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Pastagens Permanentes Semeadas Biodiversas

Ricas em Leguminosas

Pastagens, porque são consumidas pelos

animais em pastoreio

Permanentes, porque são mantidas pelo

menos 10 anos (existindo casos já com mais

de 25 anos)

Semeadas, porque são introduzidas

sementes melhoradas e seleccionadas

(apenas na instalação)

Biodiversas, porque são semeadas misturas

de até 20 espécies ou variedades – maior

produção

Ricas em leguminosas, porque muitas

plantas são leguminosas, que são uma

“fábrica natural” de azoto, evitando a

utilização de adubos azotados



Pastagens Semeadas Biodiversas

permitem maiores teores de matéria orgânica no solo

Pastagens naturais com controlo

de matos com grade
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Projeto Terraprima – Fundo Português de Carbono

Pastagens Semeadas 

Biodiversas

# Expl. agrícolas 

Área

CO2 vendido ao 

Fundo Português de 

Carbono

1 000

50 000 ha

Total pago aos 

agricultores

1 Mt

6,6 M€



O pecado da carne 

• A 2ª Lei da Termodinâmica diz-nos que em todas as transformações de 

energia há dissipação, e portanto níveis tróficos superiores disponibilizam 

menos energia que níveis tróficos inferiores

• Esta abordagem é valida para sistemas em que a produtividade ecológica é 

limitada por energia. 



• Em sistemas pobres em nutrientes, os consumidores podem acelerar a 

reciclagem de nutrientes e ter um efeito líquido de aumento de 

produtividade

Loreau, M. (1995). Consumers as maximizers 

of matter and energy flow in ecosystems. 

American Naturalist 145: 22-42.

• Adicionalmente, os ruminantes podem pastorear em terras inadequadas 

para produção de alimentos para uso humano directo, processando 

alimentos ricos em fibras, incluindo leguminosas.

Mas …



Dietas saudáveis e sustentáveis

Garnett, T. (2016). Plating up solutions: Can eating patterns be 

both healthier and more sustainable? Science 353(6305): 1202-4.



Precisamos então de …

• Reduzir e melhorar o consumo de carne de ruminante

– “menos carne, melhor carne”

• Basear a alimentação de ruminantes em pastoreio, 

maximizando a sua função macro-ecológica de obtenção de 

proteína a partir de leguminosas pratenses

• Maximizar os serviços de ecossistema prestados pelo

sistema ruminante – pastagem: 

– gestão da sucessão ecológica; redução da carga combustível; 

melhoria da fertilidade do solo; sequestro de carbono no solo

• Melhorar a viabilidade económica

– aumento da produtividade dos animais e da pastagem; optimizar a 

aplicação de fósforo e outros nutrientes; remuneração pelos serviços

de ecossistema



Como?

• Estudos e comunicação com o consumidor

• Big data, com sensores distribuídos (solo e animais), drone e 

satélites

• Modelação integrada do sistema solo – pastagem –

ruminante – “infra-estrutura ecológica”

• Selecção de áreas adequadas para pastagem

• Fertilização de precisão

• Pastoreio de precisão

• Melhoria genética dos animais dirigida a novos objectivos

• Remuneração de serviços de ecossistema
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