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Apresentação do livro

Este livro aborda vários temas que envolvem a 

Produção Sustentável de Recursos Naturais no 

Agronegócio Brasileiro e tem, como pano de 

fundo,  o estudo de caso da Fazenda Triqueda.

Na intenção desse conteúdo ser acessível a 

diversos tipos de público, foi utilizada escrita por 

meio da técnica de narrativa por imagens, com o 

objetivo de fazer com que o livro tenha uma 

leitura mais envolvente e dinâmica. 

A trajetória desta edição começa com um 

diagnóstico da degradação do Meio Ambiente 

através de vários indicadores. 

Na sequência, a Produção Sustentável é 

mostrada como uma forma de solução para um 

melhor equilíbrio entre a sociedade e a Natureza, 

tendo seu principal exemplo o Projeto de 

Neutralização de Gás Metano na Pecuária de 

Corte.

Após a abordagem ambiental, o livro mostra 

técnicas de Integração da Pecuária com 

Florestas (ILPF) e de manejo de madeira para 

serraria. 

Na parte final, o livro traz as análises financeiras, 

nomes de artigos acadêmicos que versam sobre 

o  tema e termina com as considerações finais do 

autor.



Apresentação do autor

Leonardo de Oliveira Resende nasceu no ano de 1976, em Juiz de 

Fora, Minas Gerais, e se formou em Administração de Empresas.

Pai de dois filhos, Henrique e Marcelo e casado com a Fernanda, 

Leonardo trabalhou como funcionário de carreira em empresas do 

Setor Automotivo e do Petróleo durante 10 anos. Especializou-se 

nas áreas de Gestão de Projetos, Marketing e Finanças.

No ano de 2000, iniciou no Agronegócio, dividindo sua dedicação 

entre a nova atividade, com seu emprego formal na Esso Brasileira 

de Petróleo, na cidade do Rio de Janeiro.

No ano de 2004, interrompeu sua tajetória como funcionário de 

carreira, para se dedicar, exclusivamente, ao Projeto da Fazenda 

Triqueda.

A vocação de empreendedor ambiental falou mais alto e Leonardo 

passou a trabalhar em projetos capazes de conciliar 

Sustentabilidade e Retorno Financeiro. 



Carta do Autor

A 2ª Edição deste livro apresenta uma abordagem com foco nas recentes Mudanças 

Climáticas e no poder que cada um de nós tem sobre o futuro.

O cenário de Mudanças Climáticas é uma realidade que não tem mais volta, dessa 

forma, o que podemos esperar? 

Há muitos e muitos anos, o cenário de Mudanças Climáticas é algo cientificamente 

robusto, sendo que 99% dos cientistas afirmam que o planeta está aquecendo e que 

isso é uma realidade desafiadora da agenda da civilização humana no século XXI.

Por outro lado, as grandes mudanças sociais, econômicas e de Modelos de 

Produção sempre ocorreram em momentos de crise, como o que estamos 

enfrentando agora. Isso acontece, pois muitas decisões que levam a rupturas dos 

modelos vigentes e a quebra de paradigmas apresentam um caráter impopular e 

antieconômico, sendo, muitas vezes, postergadas para momentos mais oportunos, 

que nunca chegam.

Segundo os especialistas, temos agora uma janela de oportunidades entre 10 e 20 

anos para implementarmos uma mudança no Atual Modelo de Produção e 

Econômico de exploração dos Recursos Naturais. Temos que fazer uma transição do 

atual modelo produtivo, agressivo ao meio ambiente, para um Novo Modelo mais 

Sustentável. É indispensável que essa janela de oportunidades seja aproveitada, 

sendo que o desafio será fazer essa mudança de forma rápida e consistente, o que 

vai configurar na mais acelerada transição tecnológica de toda a história da 

humanidade.

Para o Brasil, o mundo da “Economia Verde” ou “Economia de Baixo Carbono” pode  

ser mais rentável do que o mundo atual, com altas taxas de emissão dos Gases do 

Efeito Estufa. Vale assinalar que o Brasil é um dos raríssimos países do mundo em 

que a economia é mais competitiva nesse cenário de Mudanças Climáticas; por isso, 

sua população tem mais a ganhar do que a perder nessa nova realidade, visto que 

pode gerar produtos e serviços mais competitivos do que outros países na Economia 

de Baixo Carbono do que na atual.

Espero que este livro seja útil para quem deseja buscar o caminho da Produção 

Sustentável.

Leonardo Resende

Autor do livro  e sócio da Fazenda Triqueda



Agradecimentos

Aos Parceiros:

A busca pela excelência é sempre uma obsessão em nosso negócio. 

Entendemos, logo no início, que tínhamos de nos aproximar de empresas e profissionais de referência 

em nossas áreas de atuação, para obtermos a transferência de tecnologia e conseguirmos um salto de 

qualidade em nossas operações. 

Sendo assim, agradeço a todos que deram sua contribuição ao Projeto da Fazenda Triqueda, 

em especial, agradeço a Embrapa e a ArcelorMittal BioFlorestas, por terem nos guiado nessa caminhada.

À minha Mãe, Regina, sócia e parceira: 

Mãe, em 2015, estamos completando 15 anos de parceria no Projeto da Fazenda Triqueda. Foram anos de 

muita dedicação e de inúmeras dificuldades. 

Valorizo muito seu espírito empreendedor e agradeço por ser minha sócia, por sempre ter acreditado 

em mim e no Agronegócio Sustentável .

Trabalhar com você na Fazenda Triqueda foi  (e está sendo) uma das decisões mais acertadas que já tomei.

À minha esposa e a meus filhos:

Agradeço à minha esposa Fernanda, pela cumplicidade e apoio incondicional à minha dedicação  

profissional; agradeço, ainda, por entender que, muitas vezes, temos de abrir mão de algumas coisas para 

poder buscar nossos sonhos. 

Agradeço a meus filhos, Henrique e Marcelo, por terem trazido tanta alegria para nossa família e

motivação extra para superarmos os obstáculos da vida.



