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Resumo: 

O experimento ocorreu com o intuito de demonstrar difundir e fortalecer a versatilidade 

e a praticidade de um SAF (Sistema Agroflorestal), sistema esse tem sido bastante utilizado 

nas últimas décadas com a finalidade de recuperação de áreas degradadas. 
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ABSTRACT:  

The experiment was carried out with the purpose of demonstrating and promoting the 

versatility and practicality of a SAF (Agroforestry System), a system that has been widely 

used in recent decades for the purpose of recovering degraded areas. 
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1. INTRODUÇÂO 

Os Sistemas Agroflorestais (SAF’s) são reconhecidamente modelos de 

exploração de solos que mais se aproximam ecologicamente da floresta natural 
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e, por isso, considerados como importante alternativa de uso sustentado do 

ecossistema tropical úmido (Almeida, Müller e Sena-Gomes, 2002; Brandy et 

al., 1994; Canto et al., 1992; Huxley, 1983; Nair, 1993; Müller, Sena-Gomes e 

Almeida, 2002). A importância da utilização de Sistemas Agroflorestais fica 

mais evidente, quando constatamos a existência de extensas áreas 

improdutivas em consequência da degradação resultante, principalmente, da 

prática do cultivo itinerante, reconhecidamente uma modalidade de exploração 

não sustentável dos solos. A pecuarização é outra realidade na exploração de 

terras no Brasil sendo, em geral, uma atividade resultante da implantação de 

grandes projetos, principalmente na Amazônia, mas não somente naquela 

região, a qual promove a elevação do índice de desemprego e representa 

grande risco de degradação ambiental. 

SAFs para recuperação ambiental são sistemas produtivos que podem 

se basear na sucessão ecológica, análogos aos ecossistemas naturais, em que 

árvores exóticas ou nativas são consorciadas com culturas agrícolas, 

trepadeiras, forrageiras, arbustivas, de acordo com um arranjo espacial e 

temporal pré-estabelecido, com alta diversidade de espécies e interações entre 

elas. 

Os SAFs, foram resgatados de culturas antigas e atualizados para 

atender às necessidades de evolução no uso da terra, especialmente em 

regiões tropicais; hoje se expandem por praticamente todas as regiões onde 

sejam possíveis os cultivos agrícolas e florestais (Daniel et al., 1999). 

Impedir e reverter o processo de destruição do meio ambiente implica, 

portanto, adotar soluções econômicas e práticas agrícolas que permitam aos 

produtores melhorem suas condições de vida, ao mesmo tempo que preservem 

ou recuperem remanescentes florestais. Para tal, os sistemas agroflorestais 

apresentam enorme potencial como fonte de soluções alternativas para os 
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problemas enfrentados na agricultura convencional, permitindo, principalmente 

aos pequenos produtores, retornos econômicos e maior conservação dos 

recursos naturais (MONTAGNINI, 1992; DUBOIS et al.,1996). 

A integração entre espécies arbóreas e culturas agrícolas não visa 

somente à produção, mas também à melhoria na qualidade dos recursos 

ambientais, graças às interações ecológicas e econômicas que acontecem 

nesse processo, uma vez que a presença de árvores favorece a ciclagem de 

nutrientes, confere proteção ao solo contra erosão e melhora o microclima local 

(VALLADARES-PÁDUA et al.,1997). 

Este trabalho tem como objetivo avaliar esse sistema produtivo 

sustentável conhecido como SAF’s, avaliando o trabalho de agricultores 

familiares e também projetos realizados na Faculdade de Ciências Sociais e 

Agrárias de Itapeva, provando os pontos positivos dos sistemas e as 

dificuldades encontradas nesse método. 

 

2. Revisão bibliográfica 

 

2.1  Agrossilvicultura e Sistemas agroflorestais: Conceitos 

A agrossilvicultura como ciência desenvolveu-se a partir da década de 

1970, quando as principais hipóteses do papel das árvores sobre os solos 

tropicais foram desenvolvidas, e principalmente com a criação de instituições 

internacionais voltadas à pesquisa agroflorestal, como o International Council 

for Research in Agroforestry (ICRAF). Baseia-se na silvicultura, agricultura, 

zootecnia, no manejo de solos e em outras disciplinas ligadas ao uso da terra. 

Entretanto, adota uma abordagem interdisciplinar com relação ao estudo 

dos sistemas de uso da terra. Implica em ter-se uma consciência das 
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interações e retroalimentação entre homem e o ambiente, demanda de 

recursos e sua existência em uma determinada área, o que significa, em 

determinadas circunstâncias, otimizar o uso sustentável dos recursos, além de 

simplesmente buscar o aumento permanente da produção (Anonymous, 1982). 

 

 

 

2.2 Sistemas Agroflorestais 
 

A utilização de SAFs tem sido, nas últimas décadas, bastante difundida 

como alternativa para recuperação de áreas degradadas. A combinação de 

espécies arbóreas com culturas agrícolas e a criação de animais, proporciona a 

melhoria nas propriedades físico-químicas de solos degradados, bem como na 

atividade de microrganismos, considerando a possibilidade de um grande 

número de fontes de matéria orgânica (Reinert, 1998; Mendonça et al., 2001) 

citado por (Arato et al., 2003). 

