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ProduProduççãoão agragríícolacola atualatual éé sufcientesufciente parapara
alimentaralimentar todatoda a a populapopulaççãoão humanahumana??

�� ProduzimosProduzimos hojehoje 17% 17% maismais caloriascalorias porpor pessoapessoa
do do queque a 30% a 30% atratrááss, , mesmomesmo com com aumentoaumento de de 
70% 70% dada populapopulaççãoão

�� ProduProduççãoão agragríícolacola suficientesuficiente parapara umauma dietadieta de de 
2720 kcal/2720 kcal/pessoa/diapessoa/dia no no mundomundo todotodo (FAO, (FAO, 
2002)2002)

http://www.fao.org/docrep/003/Y6265e/y6265e00.htm



EntretantoEntretanto, , produproduççãoão de de alimentosalimentos
per capita per capita éé desigualdesigual no no mundomundo

Brown, Lester & Kane, 1994



USO GLOBAL DO SOLO (1997)
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•849 milhões de ha são terras moderadamente produtivas; 
•apenas 477 milhões de ha são altamente produtivas

Apenas 10 milhões de km2  no mundo ainda disponíveis para serem cultivados: 
suficiente para alimentar a população humana por apenas 25 anos (Zuckerman & 
Jefferson 1996).



DegradaDegradaççãoão de de terrasterras porpor tipotipo de de usouso
(17% (17% dada áárearea vegetadavegetada dada Terra)Terra)

Sobrepastoreio
35%

Desmatamento 29%

Mal manejo 28%

Outros 8%

Fonte: Facing the Future, 1998



ENTRETANTO...ENTRETANTO...
�� Cerca de 14,6 milhões de Cerca de 14,6 milhões de haha de terras são de terras são 
degradadas anualmente (FAO, 1993);degradadas anualmente (FAO, 1993);

�� A degradaA degradaçção e desmatamento predominam ão e desmatamento predominam 
hoje nas regiões tropicais do globo : perda hoje nas regiões tropicais do globo : perda 
llííquida de 9,4 milhões de quida de 9,4 milhões de haha de florestas de de florestas de 
1990 a 2000 (FAO, 2002).; 7, 3 milhões de 1990 a 2000 (FAO, 2002).; 7, 3 milhões de haha
atualmente (FAO, 2010).atualmente (FAO, 2010).

�� 1,6 1,6 bilhõesbilhões de de pessoaspessoas no no mundomundo dependemdependem
dasdas florestasflorestas parapara suasua sobrevivênciasobrevivência

�� (World Resources Institute:(World Resources Institute: http://www.wri.org/publication/treeshttp://www.wri.org/publication/trees--lifelife--savingsaving--tropicaltropical--

forestsforests--andand--theirtheir--biologicalbiological--wealthwealth



SISTEMAS DE PRODUSISTEMAS DE PRODUÇÇÃO ÃO 
AGROPECUAGROPECUÁÁRIA E RIA E 

SUSTENTABILIDADESUSTENTABILIDADE

Uso sustentUso sustentáável da terra: aumento e a vel da terra: aumento e a 
manutenmanutençção da produtividade, com ão da produtividade, com 
conservaconservaçção dos recursos naturais, ão dos recursos naturais, 
principalmente solo e principalmente solo e áágua, e mgua, e míínimos nimos 
insumos; insumos; 

necessidade de novos paradigmas na necessidade de novos paradigmas na 
agriculturaagricultura



O QUE AS 
GERAÇÕES 
ATUAIS 
DESEJAM 
PARA SI E 
PARA AS 
FUTURAS 
GERAÇÕES

O QUE É
BIOLOGICA E 
FISICAMENTE 
POSSÍVEL DE 
SE OBTER  
NO LONGO 
PRAZO

Sustentabilidade do ecossistema

Valores da 
sociedade

Capacidade de 
suporte dos 
ecossistemas

OS SISTEMAS DE PRODUOS SISTEMAS DE PRODUÇÇÃO SÃO ÃO SÃO 
ECOLOGICAMENTE SUSTENTECOLOGICAMENTE SUSTENTÁÁVEIS?VEIS?



E portanto...E portanto.....

