controle de formigas cortadeiras

Formigas cortadeiras representam um dos maiores desafi os na 
implantação de árvores nos sistemas integrados. Podem causar 
danos signifi cativos ao plantio caso não seja feito o seu controle 
corretamente.
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Danos causados por formigas cortadeirasCorte por formiga cortadeira

Danos causados por 
formigas cortadeiras
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Integração lavoura-pecuária-fl oresta para produção de leite:
do planejamento à produção

Como implantar o componente fl orestal?5

Controle de formigas cortadeiras
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Técnica de
Embuchamento

Controle com
termonebulizador

Umas das técnicas mais efi cientes de combate às formigas cortadeiras se dá com o uso de 
iscas formicidas por meio da técnica do “embuchamento”, que consiste na aplicação direta 
da isca dentro de olheiros ativos e fechamento deste olheiro com uma “bucha” de capim.

Outra forma é o uso do termonebulizador
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Como implantar o componente fl orestal?5

Controle de plantas daninhas

A interferência imposta pelas plantas daninhas pode causar 
prejuízos ao estabelecimento de espécies arbóreas e frutíferas pela 
competição por água, luz, nutrientes e alelopatia.

Infestação em eucalipto
recém plantado

Infestação em eucalipto
com 6 meses

Infestação em mudas de macadâmia 
com 1 mês de plantada
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Integração lavoura-pecuária-fl oresta para produção de leite:
do planejamento à produção

Capina manual 
(coroamento) em plantio 
silvipastoril com fruteira

Limpeza de faixa em plantio 
silvipastoril com eucalipto

Como implantar o componente fl orestal?5

Controle de plantas daninhas
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nhas  pode ser feito por meio 
de capinas  manuais (enxada), 
mecânica (grades) ou pela uti-
lização do controle químico 
(herbicidas).

Após a escolha do espaçamen-
to que será utilizado, proceder 
à limpeza (controle de plan-
tas daninhas) da faixa de 2,4 
metros de largura ao longo de 
cada linha de árvores (1,2 m 
para cada lado da linha). Esta 
faixa deverá ser mantida limpa 
até que as plantas tenham al-
tura superior a 2 metros.
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Como implantar o componente fl orestal?5

Ataque de cupins
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pragas que podem causar danos signi-
fi cativos aos plantios fl orestais.

Normalmente, em eucalipto, percebe-
se o ataque pelo aspecto de vermelhi-
dão das folhas e, posteriormente, mur-
cha e seca das plantas.

Ao se retirar a planta do solo, percebe-
se necrose na raiz e ainda a presença 
dos cupins, comprometendo o estabe-
lecimento do plantio. 
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Integração lavoura-pecuária-fl oresta para produção de leite:
do planejamento à produção

Como implantar o componente fl orestal?5

Proteção contra cupins
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No caso de espécies madeireiras a forma 
mais prática e efetiva de proteger as mu-
das é por meio do tratamento preven-
tivo das mudas na fase pré-plantio com 
uma calda cupinicida.

A forma de preparo e o processo de tra-
tamento das mudas antes do plantio es-
tão representadas na tabela ao lado.

Antes do plantio, as mudas devem rece-
ber a aplicação de uma solução cupini-
cida (à base de fi pronil ou imidacloprid) 
até que o substrato fi que encharcado.

Deve-se aplicar juntamente com a cal-
da cupinicida o monoamônio fosfato  
(MAP).

Calda
Fosfato monoamônico

 - MAP
150g p/ 10 L de água - tratamento

de 1.000 mudas

50g p/ 10 L de água - tratamento
de 1.000 mudas

40g p/ 10 L de água - tratamento
de 1.000 mudas

Fipronil (Tuit)

Imidacloprid
(Confidor)

Cupinicida

Quantidades
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Como implantar o componente fl orestal?5

Proteção contra cupins
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podem atacar o caule de plantas, a 
exemplo da mangueira, que deve ser 
protegida com a aplicação de pasta bor-
dalesa.

Como preparar a
PASTA BORDALESA

- Sulfato de cobre
- Cal
-	 Água	Limpa

Com uma colher de madeira 
mistura-se o sulfato, a cal e a 
água (na proporção de 1:1:10) até 
formar a pasta bordalesa

Caule de uma planta 
de mangueira corroído 
por cupins

Caule protegido por
pasta bordalesa



6160

Integração lavoura-pecuária-fl oresta para produção de leite:
do planejamento à produção

Como implantar o componente fl orestal?5

Coveamento, adubação e plantio
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•	 Alguns	 cuidados	 devem	 ser	 obser-
vados: O plantio deve ser realizado 
sempre que possível após o início da 
época chuvosa, quando a ocorrência 
de chuvas for “regularizada”, visando 
minimizar prejuízos por ocorrência de 
veranicos.

