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Biodiversidade é uma característica intrínseca dos ecossistemas

pastoris naturais da zona mediterrânica

Leguminosas são o componente marcante da biodiversidade



21 espécies no género Trifolium

17 espécies no género Medicago

>50 espécies no género Trifolium

>30 espécies no género Medicago



Os principais factores responsáveis pela sustentabilidade da 

produção de pastagens e forragens:

1. Produtividade primária e secundária compatíveis com 

sistemas economicamente viáveis

2. Estabilidade temporal da produção

3. Utilização preferencial de recursos renováveis

4. Minimização dos impactos ambientais e manutenção da 

fertilidade do solo

5. Contribuir para sequestrar carbono atmosférico

Porque é que as Pastagens Biodiversas à base de

leguminosas são mais sustentáveis?

 a produção de biomassa

 estabilidade temporal da produção

 a necessidade em factores de produção

 impactos ambientais e  fertilidade do solo

 retenção de carbono no solo



Maior diversidade implica 

maior produtividade

Tilman et al., 2006. Science 294, 843

1. Produtividade primária e secundária são potenciados pela 

biodiversidade



A relação da biodiversidade com a produtividade resulta

numa curva de rendimentos decrescentes

Tilman et al., 2005. J. Environ. Econ. Man. 49, 405



Valores relativos a 10 anos com oscilações inter anuais de precipitação do simples para o triplo

Tilman et al., 2006. Nature 441, 629

Estabilidade temporal da produção

(/) é cerca de 70% superior em

ecossistemas pastoris biodiversos.

Isto significa que existe uma maior

homogeneidade anual da produção

com biodiversidade.

A maior estabilidade produtiva em

pastagens biodiversas denomina-se

de Valor de Segurança da

Biodiversidade (VSB).

VSB

2. Biodiversidade melhora a estabilidade temporal da produção



Contrastando com a estabilidade

do ecossistema a estabilidade

das espécies, consideradas

individualmente, é menor em

pastagens biodiversas.

Isto significa que as variações

climáticas inter anuais tem efeitos

diferentes na composição

florística da pastagem

2. Biodiversidade melhora a estabilidade temporal da produção

Valores relativos a 10 anos com oscilações inter anuais de precipitação do simples para o triplo

Tilman et al., 2006. Nature 441, 629



2. Pastagens biodiversas resistem melhor a períodos de seca

Relação entre a biodiversidade antes de um período de seca e a resistência à

seca em pastagens.

Estabilidade deve-se à propagação de espécies mais resistentes à seca.

Tilman et al., 1994. Nature 367, 363



2. Recuperação da produção após a seca é maior em

pastagens biodiversas

A produção em pastagens biodiversas atingiu ou ultrapassou os valores pré-

seca mais rapidamente que em pastagens de pouca diversidade. Pastagens

com um número limitado de espécies recuperam a produção mais lentamente.

Tilman et al., 1994. Nature 367, 363



3. Biodiversidade faz minorar a necessidade em factores de 

produção

As leguminosas são os principais precursores de sustentabilidade, o que resulta da sua capacidade

para gerar novos recursos ecológicos criando assim interacções positivas com outras espécies,

nomeadamente com gramíneas.

Quantidade de N fixado em pastagens faz com que estas dispensem adubações azotadas



4. Biodiversidade faz minorar os impactos ambientais e melhora 

fertilidade do solo

Quantidade de N lixiviado menor em pastagens biodiversas
Tilman et al., 2006. Nature 441, 629



Conclusões

Qual a tradução destes dados em termos práticos…

1. A biodiversidade é uma característica intrínseca aos

ecossistemas pastoris naturais da zona mediterrânica

2. As pastagens à base de leguminosas são mais

sustentáveis porque

- maior produção e maior estabilidade inter-anual

da produção

- diminuem a necessidade de inputs, minoram o

impacto ambiental e sequestram mais carbono



A biodiversidade é uma característica extensamente explorada nas modernas

pastagens melhoradas à base de leguminosas instaladas no nosso país e no

sul da europa
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