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OBJETIVO

Repassar, para você, conceitos e experiências sobre sistema agroflorestal 
sucessional  com o objetivo de fortalecer o seu conhecimento, ou iniciá-
lo no tema, caso seja sua situação.

Enfatizar a importância dos sistemas agroflorestais de alta diversidade 
biológica para o desenvolvimento de uma agricultura sustentável.

Permitir o entendimento de que a contribuição deste tipo de sistema não 
se restringe a pequenos agricultores familiares e pode ser utilizada por 
médias e grandes propriedades que necessitem de recuperar áreas de 
reserva legal, ou mesmo áreas de preservação permanente.



CONTEÚDO

TÓPICO 1 - CONCEITOS BÁSICOS PARA USO EM SISTEMAS 
AGROFLORESTAIS SUCESSIONAIS

TÓPICO 2 - EXPERIÊNCIA COM SISTEMA AGROFLORESTAL 
SUCESSIONAL NO BIOMA CERRADO



TÓPICO 1
CONCEITOS BÁSICOS PARA USO EM 
SISTEMAS AGROFLOESTAIS DE ALTA 
DIVERSIDADE BIOLÓGICA 



OBJETIVO

Apresentar conceitos básicos para o entendimento de sistemas 
agroflorestais de alta diversidade biológica, como: sistema, 
sintropia, agroecossistema, sucessão e propriedades emergentes.

Tais conceitos serão apresentados com a finalidade de facilitar o 
entendimento das experiências apresentadas no próximo tópico.



CONTEÚDO

 Sistema.

 Sintropia.

 Ecossistema / Agroecossistema.

 Sucessão ecológica.

 Sistema Agroflorestal Sucessional.



SISTEMA

“Um sistema é um grupo de partes que estão conectadas e 

trabalham juntas. A terra está coberta de coisas vivas e inertes que 

interatuam formando sistemas, também chamados ecossistemas 

(sistema ecológico). Um típico ecossistema contem, coisas vivas 

(árvores, animais, p. ex.) e coisas inertes (nutrientes e água, p. ex.)”

http://www.unicamp.br/fea/ortega/eco/esp/esp-01.htm



SINTROPIA

 Princípio contrário à entropia.

 Seres vivos – incremento sistemático.

 grau de organização;

 acumulação de energia;

 acumulação de matéria;

 acumulação de informação.

 Apoio de pesquisadores de Matemática, Física, Biologia, Ecologia, Psicologia.

“... A lei da entropia não governa os sistemas vivos” Szent –Györgyi citado por Di 
Corpo (2013, p.9) apud MONTE (2013)



ECOSSISTEMA / AGROECOSSISTEMA

 Ecossistema

[...] qualquer unidade (biossistema) que abrange todos os organismos que 
funcionam em conjunto (a comunidade biótica) numa dada área, 
interagindo com o ambiente físico de tal forma que um fluxo de energia 
produza estruturas bióticas definidas e uma ciclagem de matéria entre as 
partes vivas e não vivas.

 Agroecossistema

Ecossistemas artificializados pela ação antrópica com finalidade de 
produção agrícola.



SUCESSÃO ECOLÓGICA

 Sucessão primária

Modo como os processos vitais iniciam a ocupação de dado ambiente 
abiótico. 

 Sucessão secundária

Etapas de recuperação de dado ecossistema frente a um determinado 
distúrbio ou perturbação.

A proporção entre biomassa e produção aumenta durante a sucessão até 
que um ecossistema estabilizado é atingido, em que um máximo de 
biomassa e de função simbiótica entre organismos é mantido por unidade 
de fluxo energético disponível. 



SUCESSÃO ECOLÓGICA

 Biomassa e produção aumentam ao longo da sequência, mas em 

taxas diferentes, o que significa uma diminuição da razão entre a 

produção primária líquida e biomassa.

 Massa de heterotróficos é aumentada em relação à biomassa total.

 O comprimento das cadeias alimentares aumenta.

Margalef (1997) citado por Walker (2005) 



SUCESSÃO ECOLÓGICA

 Florística de revezamento

Substituições e mudanças na composição das espécies durante o processo 
de sucessão.



SUCESSÃO ECOLÓGICA

 Aumento do número de espécies e muitas vezes também da 

diversidade.

