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…com melhoria de 
gestão agrícola

• redução de 
mobilização de solo

• adequada gestão
de pastagem

• menor uso de 
fertilizantes e 
fitofarmacêuticos

• Maior
produtividade da 
pastagem

Alterações climáticas
Adaptação
Mitigação

• maior resistência à 
erosão

• maior retenção de 
água e infiltração

• comunidades
bióticas mais
saudáveis

• Maior
biodiversidade no 
solo

Proteção do solo

…com aumento do 
teor de matéria
orgânica do solo

…com valor económico
acrescentado e 
aumento da 
produtividade

• menos poluição
• níveis de 

biodiversidade mais
elevados

• árvores mais
saudáveis

• Maior produção
biomassa

• maior
encabeçamento

Crescimento verde

Contribuição para os desafios societais com soluções de triplo
ganho

Estratégia
temática para o 

solo

Estratégia para 
a biodiversidade

Mitigação e 
adaptação a 
alterações
climáticas

2020



Pastagens Permanentes Semeadas Biodiversas e Ricas 
em Leguminosas: uma inovação por David Crespo
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Permanentes, sementeira a cada 10 
anos (em alguns casos, 25 anos)

Semeadas, sementes selecionadas e 
melhoradas são semeadas

Biodiversas, cerca de 20 espécies ou 
variedades são semeadas

Ricas em Legumes, parte das 
plantas são legumes, uma “fábrica 
natural” de azoto, evitando o uso de 
fertilizante mineral





Das pastagens naturais às Pastagens Semeadas
Biodiversas
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1990 2008“Naturais” “Semeadas”

1 milhão ha 90,000 ha

+ alimento 
concentrado



• Crescimento no Inverno e 
Primavera
• Plantas produzem semente
• Pastagem todo o ano

• Sementes germinam no 
Outono e Inverno
• Pastagem é restabelecida
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Referência: 
Teores baixos de 
matéria orgânica 
no solo

Teixeira, R.F.M., Proença, V., Crespo, D., Valada, T., Domingos, T. (2015). The use of
biodiversity in engineered pastures in designing win-win solutions for arid and
semi-arid ecosystems: a conceptual framework. Ecological Engineering, 77, 85-97.

Das pastagens naturais às Pastagens Semeadas
Biodiversas
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• Raízes não são ingeridas e 
decaem durante o Inverno
•Não ocorre mobilização do 

solo

• Elevada(3x) 
acumulação de matéria
orgânica no solo

Referência: 
Teores baixos de 
matéria orgânica 
no solo

Das pastagens naturais às Pastagens Semeadas
Biodiversas



Pastagens degradadas
Pastagens Semeadas

Biodiversas

Comparação de sistemas: Produtividade

• Colonização
com vegetação
natural

• Sementeira com 
mistura diversa
em espécies e 
variedades

• Elevada
capacidade de 
ajuste a condições
climatéricas
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• Espécies de plantas: 
palatabilidade; conteúdo
proteíco; produção
primária
• Encabeçamento

BAIXA ALTA



Gestão de matéria orgânica do solo como chave para o 
sequestro de carbono e proteção do solo
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Pastagens degradadas
Pastagens Semeadas

Biodiversas

Comparação de sistemas: Sequestro de carbono
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• Produtividade de 
raízes
• Teor matéria

orgânica no solo

BAIXA ALTA

Sequestro de 
carbono



Cálculo do factor de sequestro de carbono

Teixeira, R., Domingos, T., Costa, A.P.S.V., Oliveira, R., Farropas, L., Calouro,
F., Barradas, A.M., Carneiro, J.P.B.G. (2011). Soil organic matter dynamics in
Portuguese natural and sown grasslands. Ecological Modelling 222: 993-
1001

Média a 10 anos
6,5 tCO2/ha/ano
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Pastagens degradadas
Pastagens Semeadas

Biodiversas

Comparação de sistemas: Capacidade de retenção de 
água
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•Matéria orgânica no 
solo
• Capacidade de 

retenção de água
• Capacidade de 

resposta a seca

BAIXA ELEVADA



Pastagens degradadas
Pastagens Semeadas

Biodiversas

Comparação de sistemas: Risco de erosão
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•Matéria orgânica
no solo
• Cobertura do solo

BAIXA ELEVADA

• Frequência mobilização
• Erosion Risk

ELEVADA BAIXA



Pastagens degradadas
Pastagens Semeadas

Biodiversas

Comparação de sistemas: Biodiversidade

14

•Matéria orgânica do solo
• Produtividade
•Diversidade de plantas
•Biodiversidade do solo e 

de insectos

BAIXA ELEVADA



Da investigação à inovação e implementação
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Agricultores

(2ª fase)
(1ª fase)

20.000 ha
22.000 ha
(Projeto)

25.000 ha
25.000 ha

5.000 ha
3.000 ha

(Inventário)

Área não adicional contabilizada para pagamento.

€/ton
(adicional)

€.ton-1

€.ton-1

(total)

1ª fase
2ª fase

€.ton-1

€.ton-1

(adicional)

Os agricultores receberam cerca de 80% do total. 
Restantes 20% para gestão de projeto, assistência 
técnica e ações de monitorização.

Agricultores

1ª fase
2ª fase

Área paga Fluxo monetário



Projeto Pastagens Semeadas Biodiversas
Terraprima/FPC 2009-2014
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Pastagens Semeadas 
Biodiversas

# Agricultores

Área

CO2 vendido ao FPC

1 000

50 000 ha

1 Mton
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Elevada susceptibilidade à desertificação

Projeto Pastagens Semeadas Biodiversas
Terraprima/FPC 2009-2014



As vantagens das PSB: o ponto
de vista dos agricultores

Agricultores como prestadores
de serviços ambientais



O sequestro de carbono no solo como um 
serviços ambiental



As Pastagens Semeadas Biodiversas adicionam
valor aos produtos agrícolas

PSB proporciona bens públicos (ambientais); será que também
permite um aumento da qualidade de bens privados?
• Questionário realizado mostra que consumidores valorizam a carne
produzida em PSB e estão dispostos a pagar mais.

Consumidor potencial Disponibilidade para pagar 
mais

Yes
94%

Não
6%

Sim 
65%

Não
35%

+ 3.5 €/kg

Quanto?



Um projecto vencedor

EU World you like Challenge 2013: Prémio para melhor projecto Português

http://world-you-like.europa.eu/en/

UNCCD Dryland Champions 2013: Vencedor

http://www.unccd.int/en/programmes/Event-and-
campaigns/Dryland%20Champions/Dryland%20Champions2013/Pages/default.aspx

UNCCD Land for Life Competition 2012: Semi-finalista

http://www.unccd.int/en/programmes/Event-and-
campaigns/LandForLife/Pages/Land-for-Life-Award-Semi-Finalists.aspx

Land for

Life

Energy Globe 2014: Prémio Nacional

http://www.energyglobe.info/



Mais acerca da Terraprima e das Pastagens Semeadas
Biodiversas

https://www.facebook.com/Terraprima.Protecting.Land

http://www.youtube.com/user/terraprimaambiental

Terraprima is present on Facebook

Terraprima is present on Youtube

http://www.terraprima.pt/
Recognised by 

IAPMEI as a SME 

Leader in Portugal
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