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-Criação de Gado Brangus

-Eucalipto para Energia 

-Eucalipto para Serraria

-Manejo do Sistema Silvipastoril

Negócios da Fazenda Triqueda



Transferência de Tecnologia

BioFloresta

tecnologia: madeira para serraria 

tecnologia: madeira para energia 

tecnologia: na pecuária de corte – Angus e Wagyu

tecnologia: nutrição e solos  florestais 



Parceiro da Arcelor Mittal Florestas
desde 2005



Parceiro da Embrapa 
desde 2006



Parceiro da U.F.V. 
desde 2006



Parceiro do Marfrig 
desde 2012



Abertura

um pouco da minha história

• Produtor rural 

• Neto de fazendeiro

• Filho de fazendeiro

• Sobrinho de Engenheiro Agrônomo da Embrapa



localização



Minha mãe e sócia



Formado em Administração de Empresas – turma de 1999

Logo depois fiz o M.B.A. em Gestão de Empreendimentos e Negócios



Voltei para o Brasil, Rio de Janeiro para trabalhar na Esso / Exxon Mobil

Ilha do Governador

SantiagoVarejo : operação de postos próprios

Atacado: distribuição de lubrificantes Varejo: operação de lojas  de conveniência

Introdução  “food service” em loja conveniência



desde 2004     

trabalho com

Madeira para Energia & Serraria – Pecuária de Corte

M.B.A. em Marketing



Especialização em Finanças

Atuar em negócios de longo prazo e ser empreendedor me levaram ao



Consultor em agronegócio

Professor  Faculdade Machado Sobrinho

“Negócio e Meio Ambiente”

Novas atividades



Faz Triqueda - divisão atividades - ano 2.001

pastagem

 reserva legal

APP, outros



• Necessidade aumentar rentabilidade

• Negócio tinha que diversificar

• Entrada na silvicultura

Tomada de decisão



Nova divisão atividades 

eucalipto solteiro

silvipastoril

pastagem

 reserva legal

APP, outros



Divisão dos talhões



Início dos plantios

• Decisão por plantar eucalipto

• Demanda local por energia e serraria

• Áreas + nobres : silvipastoril / serraria

• Áreas + ingremes : ecalipto solteiro / energia



I.L.P.F. 

Integração lavoura, pecuária & floresta 



Conceito de Integração

2 ou + atividades produzindo no mesmo espaço 

AGROSILVIPASTORIL

AGRO                           AGRICULTURA                       

SILVI                              SILVICULTURA (cultivo arvores)

PASTORIL                      PASTOREIO     (pecuária)

maior 

retorno 

sobre o 

custo 

da terra



Integração com Milho



Integração com Girassol





Integração com Soja



Integração com Arroz

  

Fonte: CMM (2004)





Integração com Leite 



Destaques da Agropecuária Brasileira

soja

eucalipto

cana de açucar

pecuária



Video programa ABC

1 min



Integração

Pecuária   &   Florestas



PECUÁRIA

DO 

FUTURO 



Visão de negócio

“A atividade da silvicultura e pecuária pode 

produzir extensos armazéns de carbono para o 

planeta e, com isso agregar mais valor ao negócio.”































Momento Atual da Pecuária

Margem de lucro líquida pressionada   - média  R$450, /há/ano                             

> custos de  M.O. 

> custos de insumos

Pressão Ambiental    - emissão de metano



Solução

Integração       > lucro: 2 atividades mesmo espaço

x

melhor genética do rebanho

Produtividade                          melhores pastagens

x                               

resgate metano

Meio Ambiente                        resgate carbono



Produtividade do sistema 

Aumento aprox de 10% na produção de: + capim

+ carne

+ leite

+ hrs de pastejo durante o dia

Maior conversão alimentar

( menor consumo energia de mantença) 



Vantagens Ambientais

• Pecuária neutra em metano e CO2

• Temperatura diminui em 2 graus            + horas de pastejo

conforto térmico p/ animais e pastagem ( > prod de forragem tb)

+ agua solo < evaporação

• Solo fica mais fértil              mais forragem
- maior troca de nutrientes entre árvores e pastagem

