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Sistemas Agroflorestais: Conceito e 
Considerações



RESUMO

Toda atividade de pesquisa e desenvolvimento deve ter como objetivo melhorar 
a eficiência e a produtividade dos recursos básicos utilizados no processo 
de produção, seja no âmbito de uma propriedade rural ou de uma região. 
Consequentemente, é necessário avaliar de maneira continuada o manejo 
e o desempenho dos sistemas de produção existentes para que possam ser 
determinados os benefícios obtidos em relação aos impactos sobre os fatores 
de produção. 

Neste sentido, os sistemas agroflorestais (SAFs) são uma opção viável entre 
os sistemas de produção sustentáveis existentes, com o principal objetivo de 
contribuir para a segurança alimentar e o bem-estar social e econômico dos 
produtores rurais, particularmente aqueles de baixa renda, assim como para a 
conservação dos recursos naturais. 

Conceito: É um nome coletivo para sistemas de uso da terra e tecnologias 
onde espécies madeiráveis são deliberadamente usadas numa mesma unidade 
de manejo de terra com cultivos anuais, espécies semi-perenes, perenes e/ou 
animais, de maneira que o arranjo seja seqüencial ou temporal, havendo interações 
ecológicas e econômicas entre os diferentes componentes. Isto significa que:

a. a agrofloresta envolve pelo menos 2 ou mais espécies de plantas (ou animais) 
onde pelo menos uma é madeirável;

b. terá 2 ou mais produtos;
c. o ciclo de produção será sempre maior que um ano;
d. até o mais simples SAF será mais complexo ecológica e economicamente 

que um monocultivo.

Figura 1. Perfil de um Sistema Agroflorestal com diversos estratos arbóreos.
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O objetivo principal dos SAFs é de otimizar o uso da terra, conciliando a produção 
florestal com a produção de alimentos, conservando o solo e diminuindo a pressão 
pelo uso da terra para produção agrícola. De acordo com as necessidades de cada 
região, os sistemas agroflorestais devem ser desenhados/elaborados considerando 
fatores fundamentais para obter níveis adequados de crescimento e produtividade, 
tais como: 

V. selecionar a área do estudo, que deveria ter características semelhantes às dos 
produtores rurais; 

VI. identificar espécies nativas e introduzidas e suas funções em cada modelo; 
VII. definir a ordem de implantação de cada espécie assim como o momento para 

substituição ou retirada; 
VIII. definir as práticas silviculturais e de manejo para cada espécie; 
IX. identificar as atividades e custos de mão-de-obra nas diferentes fases de 

implantação e manejo dos sistemas agroflorestais; 
X. estimar o crescimento e a produtividade de cada componente ao longo do 

tempo caracterizando os diferentes benefícios e, consequentemente, fontes de 
recursos financeiros do SAF a cada ano; e 

XI. definir o planejamento para incentivar os produtores rurais a adotarem os SAFs 
em suas propriedades. 

O potencial e os benefícios dos SAFs já são amplamente reconhecidos no meio 
acadêmico e científico, mas, no meio rural e bancário, produtores e técnicos 
necessitam mais que um potencial. É necessário levar e demonstrar esta tecnologia 
de produtos e de serviços para a realidade rural como uma atividade sustentável 
do uso da terra com viabilidade econômica. Consorciar árvores em base a novas 
tecnologias, selecionar técnicas apropriadas para diferentes categorias de usuários 
da terra, desenhar e planejar arranjos de campo específicos para oferecer soluções 
efetivas para o problema de uso da terra, são algumas das ações necessárias para 
alcançar as metas desejáveis com sistemas agroflorestais.

Considerar os fatores econômicos e financeiros junto aos fatores biofísicos, 
contextualizando-os na dinâmica do sistema de produção, representa um marco 
conceitual lógico no qual clima, solo, tecnologia, mercado e outros fatores interagem, 
definindo a continuidade do processo produtivo.

Um dos fatores importantes para selecionar modelos agroflorestais viáveis 
financeiramente é conhecer, previamente à implantação, os custos de cada fase, 
a demanda de mão-de-obra e a rentabilidade do SAF, permitindo comparar estes 
indicadores com os de outros sistemas de produção.

A análise financeira examina os custos e benefícios em função dos preços de 
mercado e determina suas relações com os diferentes indicadores, permitindo 
refletir a possível viabilidade de um empreendimento ou projeto. Desta forma, ao 
realizar a análise financeira, o investidor é informado sobre quando e quanto deve 
investir ou receber de um projeto sob a forma de ingressos, podendo mensurar 
quando serão realizadas as atividades produtivas e o fluxo real de custos e 
ingressos durante o período da análise e o balanço final do investimento.