�� Necessidade de adaptaNecessidade de adaptaçção do ecossistema e sua ão do ecossistema e sua 
forma de uso forma de uso ààs mudans mudançças ambientais ao longo as ambientais ao longo 
dos sdos sééculos culos 

�� Necessidade de manutenNecessidade de manutençção de opão de opçções sociais e e ões sociais e e 
ecolecolóógicas para futuras geragicas para futuras geraççõesões



SISTEMAS AGROFLORESTAISSISTEMAS AGROFLORESTAIS

““Sistemas de uso da terra em que:Sistemas de uso da terra em que:

�� plantas lenhosas perenes (plantas lenhosas perenes (áárvores, arbustos, rvores, arbustos, 
palmeiras, bambus) são cultivadas em associapalmeiras, bambus) são cultivadas em associaçção ão 
com plantas herbcom plantas herbááceas (culturas agrceas (culturas agríícolas e/ou colas e/ou 
pastagens) e/ou animaispastagens) e/ou animais

�� em uma em uma mesma unidade de manejomesma unidade de manejo,  ,  

�� de acordo com um de acordo com um arranjo espacial e temporalarranjo espacial e temporal, , 

�� nos quais deve haver nos quais deve haver interainteraçções ecolões ecolóógicas e gicas e 
econômicaseconômicas entre componentes lenhosos e não entre componentes lenhosos e não 
lenhosos (Young, 1991)lenhosos (Young, 1991)””



A INTRODUA INTRODUÇÇÃO DO COMPONENTE ÃO DO COMPONENTE 
ARBARBÓÓREO EM UM SAF...REO EM UM SAF.....

...deve acontecer de forma 
deliberada (intencional)



OUTRAS CARACTEROUTRAS CARACTERÍÍSTICAS STICAS 
DOS DOS SAFsSAFs

�� 2 ou mais esp2 ou mais espéécies de plantas ou animais estarão cies de plantas ou animais estarão 
sempre presentes, sendo no msempre presentes, sendo no míínimo 1 lenhosa;nimo 1 lenhosa;

�� sempre hsempre háá 2 ou mais produtos;2 ou mais produtos;

�� ciclos são mais longos, sistemas sempre mais ciclos são mais longos, sistemas sempre mais 
complexos que monoculturas; complexos que monoculturas; 

�� ênfase na manutenênfase na manutençção da produtividade;ão da produtividade;

�� enfoque de uso menfoque de uso múúltiplo dos recursosltiplo dos recursos



OBJETIVO FUNDAMENTALOBJETIVO FUNDAMENTAL
DOS DOS SAFsSAFs

Otimizar o uso da terra, conciliando a Otimizar o uso da terra, conciliando a 
produproduçção florestal com a produão florestal com a produçção de ão de 

alimentos, conservando o solo e a alimentos, conservando o solo e a áágua e gua e 
diminuindo a pressão de uso da terra para diminuindo a pressão de uso da terra para 

produproduçção agrão agríícola.cola.



POR QUE OPTAR POR POR QUE OPTAR POR SAFsSAFs??
EnfoquesEnfoques

FLORESTALFLORESTAL

�� IncorporaIncorporaçção do elemento ão do elemento 
florestal na paisagem agrflorestal na paisagem agríícolacola

�� DiminuiDiminuiçção dos custos de ão dos custos de 
implantaimplantaçção e manutenão e manutençção da ão da 
florestafloresta

�� DiminuiDiminuiçção do prazo de ão do prazo de 
benefbenefíícios diretoscios diretos

�� ConciliaConciliaçção com produão com produçção de ão de 
alimentosalimentos

�� AceitaAceitaçção mais fão mais fáácil por cil por 
pequenos e mpequenos e méédios produtoresdios produtores

�� Etapa intermediEtapa intermediáária para a ria para a 
restaurarestauraçção florestalão florestal

AGRONÔMICOAGRONÔMICO

�� Melhoria ambiental na paisagem Melhoria ambiental na paisagem 
agragríícola;cola;

�� ConservaConservaçção do solo e da ão do solo e da áágua;gua;
�� DiversificaDiversificaçção da produão da produçção e ão e 

adaptaadaptaçção ão ààs flutuas flutuaçções de ões de 
mercadomercado

�� Melhor utilizaMelhor utilizaçção da mãoão da mão--dede--
obra ao longo do ano;obra ao longo do ano;