•	 O	solo	deve	estar	úmido	e	a	operação	
deve ser realizada preferencialmente 
em dias nublados ou chuvosos.

•	 As	covas	devem	ser	abertas	com	as	di-
mensões adequadas para receber cada 
tipo de muda

	 •	p/	eucalipto	30x30	cm

	 •	p/espécies	frutíferas	40x60	cm

Abertura de covas p/ plantio de eucalipto

Abertura de covas p/ plantio de fruteiras
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5 Coveamento, adubação e plantio
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Após a abertura das covas deve-se colocar o 

adubo de plantio no fundo da cova e retor-

nar a terra para a cova. Feito isto, deve-se fa-

zer um buraco na parte central da cova cor-

respondente ao tamanho da muda (no caso 

de mudas produzidas em tubetes pode-se 

utilizar o próprio tubete para fazer o bura-

co) onde será colocada a muda. Colocada a 

muda, deve-se pressionar a terra para evitar 

bolsões de ar e proporcionar máximo con-

tato da terra com as raízes da muda.  Estar 

atento para que o substrato fi que nivelado 

com a superfície do solo.

Adubação de covas p/ plantio de eucalipto

Plantio de mudas de eucalipto
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Integração lavoura-pecuária-fl oresta para produção de leite:
do planejamento à produção

Como implantar o componente fl orestal?5

Coveamento, adubação e 
plantio de espécies fruteiras

•	 As	mudas	devem	ser	levadas	ao	campo	no	início	da	época	
chuvosa e em dia nublado.

•	 Podem	 ser	 plantadas	 em	 sulcos	 profundos,	 feitos	 com	
subsolador fl orestal ou em covas com dimensões mínimas 
de 40x40x60cm.

•	 As	doses	de	adubos	(orgânico	e	mineral)	são	calculadas	
com base em manuais técnicos ou adotar uma dosagem 
básica.

•	 Os	adubos	devem	ser	misturados	à	 terra	da	camada	de	
0-30 cm

•	 Antes	 da	 retirada	 das	 mudas	 da	 sacola,	 corta-se	 o	 seu	
fundo a 2 cm da base para eliminar as raízes enoveladas.

•	 A	muda	deve	ser	plantada	na	vertical	e	a	terra	misturada	
aos adubos. Completar o enchimento da cova sem cobrir 
o colo da planta. A terra deve ser compactada, pisando 
ao redor, sem afetar o torrão das mudas.

•	 Usar	uma	estaca	como	tutor	vertical	da	muda
•	 Cada	muda	deve	ser	regada	com	20	L	de	água	logo	após	o	

plantio.

Dosagem Básica
- 10 L de esterco de curral curtido 

ou 5L de cama de aviário;
- 150g de calcáreo dolomítico;
- 350g de superfosfato simples;
- 40g de cloreto de potássio (KCL);
- 50g de FTE BR 12 (mistura de 

micronutrientes na forma de 
fritas)

OBS.: esta recomendação tem caráter prático 
e atende de maneira geral as necessidades 
iniciais das fruteiras de porte médio/alto 
que são usuais ou potenciais para sistemas 
silvipastoris.

Não impede que o produtor realize uma 
análise de solos e recorra a tabelas de 
recomendação de adubação e calagem 
regionalizadas e específi cas para a espécie 
frutífera de interesse.
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5 Coveamento, adubação e 
plantio de espécies fruteiras
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Cova aberta com separação 
do solo, cavado, da 1ª camada (a esq) 

e da 2ª camada (a dir)

Cova enchida marcada com piquete 
no centro aguardando a reação dos 

insumos por 15 dias

Bacia ao redor da muda plantada 
com solo da 2ª camada

Quebra da compactação lateral do 
solo da cova

Abertura no centro da cova para 
conter o torrão da muda

Muda tutorada e amarrada para 
melhor condução vertical

Distribuição do esterco e fertilizantes 
sobre o solo da 1ª camada

Retirada da embalagem plástica da 
muda de fruteira

Cobertura morta colocada dentro da 
bacia ao redor da muda

Mistura do esterco e fertilizantes 
com o solo da 1ª camada

Muda plantada com o colo no 
mesmo nível do solo

Muda regada após o plantio
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Integração lavoura-pecuária-fl oresta para produção de leite:
do planejamento à produção

5 É importante lembrar que:
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As mudas devem ser colocadas no 
centro da cova sem o saco plástico, 
em posição vertical, tomando-se 
o cuidado de não enterrar a parte 
aérea ou superior do coleto. 