Capítulo 1: Cenário Atual slide 16
Desequilíbrio

Aspectos demográficos

Produção em escala

Brasil: fronteira agropecuária mundial

Mudanças climáticas 

Capítulo 2: Produção Sustentável                                           slide 78
Sistema Silvipastoril - Integração Pecuária e Floresta

Maior eficiência produtiva  

Conservação da água

Conservação dos solos

Conservação da Biodiversidade 

Capítulo 3: Projeto Pecuária Neutra slide 141
Cenário de desequilíbrio 

Pegada Ecológica

Resgate de carbono 

Neutralização das emissões  de gases

Capítulo 4: Técnicas de Manejo e Condução Florestal         slide 176
Desbaste

Desrama

Introdução precoce de gado no Plantio Silvipastoril

Capítulo 5: Análises Financeiras slide 221
Análise comparativa de atividades

Custos  e preço de venda

Taxa de retorno

Valor Presente Líquido

Capítulo 6: : Considerações Finais                              slide 226
Mensagem final do autor



Sobre o nome da Fazenda

Na cidade de Coronel Pacheco, existe o distrito rural de 

Triqueda (ou Tri Queda). 

A fazenda se localiza na região central das 3 cachoeiras; por 

isso, recebe esse nome.



O agronegócio brasileiro se consolida como uma das grandes aptidões do Brasil e 

responde por uma parcela significativa do PIB e das exportações do país, fatores 

que têm nos incentivado na ampliação dessa atividade como fonte alternativa de 

geração de receita, empregos e sustentabilidade.

Neste cenário, juntos, na Fazenda Triqueda, desde o ano de 2000, os sócios 

Regina Maria Gama Oliveira e Leonardo de Oliveira Resende iniciaram um 

projeto no mercado de pecuária de corte e de produção de madeira.

Na busca de atender a uma demanda cada vez maior por carnes nobres e 

madeira de plantios renováveis (com a preservação das florestas nativas), a 

fazenda adotou modelos de gestão sustentável focados em alcançar níveis de 

qualidade e lucratividade, com responsabilidade ambiental e social.

15 anos de produção sustentável 



- Criação de Gado Brangus

- Eucalipto para Energia 

- Eucalipto para Serraria

- Manejo do Sistema Silvipastoril

- Pecuária Neutra

Negócios da Fazenda



Parceiro da Universidade Federal de Viçosa (UFV) 
(desde 2004)

NU  REE
Programa em Nutrição

e Solos Florestais

DPS - SIF - UFV - Viçosa - MG

NU  REE
Programa em Nutrição

e Solos Florestais

DPS - SIF - UFV - Viçosa - MG



Parceiro da ArcelorMittal BioFlorestas
(desde 2005)



Parceiro da Embrapa 
(desde 2006)



Parceiro do Marfrig 
(desde 2012)

Terceiro maior produtor de
carne bovina do mundo



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 

Universidade Federal de Viçosa

NU  REE
Programa em Nutrição

e Solos Florestais

DPS - SIF - UFV - Viçosa - MG

NU  REE
Programa em Nutrição

e Solos Florestais

DPS - SIF - UFV - Viçosa - MG



Capítulo 1

Cenário Atual

Desequilíbrio

Aspectos demográficos

Produção em escala

Brasil: fronteira agropecuária mundial

Mudanças climáticas



Desequilíbrio: pegada de carbono

• A quantidade necessária de recursos e serviços ambientais para as atividades 

humanas é estimada em pouco mais do que um planeta e meio (1,5 Planeta Terra).

• Desde 1961, o uso excessivo de reursos naturais quase duplicou. Durante esse 

período, a demanda da humanidade por Recursos Naturais deixou de se manter 

dentro dos limites que a natureza pode suportar (....).

• Esse uso excessivo é provocado por quatro fatores-chave: quanto nós consumimos, 

quão eficiente é nossa produção, quantos somos e quanto a natureza é capaz de 

produzir.

• A tecnologia e a intensificação de insumos ajudaram a expandir a produtividade 

biológica ao longo dos anos; no entanto, essa expansão não chegou nem perto de 

acompanhar o ritmo do crescimento da população e sua demanda por recursos.

• Permanecer nesse caminho significa colocar cada vez mais em risco o bem-estar de 

muitos habitantes do planeta.

Fonte: WWF-Brasil.



Desequilíbrio

Agora, o homem depara-se com um novo paradigma, e o desafio é mudar o 

modelo econômico atual de exploração.

Inserido nesse cenário, o crescimento da população mundial apresenta grande 

aceleração, trazendo uma pressão adicional para a produção sustentável.



Paradigma Tecnológico

1ª Revolução Industrial            indústria têxtil

MECANICISTAS

2ª Revolução Industrial         petróleo, aço e eletricidade

O limite está na cultura da repetição mecânica dos modelos supracitados.

3ª Revolução Industrial    - bioengenharia

- biotecnologia

- nanotecnologia            TECNOLÓGICA

- informática                 (Esta é mais amigável para o meio ambiente.)

- robótica 



Produto Interno Bruto (PIB)

O PIB não pode ser o indicador mais importante.

O PIB não deve ser medido de forma isolada e

não importa mais se o país ou a região crescem 5% a.a. 

O crescimento do PIB tem de ser mensurado com a Pegada Ecológica. 



Vetores de mudança

POLÍTICA

INDÚSTRIAS                         LEGISLAÇÃO

CONSUMIDOR

O Estado e a Política sofrem maior influência das grandes

empresas multinacionais do que de sua população.



A mudança do modelo econômico

O Modelo Mecanicista é mais prejudicial do que o Modelo Tecnológico.

O capitalismo necessita que o ativo imobilizado no parque industrial atual 

se deprecie para fazer a transição.

Instalação de novas indústrias com novas tecnologias.



As mudanças podem ser precipitadas 

Uma nova postura, baseada na responsabilidade solidária, começa a relegar a um 

segundo plano as preocupações com as exigências legais, para dar maior enfoque à 

preocupação com a imagem da empresa junto ao mercado consumidor.

PODER DO CONSUMIDOR



Aspectos demográficos

Crescimento da população

Aumento do poder de compra

Maior demanda



25







Desafio de produzir em escala

Necessidade de Produção em Escala

X

Monocultura



Monocultura

Com salvaguardas, minimizamos os efeitos 

da monocultura.



Monocultura do algodão



Monocultura do arroz



Monocultura da soja



Monocultura da cana-de-açúcar



Monocultura do Eucalipto



Confinamento de gado



Função Código Florestal

Permitir que a sociedade retire da natureza os insumos

necessários para sua sobrevivência de maneira sustentável.

















4 bilhões de hectaresFonte: 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.



