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A arborização de pastagens para formação de sistemas silvipastoris pode ser 

realizada pela condução e seleção de espécies provenientes da regeneração natural 

ou de plantio sistematizado. A inserção de árvores na pastagem pode contribuir 

fornecendo produtos madeireiros, não madeireiros e serviços ambientais ao sistema 

produtivo. Objetivou-se investigar as motivações, dificuldades e demandas 

apresentadas por agricultores familiares na arborização de pastagens no Sul do 

Espírito Santo para fomentar ações de tomadores de decisões na criação e execução 

de políticas públicas. Dados foram levantados em Alegre, Cachoeiro de Itapemirim e 

Jerônimo Monteiro. Realizaram-se entrevistas etnográficas (uma por pessoa) com 42 

agricultores familiares praticantes de pecuária bovina que possuíam árvores nas 

pastagens, mediante consentimento livre e esclarecido. Caracterizou-se dados 

socioeconômicos como idade, sexo, escolaridade e tipo de pecuária praticada. 

Aplicou-se individualmente um questionário semiestruturado constituído de quatro 

perguntas: 1) Você já plantou ou costuma plantar árvores na pastagem? Quais 

espécies?; 2) Quais as principais finalidades do plantio?; 3) Quais as principais 

dificuldades encontradas para o plantio de árvores? e 4) Quais espécies de árvore 

você gostaria de possuir na pastagem, mas ainda não possui? Os dados foram 

analisados com auxílio de estatística descritiva, calculando-se médias, porcentagens, 

frequências (F) e frequências relativas (FR). A média de idade das pessoas foi de 

51,48 anos, concentrando-se nas faixas etárias de 45-54 anos (28,57%) e de 55-64 

anos (26,19%). Predominou o sexo masculino (40) em relação ao feminino (2). As 

escolaridades predominantes foram o ensino fundamental incompleto (31%) e o 

ensino médio completo (29%). Os tipos de pecuária predominantes foram a leiteira 

(51%) e a leiteira mais de corte (20%). Do total de entrevistados 18 não plantavam 

árvores, 22 plantavam e dois não responderam. Em 70 citações foram relatadas 30 

espécies plantadas, sendo oito mais citadas: Mangifera indica L., Eucalyptus spp. e 

Handroanthus spp. com 12,86% cada, Syzygium cumini (L.) Skeels e Artocarpus 

heterophyllus Lam. com 5,71% cada e Paratecoma peroba (Record) Kuhlm., Toona 

ciliata M.Roem. e Terminalia catappa L. com 4,29% cada. De 42 citações, as quatro 

finalidades de plantio mais frequentes foram sombreamento (45,24%), produção 

madeireira (16,67%), alimentação humana e controle de erosão (9,52% cada). Dentre 

44 citações, as quatro dificuldades de plantio mais frequentes foram irrigação 

(22,73%), falta de mudas (18,18%), isolamento das mudas (15,91%) e tratos culturais 

(9,09%). Relataram-se 23 espécies demandadas para plantio em 34 citações, as sete 

mais frequentemente citadas foram, Melanoxylon brauna Schott com 17,65%, Inga 

spp., A. heterophyllus, Handroanthus spp., Hymenaea courbaril L., Ramisia 

brasiliensis Oliv. e Cariniana legalis (Mart.) Kuntze com 5,88% cada. A criação e 
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execução de políticas públicas voltadas para a expansão de sistemas silvipastoris, 

com foco na agricultura familiar, deve levar em consideração as especificidades 

regionais em relação ao incentivo de cultivo de espécies florestais não tradicionais de 

usos múltiplos, madeireiros e não madeireiros. Sugere-se que os mecanismos de 

financiamento, elaboração de projetos e assistência técnica para arborização de 

pastagens no Sul do ES devam focar principalmente nas soluções de dificuldades 

relacionadas à irrigação, aquisição de mudas, isolamento e tratos culturais de 

implantação e manutenção. 
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