
Sistemas Agroflorestais



APP: sem retorno econômico

Reserva Legal: possibilidade de retorno econômico, mas 

restrições de exploração

Áreas agrícolas de baixa aptidão: oportunidades para maior 

retorno econômico

Sistemas de recuperação florestal



SISTEMAS AGROFLORESTAIS

Definição:

- sistema de uso da terra que envolve a introdução
ou retenção de árvores em associação com culturas
anuais ou animais com mútuo benefício resultante
das interações ecológicas e econômicas, podendo
apresentar várias disposições em espaço e tempo
(Nair, 1984).

- é a integração de árvores em paisagens rurais
produtivas (The World Agroforestry Centre).
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Aspectos gerais

• Ecologia de ecossistemas tropicais

• Produção de alimentos x commodities agrícolas

• Restrições à adoção de práticas agrícolas modernas

• Contexto social e ambiental



Classificação

Grupos            

de espécies

silviagrícola

silvipastoril

agrosilvipastoril

Diversidade

diversos

simplificados

Disposição 

no tempo

simultâneo

sequencial

Disposição 

no espaço

irregular

uniforme

misto



Distribuição espacial irregular: as espécies são distribuídas mais
ou menos ao acaso ou adaptadas a variações ecológicas.

Arranjos espaciais de distribuição das 
plantas no sistema



Silvipastoril simultâneo irregular





Fonte: Franco, F. S. et al

Silviagrícola sequencial irregular



GRUPO 

SUCESSIONAL
DURAÇÃO EXEMPLO DE 

ESPÉCIES

Pioneiras

Secundárias I
(ciclo de vida curto)

Secundárias II
(ciclo de vida médio)

Secundárias III
(ciclo de vida longo)

Transicionais
(sistema adulto)

3 a 5 meses

2 ou 3 anos

4 ou 5 anos

15 ou 18 anos

mais de 18 anos

Milho, feijão, 

verduras, arroz

Mandioca, guandu, 

abacaxi, araruta, 

mamão, inhame

Banana, café, 

últimos abacaxis, 

árvores para lenha

Pupunha, açaí, 

citrus, abacate, 

jaca, goiaba, pinha, 

cacau,  café

Castanha, 

seringueira, manga, 

cajá, cupuaçu







espécies agrícolas de ciclo curto

taungya



Distribuição espacial em “mosaico”: a área ocupada pelo SAF
fica subdividida em unidades de forma e extensão variáveis.
Algumas unidades são menos sombreadas que outras.

Arranjos espaciais de distribuição das 
plantas no sistema



Silviagrícola sequencial 
mosaico











Distribuição espacial uniforme: a distribuição espacial de todas
as espécies obedece a um padrão pré-determinado com
espaçamentos “constantes”, pré-definidos para cada espécie

Arranjos espaciais de distribuição das 
plantas no sistema



Silvipastoril simultâneo uniforme (faixas, simplificado)



Silvipastoril diverso

Faxinal: uso coletivo de terras comuns ou mesmo particulares 

no sul do Brasil, nas quais animais como bois, vacas, porcos e 

galinhas transitam livremente entre as propriedades e suas 

matas nativas, exceto para as áreas de lavoura



Distribuição espacial mista: combina a distribuição uniforme com a
irregular. É o caso de um SAF de café no qual os cafeeiros são
distribuídos de forma uniforme

Arranjos espaciais de distribuição das 
plantas no sistema



Silviagrícola simultâneo misto



Silviagrícola: sistema de enriquecimento



Cacau de cabruca



Plantios de enriquecimento com espécies de 

madeireiras e frutíferas em matas residuais da 

Amazônia Oriental



Inúmeros produtos potenciais: Reserva Legal



Práticas agroflorestais

associação de árvores a sistemas agropecuários para melhorar a
produção por meio de benefícios diversos, como geração de
forragem, sombra, proteção contra vento e incêndios, etc.

Cercas-vivas e moirões vivos



Formação de quebra-vento e/ou de aceiros arborizados

Práticas agroflorestais















Manejo: poda e desbaste



Manejo: podas para madeira



O meu SAF...