• Diminui a erosão e lixiviação do solo

• Aumenta a tx de absorção de água da chuva



Curvas de nível x água chuva







Sustentabilidade

Resgate de Metano 

Resgate e Comércio de Carbono 

Preservação dos solos



"Desenvolvimento sustentável significa suprir as necessidades do 

presente sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprirem as 

próprias necessidades“

ONU 1987

Our Common Future

Gro Brundtland



Demanda do Mercado Global

Cadeias produtivas neutras nas emissões de gases

Cenário de médio e longo prazo favorável

Lucro sustentável 





Video emissão de metano

de 0 a 1:30 min

de 3:00 a 3:30 min



Pecuária Neutra em Metano

Quantidade árvores para zerar emissão de boi em crescimento

125 árvores no primeiro ano de crescimento da floresta

13 árvores no segundo ano  ....

4 árvores no quarto ano ....

2 árvores no oitavo ano ....

Ou seja, o sistema é positivo, resgata + que emite



Pecuária Neutra em Metano







! Carne com selo verde !



Crescimento das Árvores - Resgate de CO2  



Fotossíntese

As plantas:

- absorvem principalmente o carbono (CO2), mas também resgatam da 

atmosfera outros gases como o metano.

- Liberam oxigênio O2



Estoque de Carbono

Então podemos dizer que as plantas, enquanto vivas, são um estoque 

de carbono



Frases

“ .... As Florestas Plantadas precisam ser reconhecidas em novas 

Políticas Climáticas.”

“só podemos pensar no verde, quando não estamos no vermelho”

“ Florestas Plantadas : grandes aliadas do Planeta."



Tecnologia

mecanização

cultivo mínimo do solo

herbicidas pre-emergente (braquiara)



Plantio de Eucalipto - Cultivo Mínimo do Solo 



Menor demanda por M.O.



Herbicida pré-hemergente - braquiaria



Plantio da Faz. Triqueda

• Finalidade: madeira clear para serraria

- intervenções na pastagem gado fica           
+ tempo no pasto

mas o modelo para energia tb é viável

• Plantio feito em pastagem de brachiara



Introdução precoce bezerros

• Com o eucalipto : 6 meses sem gado

especie de rapido arranquio

altura das mudas 2,5 a 3 m 

outras especies prazo maior sem gado

• Bezerros recém desmamados



Introdução bezerros - plantio com 6 meses



Introdução bezerros - plantio com 6 meses



Introdução bezerros - plantio com 6 meses



Introdução bezerros - plantio com 6 meses



Limpeza das linhas



Madeira clear / sem nós



Desrrama





Desrama 



Serrote especial para desrama









Nós nas réguas

Extra Clase Terceira Classe



Vantagens da desrama

• Aumenta % réguas de primeira 

• Agrega valor a madeira (estimativa 20%)

• Aumento no número de arv p/ serraria

• Aumento incidência de luz na forrageira



Mercado Global

Aspectos demográficos

Produção em escala

Brasil fronteira agropecuária mundial



Produção Sustentável de Recursos



Aspectos demográficos:

Crescimento da população

Aumento do poder de compra

Maior Demanda





Cresc pop economicamente ativa









Reflorestamento, uma escolha sustentável





4 bilhões de hectares Fonte: FAO - 2000

14%

16%
24%

5%

36%

5%

América do Sul, África e Ásia detêm mais 
de 75% das áreas florestais remanescentes



Desmatamento da mata atlântica 

no extremo sul da Bahia

Em 1974 Em 1990

somente 6%

Até 1945

2 MM ha - 85%

Em 1960

Hoje: só restam cerca de 5% da cobertura florestal original.
Fonte: SOS MATA ATLÂNTICA



Mata Atlântica e Bioma Amazônico

Similaridade da evolução da exploração de matas nativas

esgotamento das reservas naturais

Hoje em Minas Gerais 

“lei desmatamento zero “

l



(Milhões ha)

Países
Florestas 
Naturais

Florestas 
Plantadas

Total
Participação 

das Plantações 
(%)

