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PC;AO PARA 0 PRO.~UTOR!
<.Minas Gerais e detentor do maior

parque sidenirgico brasileiro, alimen-
tado por carvao vegetal, de maneira
que a madeira de tloresta plantada
tomou"se produto de extrema impor-
tancia socioeconomica para 0 estado.
A regiao Central onde se localiza 0

municipio de Sete Lagoas, constitui
em um palo sidenirgico de grande
expressao no Estado, com demanda
crescente por madeira retlorestada.
Alem disso, esta regiao est! situada
em uma importante bacia leiteira.
Desta atividade dependem inUmeros
produtores e a economia de diversos
municipios dessa regiao, que pos-
suem nas cooperativas e associa90es
de agricultores um suporte essencial
para a sustentabilidade desta ativida-
de rural.

Esta regiao possui grande poten-
cial para explora9iio tlorestal, com
condi90es edaJicas e c1imaticas pro-
picias ao cultivo de especies tlores-
tais, griios, pecuaria de leite e de cor-
te e esta estrategicamente localizado
entre grandes polos consumidores de
madeira. Por outro lado, a necessida-
de do suprimento de alimentos para
as populal'Oes de baixa renda e urn
dos desalios das politicas publicas,
principalmente com a perspecti-
va de aumento desta demanda para
as proximas decadas. Alem disto,
a amplia9ao das areas produtivas e
cada vez mais restrita, uma vez que a
adequa9ao a legisla9ao ambiental e a
can:ncia de recursos sao diliculdades
a serem superadas pelos produtores,
especialmente aqueles considerados
agricultores familiares.

Grande parte das pastagens loca-
lizadas nesta regiao apresenta algum
grau de degradal'ao, necessitando de
recupera9ao para serem incorporadas
ao sistema prodlltivo novamente. A
recuperal'ao dessas pastagens por
metodos tradicionais de preparo de
solo e semeio de capim e muito one-
rosa, em especial pela Decessidade de
corre9ao e de fertilizal'ao. Por isso, a

estrategia de recupera9ao ou renova-
9ao de pastagem conjllntamente com
o consorcio de culturas de graos tem
se mostrado uma altemativa viavel.

A integra9ao lavoura-pecuaria-
tloresta (ILPF) tern demonstrado
ser uma tecnologia promissora na
recupera9ao de areas de culturas e
de pastagem degradadas, alem de
perrnitir aos proprietarios familiares
amortizarem 0 custo de implanta9ao
e manuten9ao da tloresta com a co-
mercializa9ao dos graos e produtos
oriundos da pecuaria ou outras cul-
turas em uma mesma area.

A escolha da especie forrageira
e da cultura para compor 0 Sistema
de ILPF e uma etapa importante no
processo de implanta9ao do sistema
e depende do espal'amento no qual 0
eucalipto e plantado. As culturas de
milho e sorgo tern sido utilizadas na
ILPF em fun9ao das illumeras apli-
ca90es que esses cereais tem Ila pro-
priedade agricola, qu"er seja na ali-
menta9ao animal na forma de graos
ou de forragem verde ou conservada
(silagem), quer seja na alimenta9ao
humana ou na gera9ao de receita
mediante a comercializa9ao da pro-
dU9ao excedellte. Estas culturas sao
particularmente interessantes para a
forma9ao de sistemas consorciados
com tlorestas devido a simplicidade
de condu9ao e amplitude de utiliza-
9ao diante de diversidades c1imati-
cas, sendo 0 seu sistema de produ9ao
bem difundido entre os produtores. 0
sistema de ILPF, pode proporcionar
rendimento sustentavel ao longo do
tempo, introduzindD especies anuais
nos dois primeiros anos, seguidas de
pastagem. Estas atividades permitem
aDSproprietarios rurais amortizar 0
custo de implanta9ao e manutell9aD
da tloresta com a comercializal'ao
dos graos e prodlitOS oriundos da
pecuaria ou outras culturas em uma
mesma area.

Pelos seus beneficios economicos
e ambientais, a ad09ao de Sistemas

de Integra9ao Lavoura-Pecuaria-Flo-
resta tern sido urna priltica crescente
nos municipios da regiao Central de
Minas Gerais, principalmente devido
aos Programas de apoio da Secreta-
ria de Estado da Agricultura, Pecu-
aria e Abastecimento (SEAPA) e ao
trabalho conjunto das Institui90es
de pesquisa, EPAMIG e Embrapa
Milho e Sorgo, com a extensao oli-
cial, representada pela Emater-MG.
Em tome de urna centena de pro-
priedades rurais num grupo de quin-
ze municipios implantaram areas
com ILPF nos ultimos dois anos e
utilizam diferentes arranjos produ-
tivos, com varia90es de densidades
de plantios, culturas consorciadas,
epocas de implanta9ao e tecnologias
de cultivo. Os resultados tern sido
animadores, mesmo .considerando
serem dados preliminares, pois per-
mitem infelir sobre a diversidade de
possibilidades de implanta9ao e ma-
nejo deste sistema, e sua facilidade
de adapta9ao as condi90es distintas
de cada propriedade rural.. Assim,
delinir regionalmente as altemativas
economica e ambientalmente viaveis
destes sistemas "significa possibilitar
aos pequenos e medios proprietarios
rurais a introdu9ao de uma nova ati-
vidade na propriedade, sem prejuizo
das demais existentes.

Para avaliar este sistema foi im-
plantado uma Unidade de Demons-
tra9ao na Fazenda Experimental de
Santa Rita, Prudente de Morais, em
uma area de 6 ha de pasta gem de
braquiaria degradada, onde estao
sendo avaliados tres arranjos estru-
turais para a cultura do eucalipto: li-
nbas duplas no espa9amento de (3 x
2) + 20 m, (2 x 2) + 9 m, e em linha
simples: 9 x 2m. Tambem estao sen-
do avaliados tres clones de eucalipto
GG 100, 1144 (Eucalyptus grandis x
Eucalyptus urophylla) e 0 VM 58 (E.
grandis x E. camaldulensis) e as cul-
turas do milho e sorgo plantadas nas
faixas entre as linhas de eucalipto.
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