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Consequências ambientais da conversão 
pastagem-cana-de-açúcar e 
intensificação de pastagens.



Objetivo geral

• O objetivo geral deste projeto é avaliar as 
consequências ambientais de duas mudanças no 
uso e cobertura do solo: a conversão de pastagens 
subutilizadas em canaviais e a intensificação de 
pastagens. 

• Nosso meta final é fornecer uma série de práticas 
de gestão que preservaria a integridade ambiental e 
maximizar os serviços ecossistêmicos.



• Mais especificamente, vamos abordar como a intensificação 
agrícola afeta a dinâmica da água, carbono, nitrogênio e 
fósforo, e como a poluição (pesticidas) e fragmentação da 
paisagem afeta o funcionamento dos ecossistemas 

• Para atingir tal objetivo, propomos seguintes os 
componentes: 

(i) Um conjunto de experimentos de campo onde pastagens 
subutilizadas serão intensificadas visando aumentar sua 
lotação ou serão convertidas em canaviais com o objetivo de 
investigar as dinâmicas da água e nutrientes, além de 
contaminantes dinâmica; 

(ii) Estudos em microbacias (100 a 1.000 ha) para avaliar o 
efeito da intensificação da agricultura sobre a ecologia da 
paisagem e ciclo da água.
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Subplots com aplicação localizada de vinhaça, para avaliação 

de impactos sobre parte das variáveis de resposta apenas

0.25 ha
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Fazenda Ataliba Leonel
Secretaria da Agricultura - CATI
SP 287, km 50
Manduri, no caminho para Piraju
Fazenda faz divisa com Horto de Manduri ao 
norte, e Horto de Piraju ao sul

Área de 3400 hectares, dos quais
1680 hectares agricultura [220 pastagem, 
588 cana, 450-500 rotacionado soja-milho-
silagem de inverno]; “o restante é floresta”. 
Função prioritária: produção de sementes

Precipitação 1800-1900 mm/ano 

Tem área de solo arenoso mas em geral 
argiloso; predomínio de latossolo vermelho

Tem 2 alojamentos, gado que poderá ser 
usado no experimento, 5 represas, poço 
artesiano com vazão de 40.000 L/hora. 
Administração conhece e usa serviço de 
usina que faz o plantio de cana, pessoas que 
constroem cercas, etc. Talvez haja alguma 
infraestrutura para montagem de 
equipamento ou experimentos simples de 
laboratório? [por exemplo, a escola 
abandonada?]

Limites 
aproximados



Pomar

Área gradeada para 
experimento de 
plantio orgânico

Área disponibilizada 
para experimento do 
Temático

Sede

Em parte deste campo 
é possível fazer chegar 
água do poço artesiano

Se não me engano 
área referida como 
´Talhão da Horta´, 
´Talhão 22c´
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