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1. Bioma: Amazônia

2. Histórico da área: antes da implantação dos SAFs a área foi utilizada com 

experimentos de frutíferas, como banana, abacaxi e citrus, e com culturas anuais (ar-
roz e milho). Posteriormente a área foi abandonada por 6 anos. 

3. Coordenadas da área: 02o15’ 00” N ; 60o 39’ 54” W

4. Condições gerais da área com relação a solo e relevo:

Esta área apresenta vegetação de floresta e clima Ami (Köppen), caracterizado como 
tropical chuvoso com nítida estação seca, temperatura média anual variando entre 26 
a 29 oC e amplitude térmica inferior a 5ºC entre as médias do mês mais quente e do 
mês mais frio. A precipitação pluvial está entre 1.795 e 2.385 mm ano-1, com  período 
chuvoso compreendido entre os meses de maio, junho e julho, representando mais de 
55% do total de precipitação (MOURÃO JUNIOR et al., 2003).

O solo é classificado como tipo argissolo, constituído por material mineral que tem 
como características argila de atividade baixa e horizonte B textural (Embrapa, 1999).

5. Descrição passo a passo da implantação:

O modelo agrossilvicultural é composto por espécies intercaladas com distribuição re-
gular por unidade de área, com espaçamento geral de 3 m x 2 m, onde cada parcela de 
48 m x 48 m ocupou uma área de 2.304 m2. O modelo agrossilvicultural foi composto 
por culturas anuais (arroz, milho, soja, feijão caupi (Vigna sp.) e mandioca), bananeira, 
ingá-de-metro, gliricídia (Gliricidia sepium), cupuaçuzeiro, pupunheira, castanha-do-
-Brasil e cupiúba (Goupia glabra) (ARCO-VERDE; SCHWENGBER; DUARTE, 1999; AR-
CO-VERDE et al., 2000). As culturas anuais (arroz, milho, soja e mandioca) foram con-
sideradas para segurança alimentar dos agricultores (autoconsumo). As duas espécies 
plantadas para aumentar a fertilidade do solo e a ciclagem de nutrientes dos SAFs, 
Inga edulis e Gliricidia sepium, foram podadas anualmente e a biomassa resultante foi 
distribuída nas linhas de plantio favorecendo as demais espécies do sistema. O modelo 
formulado considerou a inclusão de uma faixa permanente para o plantio continuado 



de culturas anuais (FaCA), conforme proposto por Arco-Verde (2008), corresponden-
do a 10% de um hectare (1.000 m2), com 10 m de largura e 100 m de comprimento, 
onde serão mantidos os cultivos de mandioca e milho em uma densidade superior 
àquela utilizada na combinação com as outras espécies.

Figura 1. Croqui geral do SAF.

Figura 2. Vista geral do sistema agroflorestal implantado.



Figura 3. Vista geral do interior do SAF desenvolvido.

6. Avaliação econômica da produção:

Figura 4. Estimativa de receitas, custos e rendas ao longo dos anos, por hectare.



 Período de Análise  
(ano)  Indicadores Financeiros 

 
 

Modelos 
 
 

P1 
(1 a 5)  

P2 
(1 a 10) 

P3 
(1 a 15) 

P4 
(1 a 20) 

M1 -3.080,00 -1.709,00 703,00 3.134,00 Valor Presente Líquido 
VPL M2 -2.035,00 981,00 4.069,00 7.006,00 

M1 0,37 0,70 1,11 1,46 Relação Benefício Custo 
B/C M2 0,67 1,14 1,54 1,89 

M1 * -4,85% 10,47% 14,83% Taxa Interna de Retorno 
TIR M2 * 14% 21% 23% 

 

M1: a área não foi gradeada e não houve a correção da fertilidade do solo;

M2: o solo foi gradeado e sua fertilidade e acidez foram corrigidas durante o preparo de área.

Figura 5. Avaliação econômica agregada da produção.

7. Avaliação:

Modelo finalizado. Pode ser utilizado em regiões que apresentem similaridades ambientais 
(edafoclimáticas e ecofisifiológicas) ao local avaliado. Também é importante observar as 
possibilidades para comercializar as espécies selecionadas na região. 
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