 Aumento da reciclagem interna de nutrientes, diminuindo a 

rotatividade.

 Mecanismos de homeostase se tornam mais eficazes, em parte 

devido à maior longevidade dos organismos. 

Margalef (1997) citado por Walker (2005) 





O QUE É SISTEMA AGROFLORESTAL SUCESSIONAL

 Tipo especial de SAF.

 Complexidade biológica.

 Diversidade Florística.

 Princípios ecológicos.

MARTINS, 2013



O QUE É SISTEMA AGROFLORESTAL SUCESSIONAL

Sistemas agroflorestais complexos compreendidos como um tipo 

especial de SAF, caracterizado por uma estrutura similar a de florestas 

naturais, expressiva diversidade florística e um forte embasamento em 

princípios ecológicos, como a sucessão natural (IAFN, 2012; PENEIREIRO 

et al., 2008; SCHROTH, G; HARVEY; VINCENT, 2004). 

MARTINS, 2013



POR QUÊ SISTEMA AGROFLORESTAL SUCESSIONAL

BAIXA DIVERSIDADE DOS SAFs

“Bastava ter uma espécie tipicamente florestal, nativa ou introduzida, 
arbórea ou arbustiva, de permanência permanente ou temporária no 
sistema!” (MAY; TROVATTO, 2008).

 Seringueira x café.

 Seringueira x cacau.

 Grevílea x café.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

 Alta biodiversidade.

 Multiestratificação.

 Manutenção do solo coberto.

 Grande quantidade de biomassa.

 Grandes números de formas de vida.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

 Manejo da vegetação para facilitação do avanço da sucessão.

 Colheita e aproveitamento de produtos não é objetivo principal.

 Estágios variados.

 Elevada densidade.

 Grande longevidade.



RESUMO DO TÓPICO

Espero que esta aula abordando sistema, sintropia, agroecossistema, 

sucessão ecológica, propriedades emergentes e sistema agroflorestal 

sucessionalpossa, juntamente, com informações que você buscará no 

material de apoio contribuir para um bom entendimento das 

experiências que serão apresentadas nas próximas aulas.



TÓPICO 2
EXPERIÊNCIA COM SISTEMA 
AGROFLORESTTAL SUCESSIONAL NO 
CERRADO BRASILEIRO



EXPERIÊNCIA COM SISTEMA AGROFLORESTTAL 
SUCESSIONAL NO CERRADO BRASILEIRO

HOFFMANN, M.R. Sistema agroflorestal sucessional – implantação 

mecanizada. Um estudo de caso. Dissertação (Graduação). Maurício 

Rigon Hoffmann; orientação de Wenceslau J. Goedert. Brasília, 

2005. 529 p. Dissertação (Graduação) – Universidade de Brasília / 

Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária.



EXPERIÊNCIA 1

 Local: Sítio Felicidade, D.F., BR0220, Km 54.

 Vegetação: Cerradão.

 Solo: Latossolo Vermelho.

 Clima: tropical de altitude com sazonalidade do período chuvoso; 
pluviosidade média anual de cerca de 1500 mm.

 Relevo: suave ondulado.

 Altitude: 920 m.

 Vegetação anterior: milho cultivado há 2 anos.



HOFFMANN, 2005

IMPLANTAÇÃO
 Todas as espécies implantadas simultaneamente.

 Estratégia:

 Grande número de espécies: 73 (7 anuais – herbáceas; 8 bienais arbustivas; 8 
trienais arbustivas; arbóreas).

 Criação de condições de abundância onde não havia.

 Ilhas de fertilidade; faixas de material da roçagem.

 Capina seletiva: colher, podar ou substituir as plantas espontâneas entre as 
linhas de plantio.

 Poda de rejuvenescimento: corte de plantas anuais ao final do ciclo.

 Poda de estratificação: ajuste dos estratos – auxílio às espécies a ocuparem 
seus espaços dentro do consórcio.



IMPLANTAÇÃO

 Espécies plantadas na área com finalidade de serviço.

Carvoeiro; Jacaré; monjoleiro; crotalária; mutamba; acácia-mangio; 

cosmo; pau-jangada; margaridão; gonçalo-alves; mamica-de-porca; 

acácia; pérola; imbiruçu; sombreiro-mexicano; pau-terra; pau-santo; 

acácia-esponja; algodão-mocó; fedegoso; barriguda; sumauma; 

leucena; sabiá; guapuruvu. 



