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Sistemas agroflorestais 

simples

CONSÓRCIOS



SISTEMAS 

AGROFLORESTAIS 

BIODIVERSOS



Dá certo?

Produz?











Floresta produtiva. 

Frutos, animais, madeira, fibras

Recupera ambientes

Sem (ou muito poucos) insumos externos

Copia processos naturais

O que é 
agrofloresta sucessional?





Sucessão natural



Substituição
Alta densidade



Ciclos das 
florestas



AUMENTO DE 

QUANTIDADE E 

QUALIDADE DE VIDA 

CONSOLIDADA



Sucessão

Quantidade e qualidade 

de vida consolidada

Fase de 

acumulação

Fase de 

abundância



Acumulação

Abundância



Sucessão

Quantidade e qualidade de 

vida consolidada

Fase de 

acumulação

Fase de 

abundância



Sistema dos 

colonizadores
✓ Primeiras formas 

de vida que aparecem 

num lugar, criadores 

de condições para 

formas de vida mais 

complexas (sendo 

p.e. sulfobactérias os 

mais extremos, 

usando a 

quimiosíntese para 

coplexificar energia , 

nesse caso, calórica) 

e armazenando-a em 

hidrocarbonetos

✓- criação das 

primeiras redes 

conplexas

✓- a tarefa de 

transformação de 

matéria orgânica 

realizada 

principalmente por 

bactérias, amebas e 

fungos

✓- Assim as tarefas 

da cibernética 

(otimização de 

rpocessos de vida) –

tarefas das tas 

“pragas” e “doenças”

Sistema dos acumuladores
✓acumulação de hidrocarbonetos 

em sistemas de vida até alcançar o 

ótimo para cada lugar

✓- relação C/N ampla

✓- criação de redes de alta 

complexidade

✓- processos de transformação de 

matéria orgânica lentos, conseguida 

mediante ampla relação C/N

✓- animais de porte pequeno, 

cumprindo tarefas (posto em ordem 

de sua importância qualitativa) 

polinizadores, cibernética, 

transformação de matéria orgânica, 

distribuidores de sementes, etc.

✓o excedente de energia 

materilizada, se tiver, (i) passando 

para sistemas de abundância por 

gravidade, lixiviação, etc., ou ii) 

depositada in situ a ser 

transformada em turfa, ligninite, etc. 

(sendo que os hitratos de carbono 

são o meio que a vida usa para 

armazenar energia complexificada –

energia criando de radiação ou de 

energia atômica

Sistemas de abundância
✓- redes mais sensíveis a perturbações

✓- estreita relação C/N

✓- rápidos e freqüentes os processos de transformação

✓- muitos animais de todos os portes; Os de porte grande, no 

entanto, sendo a peculiaridade destes sistemas (grandes 

herbívoros, frugívoros e carnívoros

✓- sistema(s) do homem, das espécies de que ele se alimenta, 

inclusive das suas plantas cultivadas

✓- os animais, na ordem de sua importância quantitativa, 

considerando sua função: transformadores, trabalhando para o 

escoamento (direta e indiretamente) dos excedentes da energia 

complexificada, distribuidores de sementes, polinizadores, 

cibernética, etc.

✓- eficaz metabolismo dos sistemas para (mediante bactérias, 

fungos, etc.) fixar o suficiente N e mobilizar as quantidades 

necessárias de P para lograr de modo ativo (via animais, 

normalmente, o escoamento de excedentes da energia 

complexificada, i. e. , para manter o ótimo de quantidade e 

qualidade de vida consolidada para cada lugar

Vetor I – aumento 

da complexificação

Vetor II - Sucessão 

Natural

Quantidade e qualidade de vida



Um ciclo sucessional

 Plantas com demandas de 
QQVC semelhantes

 Todas surgem juntas

 Alta densidade de sementes 
e/ou plântulas

 Estratos

 De clareira a clareira

Sucessão

Fase de 

acumulação

Quantidade e qualidade de 

vida consolidada

Fase de 

abundância





Características genéticas

Que altura a planta fica?