Muda plantada de forma errada 
– substrato ao redor da muda exposto

Muda de eucalipto plantada 
de forma correta

Muda de Gonçalo-alves 
plantada de forma correta

Muda plantada de forma errada – solo 
ao redor da muda não foi compactado

Forma errada (E) e correta (C) 
de plantio da muda.
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Detalhe do corte do fundo do saco da muda eliminando a parte enovelada da raiz

Como implantar o componente fl orestal?5

É importante lembrar também que:

Fo
to

: M
ar

ce
lo

 D
ia

s M
ül

le
r.

Fo
to

: M
ar

ce
lo

 D
ia

s M
ül

le
r.

Mudas provenientes de sacos plásticos 
normalmente apresentam enovelamento 
de raízes, sendo necessário cortar o fundo 
do recipiente (aprox. 2 cm).



6766

Integração lavoura-pecuária-fl oresta para produção de leite:
do planejamento à produção

Como implantar o componente fl orestal?5

Proteção das mudas após o plantio
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Para que os animais não 
causem danos às plantas, 
recomenda-se proteger as 
faixas de árvores por meio 
da instalação de cercas 
elétricas.

Falhas causadas (quebra de árvores) 
pela entrada precoce de animais

Proteção dos renques de árvores 
com cerca elétrica

Falhas causadas (quebra de árvores) pela entrada precoce de animais
Proteção dos renques de árvores 

com cerca elétrica
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Como implantar o componente fl orestal?5

Adubação em Cobertura
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•	 Deve	ser	feita	em	3	parcelas,	(início,	meio	e	fi	nal	da	época	chuvosa)	iniciando-se	30	dias	
após o plantio;

•	 Na	projeção	da	copa	das	mudas	plantadas	em	áreas	planas	ou	em	meia	lua	superior	em	
terrenos declivosos;

•	 Colocar	terra	sobre	o	adubo	para	evitar	perdas	por	volatilização;

•	 Deve	ser	realizada	sempre	após	o	coroamento	das	mudas,	ou	seja,	com	as	mudas	livres	
de plantas daninhas;

•	 Utilizar	45g	de	ureia	ou	100g	de	sulfato	
de amônio em cada aplicação;

•	 A	 partir	 do	 2ª	 ano,	 as	 adubações	 de	
cobertura, em função da espécie, devem 
ser feitas de acordo com os resultados 
da análise de solo. Deve-se, também, 
recorrer a assistência técnica para essa 
recomendação. Adubo colocado em cobertura na projeção da copa
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Integração lavoura-pecuária-fl oresta para produção de leite:
do planejamento à produção

5 Tratos culturais e silviculturais
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Desrama: no caso da 
produção de madeira se 
faz necessária a remoção 
de galhos mais velhos com 
o objetivo de se eliminar 
os nós na madeira, 
melhorando a qualidade 
do produto fi nal.

Serrote de poda

Corte rente ao tronco

Corte rente ao tronco

Gabarito (6 cm)

Galhos velhos 
que devem ser 
removidos.

Área	recém	desramada

Procedimento:
 - Até 50% da copa;

 - 1ª: aos 9-10 meses (quando 
mais de 80% das plantas 
estiverem com o diâmetro 
a altura do peito (DAP) 
> 6 cm (ver gabarito)

 - 2ª: aos 18-20 meses;

 - Corte rente ao tronco;

 - Uso de ferramenta ade-
quada – serrote de poda



6968

Como implantar o componente fl orestal?5

Tratos culturais e silviculturais

Desrama: outros benefícios são o aumento de luz para o 
sub-bosque e o melhor trânsito dos animais entre as árvores

Movimentação dos animais em área após a 1ª desarma

Pastejo após 2ª desrama
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Integração lavoura-pecuária-fl oresta para produção de leite:
do planejamento à produção

Como implantar o componente fl orestal?5

Tratos culturais e silviculturais

Poda: no caso da produção de frutas e castanhas as podas de 
formação tem por fi nalidade formar uma planta com arquitetura 
caracterizada por uma copa de parte interna aberta com um 
número adequado de ramos laterais produtivos

Pode-se também com a poda de formação dar uma forma 
adequada à planta para a convivência com o gado nos sistemas 
silvipastoris