IMPLANTAÇÃO

 Espécies plantadas para produção de madeira

Jacarandá-da-bahia; jacarandá-do-cerrado; aroeira; jacarandá; 

mogno; pau-grande-de-semente-alada; ipê-branco; angico-preto; 

eucalipto; tamboril; teca.

 Espécies plantadas na área com finalidade de produção de frutos

Goiaba; araticum; cagaita; ingá; mamão; maracujá; baru; abacaxi; 

jatobá.

HOFFMANN, 2005



IMPLANTAÇÃO
 Espécies plantadas na área com espécies para produção de sementes.

Feijão-bravo; crotalária juncea; feijão-de-porco.

 Espécies plantadas na área com espécies para produção de grãos.

Milho; guandu; café-topázio; Feijão-bravo; crotalária-juncea; feijão-de-porco.

 Espécies plantadas na área com finalidade medicinal.

Tingui.

 Espécies plantadas na área com espécies para produção de óleo.

Copaíba.

 Espécies plantadas na área com espécies para produção de corantes.

Urucu.



CONCLUSÕES

 SAFs sucessionais mecanizados tiveram custos 4.45% menores que os 
SAFs manuais.

 SAFs sucessionais mecanizados onde se criou a condição de 
abundância foram implantados 156,6 dias a menos que os SAFs
manuais; para manejo e colheita os tempos foram iguais.

 Nos SAF(s) mecanizados o plantio agroflorestal foi reduzido de 30 
dias/há para três horas em relação ao manual.

 SAFs sucessionais mecanizados apresentaram no 1º ano rendimento 
bruto equivalente a 45% do valor investido.

 SAFs sucessionais não apresentaram injúrias por doenças ou pragas.



CONCLUSÕES

 A ordenação sucessional para as espécies pioneiras foi: feijão-de-
porco, tomate-cereja, fava, milho.

 A ordenação sucessional das espécies (estratos baixo; médio; alto; 
emergente)  para as secundárias I foram: abacaxi, margaridão, 
guandú, banana, mandioca.

 SAFs otimizaram o espaço ao longo do tempo – cultivo simultâneo -
ciclos de vida diferente, estratos diferentes ao mesmo tempo.

 SAF(s) mecanizado aumentou a cobertura do terreno (80%) - mais 
material seco que o ideal para plantio direto.



CONCLUSÕES

 SAF(s) mecanizado elevou a biodiversidade de plantas de 5 espécies 

para 45 espécies de plantas/ha.

 No SAF(s) mecanizado não houve gasto com agrotóxico e adubo 

químico enquanto que nos monocultivos 48% da soma dos custos 

totais foram com agrotóxicos e adubos químicos.

 Tanto o SAF(s) mecanizado quanto o manual apresentaram custo 

médio 13% menor que as monoculturas de café e banana.



CONCLUSÕES

 Os SAF(s) em condição de acumulação apresentaram menor custo 

total, para implantação do que reflorestamentos com espécies nativas 

e as técnicas atualmente utilizadas, demonstrando a evolução técnica 

nos métodos de implantação florestal.



RESUMO DO TÓPICO

 Neste tópico foi mostrada resumidamente uma experiência de 

sistema agroflorestais do tipo sucessional.

 Espera-se que tenha ficado claro para você que a importância deste 

tipo de sistema de alta complexidade e a possibilidade de sua 

utilização tanto na restauração de ecossistemas quanto na geração de 

renda para a propriedade rural.



RESUMO DA AULA

Nesta aula foram trabalhados conceitos importantes (sistema, sintropia x
entropia, sucessão vegetal, dentre outros) para o entendimento da 
implantação e manejo de sistemas agroflorestais sucessionais e uma 
experiência com sistema agroflorestal sucessional. 

Espera-se que com os conhecimentos apresentados durante a aula, e, 
também, com o material de apoio fornecido pelo curso você possa ter 
fortalecido seu conhecimento sobre o tema e, como consequência, ter 
adquirido maior segurança para experimentar  o planejamento de 
sistemas de igual natureza.



OBRIGADO!

Moacir José Sales Medrado