(Milhões ha)

Países
Florestas 
Naturais

Florestas 
Plantadas

Total
Participação 

das Plantações 
(%)

China 118 45 163 28

Índia 31 32 63 51

Rússia 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).

Áreas florestais por país



Brasil: fronteira agropecuária mundial

Como vamos atender a esse aumento de demanda de forma  sustentável?

Quais são as regiões do mundo onde podemos expandir a produção?



“

”

“                                                                                                                            

Texto extraído da Revista Opiniões

ano 12 , n. 40,  p.6-7, jun./ago. 2015.

Autor:

Wanderlei Porfírio da Silva 

Pesquisador da Embrapa Florestas

“                          

”







De que precisamos para produzir?

Tecnologia  e genética

Clima tropical e água (chuvas bem distribuídas)

Terras disponíveis / solos aptos (parte física e química 

Recursos Humanos



Tecnologia



FONTE: RODRIGUES, R. A Produção de alimentos no mundo e o papel do Brasil. Disponível em: <http://slideplayer.com.br/slide/50104/>.  Acesso em: 5 out. 

2013.



Quanta tecnologia existe na produtividade dos 

grãos produzidos no Brasil?

Soja

Não vendemos soja, vendemos tecnologia



Não temos de desmatar para plantar!

Desmatamento no Mato Grosso. O gráfico demonstra a relação entre a produção de soja (em verde), número de 

cabeças de gado (em azul) e desmatamento (em vermelho) entre 2001 e 2010. O aumento da produção 

corresponde a incremento de 3 milhões de hectares para a soja e 10 milhões de hectares de pastos 

(considerando uma cabeça por hectare). Crédito: divulgação / O Eco.

Fonte: O Eco   



Plantio de clones



Evolução da produtividade do Eucalipto



Clone de Eucalipto – 6 meses



Clone de Eucalipto – 9 meses



Clone de Eucalipto – 2,5 anos



Clone de Eucalipto – 6 anos





Distribuição de água no planeta







Países que são os grandes produtores de alimento no mundo:

EUA  clima temperado          terras ocupadas

Brasil clima tropical terras disponíveis

Trajetória recente da agricultura brasileira





Destaques da agropecuária brasileira

soja

eucalipto

cana-de-açúcar

pecuária



FONTE: RODRIGUES, R. A Produção de alimentos no mundo e o papel do Brasil. Disponível em: <http://slideplayer.com.br/slide/50104/>.  Acesso em: 5 out. 

2013.



Mudanças Climáticas

As recentes Mudanças Climáticas trazem um novo desafio 

para o Agronegócio sob 2 aspectos:

Se, por um lado, a mudança no regime de chuvas dificulta o planejamento dos 

plantios e a obtenção das melhores produtividades na agricultura, por outro lado,  

agora, o homem depara-se com um novo paradigma, no qual o grande desafio é 

mudar este  Modelo Econômico de Exploração dos Recursos Naturais  para um 

modelo que seja mais sustentável, isto é, mudar a forma da atual agricultura e 

pecuária para um Modelo Sustentável.



Pode-se afirmar que o atual Modelo Exploratório dos Recursos Naturais é uma 

forma irracional de exploração da natureza, que gera o esgotamento do capital 

natural mais rápido do que sua capacidade de renovação.

Caso essa situação se perdure, a população mundial, brevemente, 

enfrentará uma profunda crise socioambiental, permeada por uma disputa 

pelos recursos, além das questões de Mudanças Climáticas que já estão 

inseridas nesse contexto.

Mudanças Climáticas



Em resposta ao cenário anteriormente contextualizado, surgem várias 

propostas de modelos de Produção Sustentável de Recursos Naturais que são 

apontadas por especialistas para que as áreas degradadas 

voltem a produzir com balanço ambiental aceitável.

Entre eles, está o arranjo produtivo Agroflorestal que, ao integrar as duas ou 

mais atividades em um mesmo espaço, sugere a obtenção de uma 

proposta mais racional e sustentável.

Mudanças Climáticas



Para o Brasil, o mundo da “Economia Verde” ou “Economia de Baixo Carbono” 

pode ser tão rentável ou mais rentável do que o mundo atual.

Vale assinalar que o Brasil é um dos poucos países do mundo em que a 

economia é mais competitiva nesse cenário de mudanças; por isso, sua 

população tem mais a ganhar do que a perder nessa nova realidade, visto que 

pode gerar produtos e serviços mais competitivos do que outros países na 

Economia de Baixo Carbono do que na economia atual, caracterizada, 

Principalmente, pelo uso excessivo dos combustíveis fósseis. 

Mudanças Climáticas: 

oportunidade ou ameaça?



Outro aspecto importande que é necessário destacar é o seguinte: as grandes 

mudanças ocorrem com maior frequência em momentos de crise, pois muitas 

decisões que levam à quebra de paradigmas apresentam um caráter impopular 

e antieconômico, mas essas são postergadas para momentos mais oportunos, 

que nunca chegam.

Nessa perpectiva, a atual crise ambiental se apresenta também como uma 

grande oportunidade de mudança do atual Modelo de Exploração dos Recursos 

Naturais.

Mudanças climáticas: 

oportunidade ou ameaça?



Demanda do Mercado Global

Cadeias produtivas neutras nas emissões de carbono

Cenário de médio e longo prazo favorável

Lucro sustentável 



Fatores ambientais

Substituição do uso de madeira das florestas nativas por madeira 

proveniente de florestas plantadas:

consciência do consumidor

madeira de origem comprovada 

pressão dos ambientalistas  x  código florestal 

sistemas de monitoramento das florestas por satélite 

SERRARIAS ILEGAIS ESTÃO FECHANDO              



Fatores demográficos

- países saindo da linha de pobreza                        maior consumo

- crescimento da população mundial                        mais poluição

MAIOR PROCURA POR PRODUTOS SUSTENTÁVEIS



Capítulo 2

Produção Sustentável 

Sistema Silvipastoril - Integração Pecuária e Floresta

Maior eficiência produtiva  

Conservação da água

Conservação dos solos

Conservação da Biodiversidade 



Produção Sustentável de Recursos



A Produção Sustentável de Recursos Naturais se mostra como um conjunto 

de elentos e meios de produção capazes de suprir a demanda da população 

mundial por alimentos e matérias-primas e, ao mesmo tempo, gerar 

benefícios futuros sem se derioriorar.