�� Aproveitamento de Aproveitamento de ááreas reas 
marginais e marginais e ááreas degradadasreas degradadas

�� DelimitaDelimitaçção de unidades de ão de unidades de 
manejomanejo



O PAPEL DO COMPONENTE ARBO PAPEL DO COMPONENTE ARBÓÓREOREO

�� MudanMudançças no balanas no balançço de radiao de radiaçção e alteraão e alteraçção do ão do 
microclimamicroclima ;;

�� DiminuiDiminuiçção da erosão;ão da erosão;

�� Melhoria nas propriedades fMelhoria nas propriedades fíísicas do solo: sicas do solo: 
compactacompactaçção, umidade; estrutura; porosidade;ão, umidade; estrutura; porosidade;

�� Ciclagem de nutrientes: Ciclagem de nutrientes: folhedofolhedo, fixa, fixaçção biolão biolóógica de gica de 
nitrogênio, nitrogênio, micorrizasmicorrizas;;

�� RegulaRegulaçção do ciclo hidrolão do ciclo hidrolóógico;gico;

�� Aumento da biodiversidade: colonizaAumento da biodiversidade: colonizaçção, sucessão ão, sucessão 
secundsecundáária.ria.



Influência de árvore de Albizia adianthifoliasobre os parâmetros 
de fertilidade do solo entre 0-30 cm (COPJIN, 1988).



CONCILIACONCILIAÇÇÃO COM ÃO COM 
PRODUPRODUÇÇÃO DE ALIMENTOSÃO DE ALIMENTOS

�� melhoria da qualidade do produto melhoria da qualidade do produto 
�� diminuidiminuiçção de riscos pelas flutuaão de riscos pelas flutuaçções de mercadoões de mercado

Mandioca  “triste” Mandioca “feliz”



CafCaféé sombreado na Costa Rica sombreado na Costa Rica 
MuschlerMuschler (2001)(2001)

�� Peso e tamanho dos grãos aumentaram com Peso e tamanho dos grãos aumentaram com 
aumento de sombra de 0 ataumento de sombra de 0 atéé 80% (80% (ErythrinaErythrina
poepiggianapoepiggiana););

�� Melhoria de aparência dos grãos verdes e Melhoria de aparência dos grãos verdes e 
torrados torrados 

�� Sabor: melhoria de acidez e corpo Sabor: melhoria de acidez e corpo 

Enchimento dos frutos foi mais lento e uniforme em zonas Enchimento dos frutos foi mais lento e uniforme em zonas 
subsub--óótimastimas de produde produççãoão



SAF CACAUSAF CACAU--BANANABANANA--ESPESPÉÉCIES CIES 
MADEIREIRAS NA COSTA RICAMADEIREIRAS NA COSTA RICA

(Ram(Ramíírez rez etet al., 2001)al., 2001)

�� SAFsSAFs proporcionaram  maior renda e menor proporcionaram  maior renda e menor 
risco que as respectivas monoculturas durante risco que as respectivas monoculturas durante 
um ciclo de 12 anosum ciclo de 12 anos

�� Componente arbComponente arbóóreo foi fundamental para a reo foi fundamental para a 
diminuidiminuiçção dos riscosão dos riscos



OUTRAS VANTAGENS DOS OUTRAS VANTAGENS DOS 
SAFsSAFs

�� Culturas agrCulturas agríícolas intercalares permitem pagar a colas intercalares permitem pagar a 
implantaimplantaçção da floresta em atão da floresta em atéé 3,5 anos (3,5 anos (EngelEngel & & 
ParrottaParrotta, 1999), 1999)

�� Aproveitamento de Aproveitamento de ááreas marginais para agriculturareas marginais para agricultura
�� DiminuiDiminuiçção da pressão sobre matas nativas e ão da pressão sobre matas nativas e 
cerradoscerrados

�� Melhor utilizaMelhor utilizaçção da mãoão da mão--dede--obra ao longo do anoobra ao longo do ano
�� Melhor utilizaMelhor utilizaçção da energia disponão da energia disponíível no sistemavel no sistema

�� SubstituiSubstituiçção de invasoras por plantas econômicasão de invasoras por plantas econômicas