Cresce rápido ou devagar?

Dura muito ou morre logo? 
Quanto tempo de vida?

Precisa de muita vida ou é 

rústica (QQVC)?

Funções 

ecofisiológicas



Como é o chão de uma floresta?



VIDA





Estratos

 Características determinadas 

geneticamente

 Emergentes

 Dossel (côncavo e convexo)

 Estrato alto

 Estrato médio

 Estrato baixo

 Sub-bosque



Estratos

Emergentes

Alto (dossel)

Médio

Baixo 

Sub-bosque

EM TODAS AS VEGETAÇÕES



80 a 

90%

60 %

25 a 

45 %

10 a 

15 %



90 %

75 %



100%



Placenta 

1

(dura até 

6 meses)

Placenta 

2 e 3

(até 3 

anos)

Secundárias 

ciclo curto      

(10 a 25 

anos)

Secundárias ciclo 

médio    (50 anos)

Ciclo Longo  (100 anos ou 

mais)

E
m

e
rg

e
n

te

Milho Mamona; Mamão; Vassourão-branco 

(Piptocarpha 
angustifolia);  

Louro-pardo (Codia trichotoma); 

Canela-guaicá (Ocotea 
puberula); Canela-lageana 

(Ocotea pulchella); Canela-

branca (Nectandra 
membranacea); Timbaúva 

(Enterolobium contorsiliquum); 

Angico-vermelho 

(Parapiritadenia rígida); 

Ipê-da-serra (Tabebuia alba); ipê-roxo (Tabebuia 
avellanedae); ipê-amarelo (Tabebuia umbellata); 

embiruçu (Pseudobombax grandiflorum); Guaraparim 

(Vantanea compacta); Canela-preta (Ocotea 
catharinensis); Jequitibá (Cariniana estrellensis); 

Baguaçu (Talauma ovata); Canjerana (Cabralea 
canjerana); Cedro (Cedrela fissilis); Guepé 

(Diatenopteryx sorbifolia); Jaracatiá (Jacaratia 
spinosa)

A
lto

Girassol; Cosmos; 

Gergelim; Arroz; 

Crotalaria

Maria-mole 

(Senecio 
brasiliensis); 

Coerana amarela 

(Cestrum 
corymbosum); 

Pimenta-braba 

(Capsicum 
flexuosum); 

Coerana 

(Cestrum 
intermedium); 

Mandioca; 

Vassourão-preto 

(Vernonia discolor); 
Maricá (Mimosa 
bimucronata); 

Bracatinga (Mimosa 
scabrella); Louro-

cravo (Pimenta 
pseudocaryophyllus); 

Araçá (Psidium 
cattleianum); 

Vassoura-vermelha 

(Dodonea viscosa); 

Ipê-verde (Cybstax 
antisyphilitica); Cinzeiro 

(Hirtella hebeclada); 

Maçaranduba (Persea pyrifolia); 

Ingá-feijão (Ingá marginata); 

Pau-jacaré (Piptadenia 
gonoacantha); Indaiá (Attalea 
dubia); 

Peroba-vermelha (Aspidosperma olivaceum); Caúna-

da-serra (Ilex brevicuspis); caroba (Jacarandá 
micrantha); Louro-branco (Cordia silvestris);; 

Sapopema (Sloanea monosperma); Canela-de-cheiro 

(Aniba firmula); Canela-fogo (Cryptocaya 
aschersoniana); Canela-amarela (Nectandra 
lanceolata); Canela-imbuia (Nectandra 
megapotamia); Canela-ferrugem (Nectandra rígida); 

Canela-sassafrás (Ocotea odorífera); Imbuia (Ocotea 
porosa); Ingá-macaco (Ingá sessilis); Guabirobeira 

(Campomanesia xanthocarpa); Guamirim-vermelho 

(Myrcia glabra); Juvu (Bougainvillea glabra); umbu 

(Phytolacca dioica); Salseiro (Salix humboldtiana); 