Segundo Gro Harlem Brundtland, diplomata  da Noruega  e líder internacional em 

desenvolvimento sustentável, em seu manifesto da Organização das Nações 

Unidas (ONU), no ano de 1987, com o tema Our Common Future: 

“Desenvolvimento sustentável significa suprir as necessidades do presente sem 

afetar a habilidade das gerações futuras de suprirem as próprias necessidades”.

Produção Sustentável de Recursos



“Sistemas agroflorestais são formas de uso ou manejo da terra, nos quais se 

combinam espécies arbóreas (frutíferas e/ou madeireiras) com cultivos 

agrícolas e/ou criação de animais, de forma simultânea ou em sequência 

temporal e que promovem benefícios econômicos e ecológicos”.

“Os sistemas agroflorestais ou agroflorestas apresentam como principais 

vantagens, frente a agricultura convencional, a fácil recuperação da 

fertilidade dos solos, o fornecimento de adubos verdes, o controle de ervas 

daninhas, a maior lucratividade, entre outras coisas”.

Fonte: Centro de Inteligência em Florestas – Polo de Exelência em Florestas.

Produção Sustentável de Recursos



A integração de áreas produtivas de pecuária com florestas plantadas 

renováveis traz novas perspectivas para o segmento através da 

possibilidade do fornecimento de leite, carne e madeira, com balanço 

ambiental positivo.

Entre os principais produtos com potencial de incremento da lucratividade 

do sistema, está a venda de madeira ou biomassa. 

O mercado apresenta projeções de demanda crescente, principalmente, 

para a produção de embalagens de madeira e a geração de energia 

elétrica a biomassa (sendo a madeira proveniente das florestas plantadas 

uma das possíveis fontes renováveis de biomassa)..

Produção Sustentável de Recursos



Conceito de Integração

2 ou + atividades produzindo no mesmo espaço 

AGROSILVIPASTORIL                    AGRO                           AGRICULTURA                       

SILVIPASTORIL                               SILVI                              SILVICULTURA (cultivo  de árvores)

AGROPASTORIL                             PASTORIL                      PASTOREIO     (pecuária)



Tecnologia a serviço da produção sustentável



Tecnologia a serviço da Produção Sustentável



Visão de negócio da Fazenda Triqueda

A integração da Pecuária com as árvores, através do 

Sistema Silvipastoril, proporciona um aumento exponencial 

da lucratividade por hectare, além de contribuir para 

diminuir a emissão dos Gases do Efeito Estufa do Planeta.



Maior eficiência produtiva



Momento atual da Pecuária

Margem de lucro líquida pressionada – média  R$ 500,00 /ha/ano                             

> custos de mão de obra 

> custos de insumos

Pressão Ambiental    – emissão de metano pelo gado



Integração Pecuária e Floresta 

Integração       > lucro: 2 atividades no mesmo espaço

x

melhor genética do rebanho

Produtividade                          melhores pastagens

x                               

Meio Ambiente                        resgate de carbono



Maior eficiência produtiva da 

Integração Pecuária e Floresta

Análise no ciclo de 12 anos

Área dedicada, exclusivamente, à pecuária de corte produz em média:

60 arrobas de carne em 12 anos por hectare de terra.

Área com sistema de integração pecuária e floresta produz em média:

60 arrobas de carne em 12 anos por hectare de terra

+

200 m³ de madeira para serraria por hectare de terra.



Genética

Gado Brangus         Precocidade

Qualidade

Contribuição do gado da raça Brangus

para maior eficiência produtiva



Maior eficiência produtiva da 

Integração Pecuária e Floresta

- Maior produção de capim nas pastagens devido à melhor qualidade do solo. 

- Maior produção de capim nas pastagens devido à maior umidade do solo em 

consequência da diminuição da temperatura em 2 °C.

- Maior velocidade de engorda dos animais devido ao conforto térmico.

- Maior taxa de lotação devido ao maior conforto térmico.



Pecuária de corte na Fazenda Triqueda

Nichos de mercado da carne premium:

BRANGUS PURO  

Objetivos alcançados com a criação desse tipo de gado:

- precocidade

- marmoreio

- carnes mais saudáveis

- maior valor de venda por arroba



Ponderações sobre os Brangus

- Mercado mais significativo, aproximadamente: 9% de participação do Brasil

40% de participação no Mundo

- Mercado paga valor da arroba + 10% ou +15%  “nos animais premium”.





Criação de Brangus na Fazenda Triqueda

Fonte da imagem: Fazenda Triqueda



Criação de Brangus na Fazenda Triqueda

Fonte da imagem: Fazenda Triqueda



Criação de Brangus na Fazenda Triqueda
2 anos – média de 16 arrobas a pasto

Fonte: Fazenda Triqueda.



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

Angus.



Qualidade do marmoreio da carne 
em uma escala de 0 a 12 pontos.

Gado comum      

(marmoreio  de  0 a 3)

Zebu de qualidade

(marmoreio  de  4 a 6)

Angus e Brangus

(marmoreio  de  7 a 10)

Wagyu                         

(marmoreio  de  10 a 12)

Fonte : Beef pointt. Disponível em:  < www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/entrevistas/carne-bovina-wagyu-premium-mercado-marmoreio/> Acesso em: 5 set. 2015.



Marmoreio da carne



Marmoreio da carne



Benefícios da Integração Pecuária e Floresta:

- Agregar valor ao negócio

- Melhora a rentabilidade  

- Melhora a imagem

- Marketing positivo

- Projeto pioneiro

- Balanço positivo na emissões de Gases do 

Efeito Estufa

- Diminuição da temperatura em 2 ºC

- Maior taxa de absorção de água pelo solo

- Maior recarga do lençol freático

- Menor erosão e lixiviação do solo

- Solo fica mais fértil devido à forragem
(maior troca de nutrientes entre árvores e pastagem)

- Menor pressão sobre as florestas nativas

- Conservação da biodiversidade

COMERCIALAMBIENTAL



Conservação da água



Conservação da água

Uma das técnicas utilizadas pela Fazenda Triqueda para conservar a água é o 

plantio dos Sistemas Silvipastoris com alinhamento em nível.

Esse Sistema de Produção Sustentável ajuda na recarga hídrica dos lençóis 

freáticos e, com isso, ocorre menor escorrimento superficial de água no solo, 

mantendo a água mais tempo dentro de sua bacia hidrográfica de origem.