OS OS SAFsSAFs E SEQE SEQÜÜESTRO DE ESTRO DE 
COCO22

�� IntroduIntroduçção do componente arbão do componente arbóóreo no reo no 
sistema de produsistema de produçção agrão agríícola geracola gera
�� maior biomassa: maior acmaior biomassa: maior acúúmulo de carbono mulo de carbono 
sobre o solosobre o solo

�� uso de espuso de espéécies de rcies de ráápido crescimento: maior pido crescimento: maior 
taxa de absortaxa de absorçção de COão de CO2 2 atmosfatmosfééricorico

�� ciclos de rotaciclos de rotaçção mais longos: manutenão mais longos: manutençção de ão de 
““popoççosos””de carbono por mais tempo sobre o solode carbono por mais tempo sobre o solo



Estoque de carbono em Estoque de carbono em 
diferentes usos do solodiferentes usos do solo

Uso do solo Biomassa Autor 

Floresta tropical primária 305 t ha-1 

398 mg ha-1 
Woomer et al., 1997 
Watzlawick et al., 2002 

Flor. trop. Secundária 19 anos 219 t ha-1 Woomer et al., 1997 
Capoeira 4,5 anos 85 t ha-1 Woomer et al., 1997 

 Plantio de Acacia mearnsii 
8 anos (RS) 

148,1 mg ha-
1 

Schumacher et al., 2002 

Plantios de Pinus 20 anos (RS) 301, 1 mg ha-
1 

Schumacher et al., 2002 

Bracatinga, 6 anos 83 mg ha-1 Somarriba & Kass, 2001 
Cerrado, 11 anos após corte 112,24 g m-1 Rezende, 2002 

   
Terras agrícolas < 5 mg ha-1 IPCC, 2000 

Pastagem 10 anos 48 t ha-1 Woomer et al., 1997 
 



OS OS SAFsSAFs NA PAISAGEMNA PAISAGEM

�� CriaCriaçção de zonas tampão entre ão de zonas tampão entre ááreas agrreas agríícolas colas 
e reservas florestais, e reservas florestais, ááreas ripreas ripáárias ou rias ou 
unidades de conservaunidades de conservaçção;ão;

�� União de fragmentos florestais atravUnião de fragmentos florestais atravéés de s de 
corredores para a fauna; corredores para a fauna; 

�� Cultivo em encostas;Cultivo em encostas;

�� DelimitaDelimitaçção de unidades de manejo;ão de unidades de manejo;

�� ReabilitaReabilitaçção de ão de ááreas degradadas e reas degradadas e 
restaurarestauraçção de ecossistemas florestais.ão de ecossistemas florestais.



CLASSIFICACLASSIFICAÇÇÃO DOS ÃO DOS SAFsSAFs

�� AgrossilviculturaisAgrossilviculturais

�� SilvipastorisSilvipastoris

�� AgrossilvipastorisAgrossilvipastoris

�� OutrosOutros
�� arboretosarboretos de uso de uso 
mmúúltiplo; ltiplo; 

�� apicultura com apicultura com áárvores;rvores;

�� aqaqüüiculturaicultura com com 
áárvores.rvores.

�� SeqSeqüüenciaisenciais

�� SimultâneosSimultâneos

�� ComplementaresComplementares

COMPOSICOMPOSIÇÇÃOÃO ARRANJO ARRANJO 
TEMPORALTEMPORAL

ARRANJO ARRANJO 
ESPACIALESPACIAL

� Mistos densos
� Mistos esparsos
� Em renques
� De bordadura



SISTEMAS SEQSISTEMAS SEQÜÜENCIAISENCIAIS

�� Sistema Sistema ““TaungyaTaungya””
�� cultivos intercalares associados a reflorestamentos, cultivos intercalares associados a reflorestamentos, 
nos primeiros anos de implantanos primeiros anos de implantaçção;ão;

�� Outros: Outros: 
�� Agricultura migratAgricultura migratóória (ria (““slashslash andand burnburn””))

�� Sistema silvoSistema silvo--agragríícola rotativo (cola rotativo (““Capoeiras Capoeiras 
melhoradasmelhoradas””-- Embrapa Amazônia Ocidental)Embrapa Amazônia Ocidental)



SISTEMA TAUNGYASISTEMA TAUNGYA
(Am(Améérica Central)rica Central)