Os sistemas agroflorestais não são adotados em larga escala no Brasil. 

Em geral, são praticados pelos pequenos produtores em áreas marginais da 

propriedade ou em terrenos já degradados (FERNANDES et al., 1994).  

Talvez isso ocorra porque a tradição florestal não faz parte da cultura 

humana e os pequenos fragmentos, presentes nas propriedades agrícolas 

como áreas de Reserva Legal e Preservação Permanente, são encarados 

como “terra sim produtivas”, um verdadeiro empecilho à maximização do uso 

da terra (CULLEN JR. et al.,2003). Também essas comunidades têm 

dificuldade para compreender os complexos mecanismos e benefícios 

biológicos decorrentes da prática agroflorestal. Por isso, as considerações 
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econômicas e sociais, sendo mais facilmente compreendidas, devem ser 

sempre exaltadas (BERTALOT et al.,2000). 

 

 

2.3 Sistema Agroflorestal com integração aviaria 

 

Esse sistema pode ser considerado como sistema agroflorestal 

simultâneo, neste grupo, os componentes agrícolas e florestais possuem 

uma interação direta, uma vez que se encontram ao mesmo tempo no 

terreno durante toda a sua duração. Além de contar com a presença de 

aves, que garante além da manutenção de algumas plantas daninhas ainda 

contribuem com a adubação, uma vez que suas fezes são ricas em 

nitrogênio, componente fundamental no desenvolvimento das plantas.  

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 LOCAL DO ESTUDO 

 O experimento foi conduzido em uma área designada ao projeto SAF’s 

direcionado pelo professor Msc. Felipe Manente, contendo os sistemas 

agroflorestais, localizado na Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de 

Itapeva, em Itapeva -SP. 

  A área a ser realizada o estudo foi dividida em uma parcela de 

aproximadamente 300 metros quadrados para melhor coleta de resultado e 

controle, o sistema a trabalhado foi o de sistema agroflorestal com integração 

aviaria, onde integrou culturas perenes, frutíferas e espécies de crescimento 

rápido que foram avaliadas com abóboras, alface, pepino... etc., o sistema 

contou ainda coma a presença de galinhas caipira . 

  As mudas das espécies frutíferas e madeireiras são do próprio viveiro 

experimental da FAIT, todas já plantadas a pelo menos dois anos na área do 
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SAF, algumas frutíferas inclusive já produzindo. As hortaliças foram todas 

produzidas em estufas particulares, onde as sementes foram compradas todas 

em casas agropecuárias sem preferência por marca. 

   Para o preparo de solo foi utilizado uma rotativa, que serve para remover o 

solo diminuindo assim a compactação facilitando o trabalho, feito isso é 

utilizado ferramentas comuns como enxadas e carpideiras.  

   Para o preparo do solo não precisará ser feito a correção do solo, apenas foi 

adubado com esterco bovino e até mesmo o próprio esterco das galinhas.  

   Depois de implantadas as mudas na área foi apenas molhado e para evitar 

que o sol intenso afete no desenvolvimento das mudas, foi colocado sobre elas 

um sombrite, que serve para filtrar um pouco o sol assim. 

 

 

3.2 METODOLOGIA DE TRABALHO 

Após delimitada a área de trabalho, foi feito um levantamento de quais 

espécies tínhamos no local de trabalho e quais e que tipos de espécies 

seriam introduzidas para respeitar a porcentagem de cada tipo. 

Dando sequência aos trabalhos definimos então as culturas a serem 

plantadas, que ficaram por conta de abobora, chicória, rabanete e chuchu. 

Para que não tivesse o risco de que as galinhas comecem as culturas de 

rápido crescimento como a chicória por exemplo, aderimos ao confinamento 

das mesmas em uma espécie de galinheiro móvel, para que o mesmo 

andasse sobre a área.  
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4. CONCLUSÃO 

O trabalho mostrou que o SAF é uma forma viável de utilização da área, 

integrando com as culturas certas, o sistema correto e uma forma eficiente 

de trabalho é possível tirar um lucro considerável não só em dinheiro, mas 

também quando a beneficio que o sistema oferece para a área e para si 

mesmo.  É preciso trabalhar mais na divulgação desse tipo de utilização de 

áreas, uma vez que hoje tanto se fala em maneiras sustentáveis de se viver 

e produzir alimentos e matérias primas. Durante o estudo conseguimos obter 
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renda com todas as culturas de rápido retorno, galinhas e hortaliças. Se 

considerar que o solo ainda não era bem trabalhado para algumas coisas 

prantadas, o tempo para planejamento e correção de erros foi curto, ficou 

mais que provado que com um intensivo trabalho e uma melhor organização 

é possível aumentar seus ganhos em areas do tipo. 
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