Isso ocorre porque o alinhamento em nível forma uma grande "calha absorção de 

água" distribuída, homogeneamente, por toda a área; isso faz com que a velocidade 

da água das chuvas seja freada ao tocar o solo. Ao diminuir sua força de impactos, 

a água apresenta uma maior taxa de infiltração no solo, sendo que esse adicional de 

água captado ajuda os lençóis freáticos a aumentar seu volume e tornar mais 

vigorosas as nascentes.



Curvas de nível x água de chuva

Fonte: Fazenda Triqueda.



Imagem do Google
da mesma área da página anterior

O alinhamento em nível forma 

uma grande

"calha absorção de água”,

que é distribuída de modo 

homogêneo 

por toda área.

Fonte: Google / Fazenda Triqueda.



Imagem do alinhamento em nível

Fonte: Google / Fazenda Triqueda.



Corredor 

infiltração de 

água de 

chuva

Efeito 

sobra                   

-2 °C

Fonte da imagem: Fazenda Triqueda



Conforto térmico
Na sequência, seguem as fotos da preferência dos animais pela área sombreada.

Vale lembrar que o sol está a pino às 12 horas.

Fonte: Fazenda Triqueda.



Fonte: Fazenda Triqueda.



Fonte: Fazenda Triqueda.



Fonte: Fazenda Triqueda.



Fonte: Fazenda Triqueda.



Conservação do solos



Conservação dos solos através da 

Técnica de Alinhamento em Nível

Devido à mesma explicação sobre a Conservação da Água, a redução 

da velocidade da água provocada pelo alinhamento em nível 

faz com que a velocidade da água das chuvas seja freada,

diminuindo sua força e seus impactos sobre a estrutura

do solo. Dessa forma, temos uma menor possibilidade

de erosão e lixiviação nessas áreas.



As chuvas que caem sobre uma região talham na rocha e modificam o 

perfil dos solos.

A profundidade do solo é compatível com a quantidade de água que 

chega durante a estação chuvosa.

Muita chuva  perfis de solo profundos.

Pouca chuva perfis rasos, superficiais.

Processo de formação e conservação dos solos 



Solos profundos das regiões chuvosas



Solos rasos do semiárido



Pastagens degradadas

X

Superlotação dos pastos



Degradação da pastagem com sobrepastoreio



Degradação da pastagem com sobrepastoreio



Arar a terra 

x 

Erosão do solo 



Atividade de arar a terra



Erosão e lixiviação do solo



Erosão e lixiviação do solo



Erosão e lixiviação do solo



Erosão e lixiviação do solo



Cultivo mínimo do solo 

- Manutenção prolongada da matéria orgânica na superfície do solo como protetora ao 
impacto direto das gotas de chuva que atenua a velocidade da água superficial.

- Conservação da umidade relativa do solo na superfície.

- Não revolvimento da superfície do solo formando o mulching e reduzindo a infestação de 
ervas daninhas.

- Velocidade na programação de plantio devido à maior permanência da umidade do solo.
- Atenuação dos efeitos do veranico.
- Melhoria da micro e mesofauna do solo.

- Melhoria da fertilidade e das propriedades físicas do solo, no longo prazo.

Técnicas de conservação do solo



Plantio de Eucalipto - Cultivo Mínimo do Solo 



Plantio de Eucalipto - Cultivo Mínimo do Solo 



Plantio de Eucalipto - Cultivo Mínimo do Solo 



Plantio de Eucalipto - Cultivo Mínimo do Solo 



Conservação da Biodiversidade 



A Fazenda Triqueda tem 46% de sua área total composta por sua 

Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente (APPs).

Dessa forma, presta sua contribuição para mitigação dos impactos na 

fauna, flora e Biodiversidade no ambiente em que está inserida.

Conservação da Biodiversidade 



As áreas que são compostas da Reserva Legal e Área de Preservação 

Permanente apresentam vegetação nativa da seguinte  tipologia florestal: 

Floresta Estacional Semidecidual, Bioma Mata Atlântica, com espécies 

como jacarandá, cedro, quaresmeira, ipê e cambará, jacaré, embaúba, 

pau-mulato e angelim.

Nas partes menos exuberantes,  predomina a vegetação de campo sujo, 

ou popularmente conhecida como capoeira, com a ocorrência de espécies 

como lobeira, aça-peixe, ipê e quaresmeiras

Alguns animais e aves são encontrados no local, tais como tatu, preá, 

quati, siriema, jacu, nhambu, maritaca, sabiá, canário da terra, tucano e 

siriema .

Descrição da Biodiversidade 



Mosaico das áreas de preservação e de produção

plantio solteiro

APP

Silvipastoril

Reserva legal

Fonte:  Google / Fazenda Triqueda.



Florestas nativas Florestas plantadas

oferta x demanda x meio ambiente   



Florestas Nativas:  

- quando uma árvore é colhida e outra não é plantada.

Florestas Plantadas:

- quando uma árvore é colhida e outra é plantada



Reflores-
tamento

5%

florestas
nativas

95%
Reflores-
tamento

2%

florestas 
nativas

98%

Participação da madeira de reflorestamento:

Total Mundial (2006)

Total Brasil (2008)



Capítulo 3

Projeto Pecuária Neutra

Cenário de desequilíbrio 

Pegada Ecológica

Resgate de carbono

Neutralização das emissões do Gás Metano



Alinhado com as questões de Sustentabilidade e Mudanças Climáticas, 

o Projeto Pecuária Neutra da Fazenda Triqueda tem como objetivo a comercialização 

de animais Brangus. Trata-se de um tipo de sistema de criação do gado que neutraliza 

a emissão de Gás Metano. 

O projeto é pioneiro e inovador, pois não existe esse produto no mercado. 

A Fazenda Triqueda é uma Unidade de Observação e Pesquisa da Embrapa no 

Sistema Silvipastoril e, por meio de pesquisas e trabalhos em conjunto,

surgiu a oportunidade assumir esse desafio.

Através desse modelo de negócio, a Fazenda Triqueda consegue neutralizar

as emissões do Gás Metano do seu rebanho e, ainda, gerar créditos excedentes.

Projeto Pecuária Neutra



Cenário atual

Desequilíbrio



Fonte: MARTINS,  T. Pegada Ecológica: entenda esse conceito. Palestras do 3° FÓRUM AMBIENTAL E FLORESTAL DE JUIZ DE 

FORA-MG. WWF Brasil, 2015. 