Camboatá (Cupania vernalis)

M
é

d
io

Feijão; Feijão-de-

porco; Soja; 

Guandu; 

Jurubeba-

verdadeira 

(Solanum 
paniculatum);

Caujuja (Clethra 
scabra); Cocão 

(Erythroxylum 
deciduum); Pata-de-

vaca (Bauhinia 
forficata); Guamirim-

da-folha-fina (Myrcia 
rostrata); 

Aroeira-vermelha (Schinus 
terebinthifolus); Aroeira-braba 

(Lthraea brasiliensis); Cupiúva 

(Tapirira guianensis); 

Guaçatunga (Casearia 
decandra); Tarumaí 

(Rhamnidium elaeocarpus); 

Congonha (Ilex theezans); Carobinha (Jacaranda 
puberula); Claraíba (Cordia ecalyculata); Canela-

merda (Nectandra grandiflora);  Grumixama 

(Eugenia brasiliensis); Pitanga (Eugena uniflora); 

Guamirim-ferro (Myrceugenia catharinae); 

Jabuticaba (Myrciaria trunciflora); Maria-mole 

(Guapira opposita); Maria-mole (Pisonia ambígua); 

Pessegueiro-do-mato (Prunus sellowii); Aguaí-

vermelho (Chrysophylum marginatum); Guacá-de-

leite (Pouteria venosa); 

B
a

ix
o

Plântulas da 

vegetação 

seguinte

Abacaxi, Inhame Mulungu-do-litoral 

(Erythrina speciosa); 

Assobieira (Schinus polygama); 

Guaçatunga (Casearia 
silvestris); Guabirobiera 

(Campomanesia eugenioides); 

Cerejeira (Eugenia involucrata); 

Butiá-da-praia (Butia odorata); 

Guaricana (Geonoma 
schotiana); 

Cauninha (Ilex dumosa); Mata-pau-de-espinho 

(Spirotheca passifloroides); Fruta-de-jacu-macho 

(Diospyrus inconstans); Canela-frade (Endlicheria 
paniculata); Catiguá-vermelho (Trichilia claussenii); 
Catiguá-branco (Trichilia silvatica); Guamirim 

(Calyptranthes concinna); Aperta-goela (Gomidesia 
affinis); Cambucá (Marlierea edulis); Cambuí 

(Myrciaria tenella); Gamiova (Geonoma gamiova); 

Cutia-amarela (Esembeckia grandiflora); Vacum 

(Allophylus edulis)



Uma planta 
não 
atrapalha a 
outra?



Acumulação
Matéria orgânica

Alta densidade de plantas

Sucessão 
Plantas se substituindo

Como copiar?





























Sucessão

Quantidade e 

qualidade de vida 

consolidada

Fase de 

acumulação

Fase de 

abundância

Sucessão

Quantidade e qualidade de vida 

consolidada

Fase de 

acumulação

Fase de 

abundância

MANEJO DE SAFS 

SUCESSIONAIS



Pragas?
 Otimização dos processos de vida -

quem pode e quem não pode 

 Formigas

 Inversão do solo

 Matéria orgânica em profundidade

 Limpeza de sementes, plantio



Podas!



▪ Formigas, cupins, lagartas (pragas?) são 

seres maus que foram colocados na Terra 

para prejudicar o ser humano?

▪ Nossas ações estão deixando mais rico o 

lugar em vivemos? A terra está mais forte?

▪ É possível ser rico num lugar pobre?

▪ É possível viver sem degradar? É possível 

viver recuperando o lugar? 

▪ Progresso só é possível com destruição? 



O Ser humano se afasta do ambiente

Comer, morar, vestir viver causa destruição

É possível ser integralmente sustentável?

Precisamos voltar à Idade da Pedra?

Qual a compatibilidade entre progresso e 

natureza?



O QUE É TECNOLOGIA?



CONHECIMENTO
SABEDORIA

TECNOLOGIA







FIM