DEPENDENDO DO TIPO DE FRUTEIRA, PODEM SER 
REALIZADAS ATÉ 3 TIPOS DE PODAS

Poda de Formação:
Tem por fi nalidade dar forma adequada à planta para a convivência com o gado

Poda de limpeza:
Tem por fi nalidade eliminar ramos quebrados, doentes e mal posicionados

Poda de produção (algumas espécies):
Visa encurtar ramos que já produziram e gerar novos ramos produtivos e vigorosos
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Ramo podado com gema terminal 
voltada para cima

Planta de seis meses de idade 
não podada

ramo podado com duas gemas 
terminais laterais

Planta de seis meses 
de idade podada

Ramo voltado para o 
solo não podado

Plantas de um ano não podadas 
(à esq.) e podadas (à dir.)

Ramo voltado para o 
solo podado

Plantas com dois anos podadas 
em formato de taça

Como implantar o componente fl orestal?5

Tratos culturais e silviculturais

1. Podar ramos deixando até 60 cm de comprimento.
2. Deixar na extremidade do ramo podado uma gema terminal voltada para cima ou duas gemas voltadas 

para as laterais (evitar aquelas voltadas para o solo).
3. Podar ramos tortos, entrelaçados, quebrados, doentes e secos deixando a planta mais arejada e num 

formato de uma taça quando estabelecida no campo.
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Integração lavoura-pecuária-fl oresta para produção de leite:
do planejamento à produção

Detalhe de desbaste sistemático em um 
sistema silvipastoril com eucalipto

Desbaste sistemático de 50% das árvores 
em um sistema silvipastoril com eucalipto

Desbaste seletivo em sistema 
silvipastoril de mogno-africano

Pré-desbaste em sistema silvipastoril 
de mogno-africano

Como implantar o componente fl orestal?5

Desbastes (raleio)
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Finalidades:

•	Melhor	qualidade
 da madeira 
 (agregação de valor);

•	 Aumento	da	luz	
 para o pasto;

•	 Renda	intermediária;

•	 Uso	na	propriedade.

Tipos:

•	 Seletivo;

•	 Sistemático.
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Árvores	de	eucalipto	a	serem	retiradas

Árvores	de	mogno–africano	
a serem retiradas

Pós-desbaste seletivo de eucalipto

Árvores	de	mogno–africano	
dominadas

Como implantar o componente fl orestal?5

Desbastes (raleio)
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No desbaste seletivo de-
vem-se escolher as piores 
árvores (tortuosas, que-
bradas, bifurcadas, domi-
nadas).

Geralmente são realizados 
em plantios muito hetero-
gêneos.
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Integração lavoura-pecuária-fl oresta para produção de leite:
do planejamento à produção

Pré-desbaste seletivo

Desbaste seletivo

Como implantar o componente fl orestal?5

Desbastes (raleio)
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Detalhe de desbaste sistemático em 
um sistema silvipastoril com eucalipto 

– árvores alternadas

Como implantar o componente fl orestal?5

Desbastes (raleio)
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árvores são removidas de 
forma sistemática, exemplo:

- Planta sim, planta não;
- Linha sim, linha não.

Geralmente são realizados em 
plantios muito homogêneos.

À esquerda: desbaste sistemático de plantas alternadas
À direita: desbaste sistemático de linhas alternadas

Pré-desbaste sistemático
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Integração lavoura-pecuária-fl oresta para produção de leite:
do planejamento à produção

Como implantar o componente fl orestal?5

Adequação Ambiental

Realizar o Cadastro Ambiental Rural
Adequar o uso da terra na propriedade segundo o Código Florestal Brasileiro
Lei 12.651/12.727 de 2012
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Qual é o cronograma?6

IMPLANTAÇÃO

*OBS.: para a região nordeste há que se fazer adequação das etapas de preparo do solo, plantio, adubação, etc., em função do regime hídrico regional.
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Integração lavoura-pecuária-floresta para produção de leite:
do planejamento à produção

Qual é o cronograma?6

MANUTENÇÃO

*OBS.: para a região nordeste há que se fazer adequação das etapas de preparo do solo, plantio, adubação, etc., em função do regime hídrico regional.
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Integração lavoura-pecuária-fl oresta para produção de leite:
do planejamento à produção

Foto: Francisco José do Nascimento Costa.
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Aprenda (quase) tudo sobre Sistemas Integrados  Lavoura - Pecuária - Floresta em propriedades Leiteiras: 
Do planejamento a produção, passando pela implantação