Fonte: MARTINS,  T. Pegada Ecológica: entenda esse conceito. Palestras do 3° FÓRUM AMBIENTAL E FLORESTAL DE JUIZ DE 

FORA-MG. WWF Brasil, 2015. 



Efeito Estufa

Apesar de ter menos emissões do que o carbono (CO2), o metano (CH4) 

tem o poder de esquentar o clima 23 vezes mais. 





Vale lembrar que: o Metano é 21 vezes mais agressivo do que o Carbono

Ou seja, 1 tonelada de CH4 equivale a 21 toneladas de CO2 

Fonte: Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa.               

Disponível em  http://seeg.eco.br/agropecuaria-1970-2013/ .                                       

Acesso em 02 de dezembro de 2015

http://seeg.eco.br/agropecuaria-1970-2013/
http://seeg.eco.br/agropecuaria-1970-2013/
http://seeg.eco.br/agropecuaria-1970-2013/
http://seeg.eco.br/agropecuaria-1970-2013/
http://seeg.eco.br/agropecuaria-1970-2013/


Alimentos

CH4

Rúmen

Rúmen

A emissão de Gás Metano pelos animais ocorre,

principalmente, pelas narinas e pela boca.



A produção de Gás Metano pelo gado ocorre durante o processo de 

ruminação.

A ruminação é a regurgitação repetida e remastigação dos alimentos, típica 

dos ruminantes.

O processo consiste no retorno do bolo alimentar do rúmen para a boca, 

onde é remastigado (rúmen é o primeiro estômago do animal).

A emissão de Gás Metano pelos animais ocorre, então, principalmente, 

pelas narinas e pela boca.

Emissão do Gás Metano pelo gado



Fruto direto e indireto de atividades humanas, o Gás Metano é produzido, 

principalmente, pelos bovinos criados para fornecer leite e carne para o consumo 

humano.

Os bovinos, classificados como herbívoros ruminantes, são considerados os 

maiores emissores de metano no planeta, já que a população de ruminantes, na 

Terra, é de, aproximadamente, 1,2 bilhão, com emissão estimada de 

aproximadamente 80 milhões de toneladas de metano por ano.

A produção de metano pelo gado ocorre durante o processo de ruminação, que é

a regurgitação repetida e remastigação dos alimentos, típica dos ruminantes. O 

processo consiste no retorno do bolo alimentar do rúmen para boca, onde é 

remastigado.

Emissão do Gás Metano pelo gado



PECUÁRIA DO FUTURO

A quebra de paradigma! 

Fonte: Fazenda Triqueda.



Pecuária de baixo impacto

Pecuária de baixo impacto

Com foco na adaptação dos sistemas produtivos, no novo cenário das mudanças

climáticas, destaca-se o Sistema Silvipastoril, que neutraliza as emissões do Gás

Metano através da fotossíntese realizada pelas árvores e pela pastagem.

O foco não é somente no maior ganho de peso do gado ou na maior produtividade 

florestal.

Modelo de Produção mais  ambientalmente eficiente

Menor emissão de Gases do Efeito Estufa / kg de proteína 



Visão de negócio da Fazenda Triqueda

A integração da Pecuária com as árvores, através do 

Sistema Silvipastoril, proporciona um aumento exponencial 

da lucratividade por hectare, assim como, contribui para 

diminuir a emissão dos Gases do Efeito Estufa do Planeta.



Um dos pilares da Preservação Ambiental é a substituição do uso de 

produtos provenientes das Matas Nativas por bens de consumo de origem em 

plantios comercias de florestas renováveis.

Não há, atualmente, como pensar em estratégias de Conservação Ambiental 

que não estejam atreladas às florestas renováveis, pois elas

contribuem para diminuir as pressões sobre as Matas nativas, 

e também pelo fato de a crescente população mundial exigir, 

cada vez mais, produtos ambientalmente corretos.

Reflorestamento, uma escolha sustentável



Resgate de carbono

A substituição da utilização de produtos provenientes das Matas Nativas por bens de 

consumo de origem, em plantios comercias de florestas renováveis, faz com que o 

Balanço de Carbono seja influenciado positivamente, na medida que, ao crescerem, as 

florestas renováveis absorvem gás carbônico e liberam oxigênio.

Nesse contexto, destaca-se o plantio comercial de florestas, ou seja, a produção 

florestal renovável, estratégia utilizada na Fazenda Triqueda.



Crescimento das árvores – Resgate de CO2



Fotossíntese

As plantas absorvem, principalmente, o carbono (CO2), mas também 

resgatam da atmosfera outros gases como o metano.

As plantas liberam o oxigênio O2. 



Estoque de carbono

Podemos afirmar que as plantas, enquanto vivas, 

são um estoque de carbono.



Estoque de carbono

As plantas: 

- quando morrem, liberam o carbono na sua decomposição.

- quando são colhidas e processadas para energia, liberam 

carbono (lenha, carvão, entre outros).

- quando são utilizadas para produtos de maior durabilidade, como 

madeira serrada para confecção de móveis e para a construção 

civil, o carbono fica ali estocado por tempo indeterminado. 



Formas disponíveis de madeira

Florestas Nativas 

Por ser uma Floresta perene e centenária, quando sofre uma ação exploratória, 

libera carbono (CO2) e desequilibra, negativamente, o equilíbrio da atmosfera

Reflorestamento Comercial

Por ser uma floresta recém-implantada, durante seu crescimento, ela é positiva na 

balança de carbono (CO2) e, em seu estágio final, ela é negativa. Dessa forma, 

podemos afirmar que ela é neutra na emissão de gases do Efeito Estufa.



Pecuária Neutra em Gás Metano



Pecuária Neutra em Gás Metano

Quantidade de árvores necessárias para neutralizar a emissão de Gás Metano 
pelo gado em um Sistema Silvipastoril com 250 árvores/ha:

125 árvores no primeiro ano de crescimento da floresta

13 árvores no segundo ano  ....

4 árvores no quarto ano ....

2 árvores no oitavo ano ....

Pode-se concluir que o sistema é superavitário no Balanço dos Gases do Efeito 
Estufa.