SISTEMAS SEQSISTEMAS SEQÜÜENCIAISENCIAIS

COSTA RICA (Feijão)COSTA RICA (Feijão)

ElEl Salvador Salvador 
((CitrusCitrus))



SISTEMA SISTEMA ““TAUNGYATAUNGYA”” ((KêniaKênia))

SISTEMAS SEQSISTEMAS SEQÜÜENCIAISENCIAIS

FlemingiaFlemingiacongestacongesta



SISTEMA TAUNGYASISTEMA TAUNGYA
SISTEMAS SEQSISTEMAS SEQÜÜENCIAISENCIAIS

Jequitibá + pimenta-
do-reino (Espírito 
Santo )

•Cultivos intercalares em áreas de 
reflorestamentos comerciais, nos primeiros 
anos da implantação: Minas Gerais



Cultivos intercalares em reflorestamentoCultivos intercalares em reflorestamento-- um exemploum exemplo
((DubeDube etet al., 2002)al., 2002)

�� Eucalipto (10 x 4m) associado a Eucalipto (10 x 4m) associado a 
arroz (1o. Anoarroz (1o. Ano--1400 kg/;1400 kg/;haha); ); 
soja(2o. Anosoja(2o. Ano--1500 kg/1500 kg/haha)e  )e  
pastagem (3o. anopastagem (3o. ano-- 1 U.A/1 U.A/haha no no 
inverno e 2 U.A/inverno e 2 U.A/haha no verão);no verão);

�� ConsConsóórcio foi mais atrativo rcio foi mais atrativo 
economicamente para a empresa economicamente para a empresa 
do que a monocultura de eucalipto;do que a monocultura de eucalipto;

�� AnAnáálise de sensibilidade: projeto lise de sensibilidade: projeto 
agroflorestalagroflorestal tende a estabilizar tende a estabilizar 
retornos, reduzindo riscos de retornos, reduzindo riscos de 
investimentos.investimentos.

Eucalyptus + milho



SISTEMAS SIMULTÂNEOSSISTEMAS SIMULTÂNEOS

�� Sistemas Sistemas multiestratosmultiestratos (hortos caseiros mistos (hortos caseiros mistos 
ou quintais florestais)ou quintais florestais)

�� Cultivos em alCultivos em alééias (ias (““AlleyAlley croppingcropping””););

�� ConsConsóórcio permanente entre perenes e rcio permanente entre perenes e 
áárvores;rvores;

�� Sistemas Sistemas silvipastorissilvipastoris

(Cons(Cons óórcios permanentes)rcios permanentes)



SISTEMAS MULTIESTRATOSSISTEMAS MULTIESTRATOS
SISTEMAS SIMULTÂNEOSSISTEMAS SIMULTÂNEOS



SISTEMAS MULTIESTRATOSSISTEMAS MULTIESTRATOS

SISTEMAS SIMULTÂNEOSSISTEMAS SIMULTÂNEOS

Pupunha em SAF

Multiestrato em cerrado 

(ABD-Botucatu)

Amazônia (EMBRAPA)

Amazônia



AgroflorestaAgrofloresta GrupoGrupo TimbTimbóó



CAFCAFÉÉ SOMBREADO SOMBREADO 
(COSTA RICA)(COSTA RICA)

SISTEMAS SIMULTÂNEOSSISTEMAS SIMULTÂNEOS

CordiaCordia alliodoraalliodora

((FreijFreijóó))
ErythrinaErythrina

poepiggianapoepiggiana
cafcaféé



SISTEMA SISTEMA 
““CABRUCACABRUCA””

SISTEMAS SIMULTÂNEOSSISTEMAS SIMULTÂNEOS

(Cacau sombreado)(Cacau sombreado)



SeringueiraSeringueira e e cacaucacau, , sulsul dada BahiaBahia



CultivoCultivo emem alalééiasias



CULTIVO EM ALCULTIVO EM ALÉÉIASIAS
SISTEMAS SIMULTÂNEOSSISTEMAS SIMULTÂNEOS

ABD           Botucatu



CulturasCulturas intercalaresintercalares de de áárvoresrvores nativasnativas
+ + canacana--dede--aaçúçúcarcar ((PontalPontal do do ParanapanemaParanapanema))