China 118 45 163 28

India 31 32 63 51

Russia 834 17 851 2

USA 209 16 225 7

Japão 13 10 23 43

Indonésia 95 9 104 9

Canadá 238 7 245 3

Brasil 539 5 544 1

Tailândia 9 4 13 31

Ucrânia 5 4 9 44

Irã 5 2 7 29

Outros 1. 718 35 1.753 2

Total 3.814 186 4.000 5

Fonte: FAO (2000)

Areas Florestais por País
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Custo Madeira na Fábrica

Comércio Mundial de Produtos Florestais

 Canadá:                  USD      60 bilhões 21%

 EUA: USD      34 bilhões 12%

 Finlândia: USD      22 bilhões 8%

 Brasil: USD        3 bilhões 1%

A produtividade florestal no Brasil é de 3 a 7 vezes 

maior que nos tradicionais produtores de madeira



FRASES

“Estimativas da FAO

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura

...indicam que, em 2030,

o consumo mundial de madeira em toras 

aumentaria aproximadamente 60%, 

... alcançando cerca de 2,4 bilhões de m³ ”.



Avaliação Financeira 



Comparação atividades

R$ / ha / ano

• Pecuária de corte tradicional:     R$ 450, 
( 3@ liq /ha/ano x 1,5 tx de lotação x R$100/@)

• Eucalipto energia:                       R$ 1.000,

• Sitema Silvipastoril (serraria):    R$ 4.100,



Vantagens Econômicas

- Lucro / há   sai de R$450, para R$4.400,       

R$450, x 12 anos          = R$   5.400

R$220, x  200 árvores   = R$ 44.000,                                    

R$ 49.400 / 12 anos 

R$4.116,/há   silvipastoril



Valor – árvore em pé serraria

- R$200 / árvore de eucalipto para serraria em pé

Comprimento da árvore de aprox 30 metros para venda

1) 6 mtrs de comprimento p/ serraria c/ 1m3 de tora

1m3 x R$170,/m3 de tora em pé =R$170,

2) 24mtrs de ponta da árvore c/  2mst de lenha

2mst x R$25,/mst lenha   em pé = R$50,



T.I.R. do componente florestal



Eucalipto



R$27/m3 - lenha



R$60/m3 - 18 a 25 cm DAP



R$ 200/m3 – 40 a 50 cm DAP



R$ 600/m3 – subprodutos



R$ 600/m3 

Armação cama box



R$ 600/m3 – subprodutos

réguas 

moiroes + finos



R$ 700/m3

Caibro e ripa de telhado



R$ 1.200/m3

réguas tratadas

poste 10 mtrs x 27 cm



R$ 1.780/m3

Porta R$89,  (um com 0,05m3/um)



R$ 3.840 /m3

Porta R$192, /um com 0,05m3/um



Serraria Agostine

São João Del Rei

32- 3371-5550

















Experimentos com outras espécies e finalidades

• Pinus

• Teca

• Mogno

• Parica

Diferentes taxas de retorno



Pecuária   de Corte





Brangus– Faz Triqueda



Brangus– Faz Triqueda



Brangus– Faz Triqueda
2 anos média de 16@ a pasto



Marmoreio da Carne

Nelori                                     

Brangus              

Brangus x  Wagyu

Wagyu japones                             
(marmoreio  de  8 a 12)

Fonte beef poin: http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/entrevistas/carne-bovina-wagyu-premium-mercado-marmoreio/
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Marmoreio da Carne



Angus e Brangus : mercado consolidado
o gado Brangus se enquadra nos produtos abaixo por ter 66% de sangue Angus



Video final 

3:18 min



-É viável trabalhar no novo cenário da Economia Ambiental

-O Brasil é mais competitivo na Economia de Baixo Carbono do que no modelo 

tradicional

- Conseguimos aumentar o lucro por hectare ao praticar mais de 1 atividade no 

mesmo espaço e ao agregar valor a cada um de nossos produtos



“Todas as grandes civilizações do mundo se 

iniciaram ao redor do tronco da primeira 

árvore...

...a maioria delas desapareceram com o 

tronco da última”



Fazer o bem !

&

gera riquezas !!!!!!



Obrigado ! 

estamos abertos a visitas

material da palestra ser disponibilizado

www.fazendatriqueda.com.br

leonardoresende@fazendatriqueda.com.br