Medição da emissão do metano



Medição da emissão do Gás Metano



Especialização em madeira para serraria

Devido à alta especialização da Fazenda Triqueda em plantio e manejo de árvores

para serraria*, podemos CERTIFICAR todo o ciclo de cria e engorda

da PECUÁRIA NEUTRA EM METANO ENTÉRICO.**

*A proposta de somente quantificar o estoque de carbono das árvores destinadas, exclusivamente, para 

serraria se deve ao fato de que, em tese, o carbono ficará ali armazenado por longo prazo, diferentemente da 

produção florestal destinada para a energia que absorve o carbono durante os 6 anos de seu crescimento e o 

libera imediatamente após seu corte, durante a sua queima.

**Gás Metano emitido pelo processo de ruminação, durante o processo digestivo.



Benefícios da Integração Pecuária e Floresta

- Agregar valor ao negócio

- Melhora a rentabilidade  

- Melhora a imagem

- Marketing positivo

- Projeto pioneiro

- Balanço positivo na emissões de Gases do 

Efeito Estufa

- Diminuição da temperatura em 2 ºC

- Maior taxa de absorção de água pelo solo

- Maior recarga do lençol freático

- Menor erosão e lixiviação do solo

- Solo mais fértil devido à forragem
(maior troca de nutrientes entre árvores e pastagem)

- Menor pressão sobre as florestas nativas

-Conservação da Biodiversidade

COMERCIALAMBIENTAL



A Integração Pecuária e Floresta é vantagem, 

também, para quem aprecia a paisagem.



Fonte: Fazenda Triqueda.



Fonte: Fazenda Triqueda.



Fonte: Fazenda Triqueda.



Fonte: Fazenda Triqueda.



Fonte: Fazenda Triqueda.



Fonte: Fazenda Triqueda.



Fonte: Fazenda Triqueda.



Demanda do mercado global

Cadeias produtivas neutras nas emissões de gases

Cenário de médio e longo prazo favorável

Lucro sustentável 



Capítulo 4

Técnicas de Manejo e Condução Florestal

Desbaste

Desrama

Introdução precoce de gado no plantio silvipastoril



Madeira para serraria

A Fazenda Triqueda tem suas áreas de plantio formadas com 70% em 

Sistema Silvipastoril e 30% em plantio de Eucalipto Solteiro com a 
finalidade de obtenção de madeira para serraria.

Para obtenção de madeira para serraria, muitas vezes, faz-se necessário 
utilizar técnicas de desbaste e desrama.



Nas áreas de Eucalipto Solteiro

- Finalidade: madeira para serraria  comum (sem desrama).

- Plantio feito no espaçamento inicial  de 3 x 2,5 metros.

- Stand inicial de 1.333 árvores por hectare.

- Necessidade de desbaste para reduzir a quantidade de árvores por hectare.



Objetivos dos desbastes das Florestas Plantadas:

- favorecer o crescimento das árvores remanescentes;

- produzir madeira em toras de grandes dimensões para serrar ou laminar;

- melhorar a forma das árvores, tornando-as mais cilíndricas; 

- servem como antecipação de receitas antes do corte final.



Condução das Florestas

- SEM DESBASTES

- CORTE RASO

- DESBASTES

– Seletivos

– Sistemáticos

- DESBASTES

– Com brotação

– Sem brotação

- DESBASTES

– Por baixo

– Pelo alto



Diversidade de indivíduos



Desbastes sistemáticos 

Eliminam-se linhas inteiras 

de árvores em cada 

ocasião.

Dominantes e dominadas

são cortadas.



Sistemático de:

• 2ª linha  (50%)

+

aplicação herbicida

Próximos slides

• 3ª linha  (33%)

• 4ª linha  (25%)









Desbaste seletivo 

Nesse tipo de desbaste, retiram-se as piores árvores.

A qualidade da marcação 
depende da habilidade 
e das experiência dos 

marcadores.

Resultado:

- Povoamento com mais 
espaço para as árvores 
remanescentes.

- Alguns pontos ficam mais 
concentrados do que 
outros. 



v



v



Competição das árvores por luz

Na foto abaixo, ocorre o sombreamento do sub-bosque próximo de 100%, 

sendo indicada a realização do desbaste.



Ausência de competição das árvores por luz

Na foto abaixo, não ocorre o sombreamento do sub-bosque próximo de 

100%, não sendo indicada a realização do desbaste.



Desbaste misto 
Ex:  colheita de   50% das árv        33%         sistemático da 3ª linha de plantio 

17%         seletivo nas 2 linhas 
intermediárias



Desbaste misto

da 3ª linha

50% das árvores ficaram em pé 

e 50% das árvores foram 

colhidas.



Em qual idade devemos colher as árvores?

Decisões técnicas

- Crescimento das florestas comerciais.

Decisões financeiras

- Flutuação dos preços de venda;

- Economia globalizada.



Sobre os desbastes
Qual é o melhor momento para colher as árvores?

As florestas crescem em parábola.

incremento corrente anual (ICA).

ICA

anos

Decisões técnicas

São as motivadas pelo melhor 

aproveitamento do crescimento da 

floresta.

Têm como objetivo reduzir a perda de 

crescimento pela competição entre plantas 

por: luz, espaço, água e nutrientes.

Decisões financeiras

São as motivadas pela oportunidade de 

aproveitar o momento com a melhor 

cotação do preço de venda.

Às vezes, podemos ter melhor resultado 

vendendo a floresta mais cedo do que 

planejado devido ao elevado preço da             

madeira em um dado momento.

Às vezes, postergamos o momento 

planejado da venda das árvores em 

função do baixo preço da madeira.

aprox 6 anos



Florestas de ciclo curto – 3 cortes rasos

335 

st

ano idade i.c.a. vol mst

2014 0 0 0

5 anos 
cresc     

335 mst

2015 1 65 65

2016 2 70 135

2017 3 75 210

2018 4 65 275

2019 5 60 335

2020 6 45 380

5 anos 
cresc     

105 mst

2021 7 30 410

2022 8 15 425

2023 9 10 435

2024 10 5 440

É importante fazer inventários anuais.

A floresta conversa com você.

Ela é quem diz o melhor momento de

colher as árvores.