SISTEMAS SIMULTÂNEOSSISTEMAS SIMULTÂNEOS

SISTEMAS SILVIPASTORISSISTEMAS SILVIPASTORIS

Pastoreio em plantaPastoreio em planta çções comerciais de ões comerciais de 
EucalyptusEucalyptus e e PinusPinus (de oportunidade)(de oportunidade)







SISTEMAS SILVIPASTORISSISTEMAS SILVIPASTORIS

Coco-da-Bahia +  gado
Palmeira Jerivá + 

pastagem

SISTEMAS SIMULTÂNEOSSISTEMAS SIMULTÂNEOS

integrados



SISTEMAS SILVIPASTORIS SISTEMAS SILVIPASTORIS 
INTEGRADOSINTEGRADOS

Instituto Biodinâmico, Botucatu, SP



PastoPasto com com canelacanela
sassafrsassafrááss, MG, MG

PastoPasto com com áárvoresrvores nativasnativas
do do cerradocerrado, , PontalPontal do do 
ParanapanemaParanapanema, SP, SP



SISTEMA SILVIPASTORIL NO SISTEMA SILVIPASTORIL NO 
SEMISEMIÁÁRIDO NORDESTINORIDO NORDESTINO

(Menezes (Menezes etet al., 2002)al., 2002)

+ + JoazeiroJoazeiro))

�� DiminuiDiminuiçção da temperatura ão da temperatura 
do ar e do solo; não afetou do ar e do solo; não afetou 
umidade do soloumidade do solo

�� DiminuiDiminuiçção de perdas de P ão de perdas de P 
pelo pelo litterlitter;;

+ + AlgarobaAlgaroba
�� Não afetou temperaturas ;Não afetou temperaturas ;
�� DiminuiDiminuiçção da umidade do ão da umidade do 

solo;solo;

Conchrus ciliaris (gramínea)

•Aumento da taxa de mineralização de N;

•Aumento da razão N mineralizado /N total

•Aumento da biomassa e absorção de 
nutrientes da gramínea



SISTEMAS COMPLEMENTARESSISTEMAS COMPLEMENTARES

Gliricidia sepium

CERCASCERCAS--VIVASVIVAS CORTINAS QUEBRACORTINAS QUEBRA --VENTOVENTO



Os Os sistemassistemas agroflorestaisagroflorestais
nana restaurarestauraççãoão
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❁❁❁❁ ❁ ❁❁ ❁ ❁❁ ❁❁ ❁ ❁

❉❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
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░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
❉ ❉ ❉ ❉❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉

❁❁ ❁❁ ❁❁ ❁ ❁❁ ❁❁ ❁ ❁❁ ❁

❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉

2 m

2 m

5 m

SISTEMA SISTEMA ““TAUNGYATAUNGYA”” MODIFICADO MODIFICADO 
((EngelEngel & & ParrottaParrotta))

CULTURAS

Espécies para lenha (10)

Espécies para 
madeira e frutíferas 
(10)

10 m
1,5 m



Fase 1: anuais, um a dois ciclos por anoFase 1: anuais, um a dois ciclos por ano



Fase 2: plantas perenesFase 2: plantas perenes

Café e palmito juçara Maracujá- doce

Banana, 
palmito e 
curauá



Fase 3 : consFase 3 : consóórcio com frutrcio com frutííferas, feras, 
plantadas nas antigas linhas de culturasplantadas nas antigas linhas de culturas



Fase 3: consFase 3: consóórcio com medicinais rcio com medicinais 
arbarbóóreas nativas arbreas nativas arbóóreas e trepadeirasreas e trepadeiras



ProduProduçção de biomassa do ão de biomassa do sansãosansão--dodo--
campocampo em SAF, aos 6 anosem SAF, aos 6 anos

((CampoeCampoe & & EngelEngel, em prepara, em preparaçção)ão)



ProduProduçção de biomassa ão de biomassa ––matmatééria secaria seca
((CampoeCampoe & & EngelEngel, 2006), 2006)

ÁÁrea 1(rea 1(nitossolonitossolo))

�� Parte aParte aéérea: 165,5 kg/rea: 165,5 kg/indind
(11,2% folhas)(11,2% folhas)

�� Sistema radicular:  253,2 Sistema radicular:  253,2 
kg/ind.kg/ind.