As principais vantagens da utilização dos SAFs (a partir da literatura consultada sobre 
SAFs) são (BROONKIRD et al., 1984; BUDOWSKI, 1991; CONNOR, 1983; GLOVER; 
BEER, 1986; MAC DICKEN; VERGARA, 1990; SANTOS, 2000; SMITH et al., 1996; 
SWINKELS; SHERR, 1991; VILAS BOAS, 1991):

• consorciação de espécies, o que aumenta a eficiência dos fatores de produção e reduz 
o risco econômico da inversão;

• ciclagem de nutrientes;
• controle de erosão, pela redução do impacto das chuvas, às altas temperaturas e 

ventos;
• melhoria das condições microclimáticas;
• benefício do sombreamento para algumas culturas;
• diminuição da toxidez, acidificação e salinização existente no solo;
• mantém e melhoram a capacidade produtiva da terra;
• permitem que a mão de obra seja melhor distribuída ao longo do ano;
• componentes ou produtos de SAFs podem ser utilizados para produção de outros 

produtos, quer como insumo, quer como forma de sombreamento;
• maiores oportunidades de emprego podem ser geradas pela produção contínua de 

produtos madeiráveis;
• a alta diversidade de espécies pode contribuir para a diminuição do ataque de pragas.

Figura 2. Visão geral do interior de um sistema agroflorestal. 
Foto: Marcelo F. Arco Verde.

As principais desvantagens (ALLEGRETTI, 1990 citado por SANTOS, 2004; 
FERNANDES; SERRÃO, 1992 citado por SANTOS, 2004; PRICE, 1995; SANTOS, 
2000; SERRÃO; TOLEDO, 1990 citado por SANTOS, 2004; VILAS BOAS, 1991) são:

• competitividade entre componentes vegetais, podendo impactar a produção;
• prejuízos eventuais, causados pelo componente animal;
• alelopatia, uma vez que podem ser liberados compostos químicos de um 

componente vegetal que sejam tóxicos a outro;



Normalmente a implantação de tais sistemas ocorre em áreas de pastagens já es-
tabelecidas e que apresentam algum grau de degradação, visando a recuperação 
do potencial produtivo das mesmas. Após avaliação das atividades necessárias à 
recuperação da espécie forrageira já implantada, tais como roçada, aplicação de 
calcário e adubação de cobertura, é realizada a marcação das covas para implan-
tação das linhas de árvores. Deve ser adotado o cultivo mínimo, com a abertura 
de covas e controle de matocompetição apenas nas faixas de plantio das árvores. 
A depender da condição do terreno, é possível a abertura de sulcos nas linhas de 
plantio, sempre no sentido transversal ao do escoamento natural do terreno. As 
árvores devem ser estabelecidas em linhas dispostas no sentido transversal ao do 
escoamento natural do terreno, acompanhando as curvas de nível (Figura 1)
 

Figura 1. Sistema silvipastoril: linhas de árvores estabelecidas em sentido trans-
versal ao escoamento superficial natural do terreno. Foto: Marcelo Dias Müller

Escolha da Essência Florestal
A escolha da espécie florestal a ser utilizada deve obedecer a alguns critérios 
básicos, tais como: adaptação climática, finalidade do plantio, crescimento rápido, 
copa alta e pouco densa, possibilidade de mercado, dentre outros. Além disso, o 
nível de conhecimento técnico sobre a silvicultura da espécie deve ser consider-
ado, bem como a disponibilidade de mudas a preços acessíveis e a existência de 
assistência técnica local qualificada.
A produção madeireira, na maioria das vezes, tem sido o principal fator na escolha 
da espécie. Neste sentido, em função de suas características de rusticidade, adap-
tação a diversos ambientes, facilidade no manejo cultural, conhecimento técnico 
disponível, disponibilidade de mudas e material genético, crescimento rápido e 
multiplicidade de usos, atendendo a diversos mercados, as espécies do gênero 
Eucalyptus têm sido as mais utilizadas.
Outras espécies, tais como Acacia mangium (acácia), Grevilea robusta (gravílea), 
Khaya ivorensis, K. senegalensis (mogno-africano), Schizolobium amazonicum 
(paricá), Tectona grandis (teca) e Toona ciliata (cedro australiano), têm sido apon-
tadas como potenciais. Entretanto, devem ser observadas as limitações edafo-
climáticas na seleção destas alternativas.

• aumento dos riscos de erosão, quando o componente arbóreo apresenta um dossel 
muito alto e o sombreamento interfere na vegetação rasteira;

• o conhecimento de agricultores e técnicos sobre SAFs é limitado;
• manejo mais complexo do que o de culturas anuais ou de ciclo curto;
• o componente florestal pode diminuir o rendimento das culturas agrícolas e 

pastagens;
• o adensamento devido à consorciação dificulta a mecanização;
• o custo de implantação e monitoramento é mais elevado, se comparado ao 

monocultivo;
• muitos produtos têm mercados limitados.
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