6 

anos

Perda de 

crescimento



Florestas de Ciclo Longo – efeito dos 

desbastes
1° DESBASTE:

328 m³ de volume 

66 m³    de colheita de 

desbaste

262 m³ vol em pé na floresta 

2° DESBASTE:

339 m³ de volume 

77 m³    de colheita de 

desbaste

239 m³ vol em pé na floresta 

3° DESBASTE:

339 m³ de volume 

100 m³    de colheita de 

desbaste

239 m³ vol em pé na floresta 

CORTE FINAL

339 m³ de volume 



Florestas de Ciclo Longo – análise do 

diâmetro

O desbaste bem feito

permite um crescimento “constante do 

DAP”.



Projeções de crescimento florestal

Através da medição anual das florestas por meio de inventários, podemos projetar 

o comportamento de seu crescimento para os próximos anos, assim como a 

variedade de produtos e classes de diâmetros a serem obtidos.

Segue, nas próximas páginas, o exemplo do software da Embrapa, SisEucalipto, 

que faz a modelagem de crescimento florestal.



Fonte: SisEucalipto / Embrapa.



Fonte: SisEucalipto / Embrapa.



Fonte: SisEucalipto / Embrapa.



Fonte: SisEucalipto / Embrapa.



As projeções mostram que 

teremos árvores com

42 cm de diâmetro 

na idade de 

12 a 15 anos.



Toras de 50 cm de diâmetro



Toras de 50 cm de diâmetro



Nas áreas de Silvipastoril

• Finalidade: produzir madeira clear para serraria.

• O plantio é feito em pastagem de brachiara.

• O gado foi retirado por 6 meses.



Madeira clear / sem nós

Fonte da imagem: Fazenda Triqueda



Fonte: Fazenda Triqueda.

Desrama das árvores 



Fonte: Fazenda Triqueda.

Desrama das árvores 



Desrama das árvores 

Fonte da imagem: Fazenda Triqueda



Serrote especial para desrama das árvores

Fonte: Fazenda Triqueda.



Vantagens da desrama das árvores

- Aumenta % das réguas de primeira. 

- Agrega valor à madeira (estimativa de 20%).

- Aumento no número de árvore para serraria.

- Aumento da incidência de luz na forrageira.



Nós nas réguas

Pinus Classe Extra Pinus Terceira Classe



Introdução precoce de bezerros no sitema

- Plantio com 6 meses de idade.

- Bezerros recém-desmamados.

- Altura das mudas  2,5 a 3 metros.



Introdução de bezerros - plantio com 6 meses

Fonte: Fazenda Triqueda.



Introdução de bezerros – plantio com 6 meses

Fonte: Fazenda Triqueda.



Introdução de bezerros – plantio com 6 meses

Fonte: Fazenda Triqueda.



Introdução de bezerros – plantio com 6 meses

Fonte: Fazenda Triqueda.



Limpeza das linhas de plantio do Eucalipto

Fonte: Fazenda Triqueda.



Capítulo 5

Análises Financeiras e econômicas

Análise comparativa de atividades

Custos  e preço de venda

Taxa de retorno

Valor Presente Líquido 



Análise comparativa de atividades   
R$/ha/ano

• Pecuária de corte tradicional:                   R$   500,00

• Eucalipto solteiro para energia:                R$ 1.000,00

• Sistema Silvipastoril (madeira e carne):   R$ 4.000,00

• Eucalipto solteiro para serraria:                R$ 5.000,00



Vantagens econômicas do Sistema 

Silvipastoril x Pecuária de corte tradicional

- Lucro / ha   sai de R$ 500, 00 para R$ 4.000, 00      

pecuária de corte tradicional contribui com R$ 500,00 x 12 anos          = R$   6.000,00

componente florestal contribui com   R$ 200,00 x  210 árvores    = R$ 42.000,00                                   

R$ 48.000,00 / 12 anos = R$ 4.000,00 / ha  

Isso, sem contar com mais  2  (duas) vantagens que o Sistema Silvipastoril proporciona, a saber:

Valor agregado – marketing da carne neutra 

Maior  velocidade de engorda dos animais                               pastagem

A taxa de lotação melhora                                      clima/ temperatura                           



Obs.:

• orçamento somente do componente florestal, ou seja, 238 mudas/ha;

• orçamento não contempla o custo com a formação da pastagem;

• orçamento não contempla o custo das atividades de abertura de estradas e de roçada pré-plantio;

• o custo /muda no Sistema Silvipastoril é de R$ 6,85,00 (R$ 1.631, 00 /238 mudas);

• o custo /muda no Eucalipto Solteiro é de R$ 5,93 /muda  (R$ 6.590,00 /1.111 mudas);

• a variação de 15% maior se deve a uma menor produtividade em algumas atividades de plantio .



Taxa de Retorno e Valor Presente Líquido
3 sistemas de produção

* o preço da terra está incluído no estudo por R$ 6.000/ha

* a componente florestal tem foco de madeira para serraria



Capítulo 6

Considerações Finais

Mensagem final do autor 



"Desenvolvimento sustentável significa suprir as necessidades do presente 

sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprirem

as próprias necessidades”.

ONU,1 987.

Our Common Future

Gro Brundtland



“Esta é nossa época, 

uma época de aventura.

Uma época de decidirmos quem somos?”

“nós somos aqueles que olhamos para daqui a 30, 40 , 50 anos 

e queremos construir um Mundo melhor para se viver”

“ou somos aqueles que  dizem assim,

daqui a 30, 40, 50 anos

não quero nem saber, 

eles que se virem!”

“nós estaremos respondendo a essa pergunta agora.

Nós estaremos respondendo e construindo 

o que é ser humano”.

(Autor: Sérgio Besserman – Economista e Ambientalista)



“Todas as grandes civilizações do mundo se iniciaram ao redor 

do tronco da primeira árvore...

[...] a maioria delas desapareceram com o tronco da última”.

(Autor desconhecido)



Quer continuar a respirar?

Comece a preservar.



Reflorestamento, uma escolha sustentável



É viável trabalhar no novo cenário da Economia Ambiental.

O Brasil é mais competitivo na Economia de Baixo Carbono

do que no modelo tradicional.

No últimos anos, houve uma mobilização mundial para a inserção dos pequenos e 

médios produtores de florestas, pecuaristas e agricultores em cadeias produtivas 

Ambientalmente Sustentáveis.

Conseguimos, na Fazenda Triqueda, aumentar o lucro por hectare ao praticar mais de 

uma atividade no mesmo espaço e ao agregar valor a cada um de nossos produtos.



Fazer o bem e

gerar riquezas !!!!!!
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