�� 130 130 m.s.m.s.//haha de lenha de lenha 

ÁÁrea 2 (rea 2 (argissoloargissolo))

�� Parte aParte aéérea: 158,5 kg/rea: 158,5 kg/indind
(6,1% folhas)(6,1% folhas)

�� Sistema radicular:  235,7 Sistema radicular:  235,7 
kg/ind.kg/ind.

�� 114,2 114,2 m.s.m.s.//haha de lenha de lenha 

4,28 a 5,444,28 a 5,44 tonton//haha de de serapilheiraserapilheira/ano/ano



ÁÁrea 2, 8rea 2, 8--9 anos 9 anos 



Vista geral, 9 anos, Vista geral, 9 anos, áárea 2rea 2

Área basal aos 8-9 
anos= 78,96 m²/ha
88,54m2/ha;

Cobertura de copas= 
76,4 a 193,6 %

(Barbieri et al., n.p.)

�� DeposiDeposiçção de 5, 13 a 5,73 t/ão de 5, 13 a 5,73 t/haha anualmente; anualmente; 

�� AcAcúúmulo de 10,5 a 12,4 t/mulo de 10,5 a 12,4 t/haha de de serapilheiraserapilheira sobre o solo;sobre o solo;





NO SISTEMA DESCRITONO SISTEMA DESCRITO

�� Plantio de culturas anuais atPlantio de culturas anuais atéé o 4o 4oo. ano: feijão, . ano: feijão, 
milho, mandioca, abmilho, mandioca, abóóbora;bora;

�� IntroduIntroduçção de perenes e tolerantes apão de perenes e tolerantes apóós o 4s o 4o. o. 

ano: palmito, cafano: palmito, caféé, banana; medicinais, frut, banana; medicinais, frutííferasferas

�� Custos da implantaCustos da implantaçção da floresta pagos em 3,5 ão da floresta pagos em 3,5 
anos;anos;

�� ProduProduçção de lenha a partir do 2o. anoão de lenha a partir do 2o. ano



SAFsSAFs no no PontalPontal do do ParanapanemaParanapanema (IPE)(IPE)



LIMITALIMITAÇÇÕES PARAÕES PARA
USO DE USO DE SAFsSAFs

�� ProdutividadeProdutividade
�� AnAnáálise mais complexalise mais complexa
�� Baixa produtividade em solos muito pobres e Baixa produtividade em solos muito pobres e ááreas com reas com 
ddééficit hficit híídrico acentuadodrico acentuado

�� Necessidade de melhorias tecnolNecessidade de melhorias tecnolóógicasgicas
�� Viabilidade econômicaViabilidade econômica

�� Falta de estudos que possibilitem a inclusão de Falta de estudos que possibilitem a inclusão de 
benefbenefíícios indiretoscios indiretos

�� Busca por retornos a curto prazoBusca por retornos a curto prazo
�� SustentabilidadeSustentabilidade

�� Falta de estudos de longo prazoFalta de estudos de longo prazo
�� AdotabilidadeAdotabilidade

�� Falta de tradiFalta de tradiçção florestal do produtor rural ão florestal do produtor rural 
�� Resistência social a mudanResistência social a mudançças nos sistemas de produas nos sistemas de produççãoão



DESAFIOSDESAFIOS

�� CriaCriaçção de uma tradião de uma tradiçção florestal no ão florestal no 
agricultor brasileiro;agricultor brasileiro;

�� EliminaEliminaçção da visão geral das florestas ão da visão geral das florestas 
como barreira para o desenvolvimento como barreira para o desenvolvimento 
agragríícola;cola;

�� AmpliaAmpliaçção da escala de utilizaão da escala de utilizaçção de ão de 
SAFsSAFs: cr: crééditodito

�� Unidades de produUnidades de produçção integradas: ão integradas: 
florestas nativas, plantaflorestas nativas, plantaçções florestais e ões florestais e 
SAFsSAFs, culturas agr, culturas agríícolas e /ou pecucolas e /ou pecuáária ria 
interagindo na paisageminteragindo na paisagem

EducaEduca çção + extensão + polão + extensão + pol ííticas pticas p úúblicas voltadas blicas voltadas 
para:para:



Muito obrigada!Muito obrigada!


