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“Área medindo mais de 0,5 ha com árvores 
maiores que 5 m de altura e cobertura de copa 
superior a 10%, ou árvores capazes de alcançar 
estes parâmetros in situ. Isso não inclui terra que 
está predominantemente sob uso agrícola ou 
urbano.”  

Floresta

FAO (2004) – Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação 
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Floresta

Área mínima de 0,05 ha com espécies capazes de 

atingir cobertura de copa mínima de 10% e altura 

mínima de 2 m,  incluindo áreas temporariamente 

desflorestadas cuja reversão é esperada.

Framework Convention on Climate Change - Acordo e Declaração de 
Marrakech, ONU, COP 7, 2001
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Fundo de quintal florestado 
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Agrofloresta como ideário produtivo 

Origem

Na história mais recente da colonização do Brasil

 Ideário da produção sustentável, integração e 

promoção sócio econômica em massa
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Populações tradicionais 

e o extrativismo
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Arquitetura aérea e radicular para  

produção otimizada
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Sistema Agroflorestal (SAF)

 recuperar e ou melhorar o solo 

para a produção sustentável de 

vegetais e animais 

 recuperar áreas degradadas.  

 uso ou manejo da terra, nos quais se combinam o 

plantio consorciado de espécies arbóreas com cultivos 

agrícolas, forrageiras e adubos verdes.
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Como tornar o ideário agrofloresta um 

sistema produtivo significativo para o 

Brasil

Politica do estado:

 Respeitar, preservar e valorizar culturas autóctones  indígenas, 

geraizeiros, ribeirinhos, babaçueiras, vazanteiros e  quilombolas –

patrimônio histórico, cultural  e conhecimento tradicional de sua 

biodiversidade.

 Desenvolver as potencialidades das produtos extrativistas (aumentar a 

aplicação industrial)

 Desenvolver equipamentos, métodos e processos produtivos mais 

eficientes (melhorar a produtividade do trabalho na cadeia extrativista)  
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Babaçu: maior recurso oleífero nativo 

do mundo

 Potencial de até 18 milhões de ton. (M.ind.C, 1977 )

 1 bilhão litros álcool, 2 bilhões m3 gás combustível 

 2 milhões  ton. coque siderúrgico 

 500 mil  ton. óleo (amêndoas 7%  fruto) 

 1,5 milhão ton. epicarpo (combustível primário). 

 5 mil megawatts, 20% da capacida- de 

hidrelétrica instalada em 1977

 IBGE (Produção da Extração Vegetal)

 2014: 84.000 ton de amêndoa                                     - 66% 

óleo – 55.000 ton óleo 10
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Biorefinaria do babaçu

(OLIVEIRA et al.,2009) 11
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O extrativismo tradicional como base para expansão da 

economia agroflorestal 
Colheita em 

ton - 2012

Valor da colheita R$ 

1000 (2012)

Valor da colheita R$ 

1000 (2013)

Bioma

Amêndoa de Babaçu 102.409 142.208 121.800 Cerrado

Erva-mate       229.681 118.049 400.000 Mata Atlântica

Açaí (fruto)   215.380 304.566  409.700 Amazônia

Amêndoa de pequi 7047 11113 cerrado

Castanha-do-pará   42.152 69.404 72.100 Amazônia

Ceras carnaúba 21.274 108.268     118.100 Caatinga 

Cumaru     7.047 11.113 cerrado

Látex (Hevea) 3.005     8.202   Amazônia

Umbu (fruto) 9.323 7.600        Caatinga 

Pinhão  8032 10.955 Mata Atlântica

Palmito 5.563 9.535   Amazônia

Castanha-de-caju   3.179 3.820 Caat./M. Atl./Cerr. 

Buriti   465    2.054 Amazônia/Cerr.

Licuri .4.213 .4.105   Caatinga 

Óleo de Copaíba   214 2.178    Amazônia  /Cerr.

Piaçava 61409 123435 82900 Mata atl. caatinga

Florestas do 

Brasil, 

MMA, 2013)
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Brasil: 

851.600.000 ha
Área estimada de florestas naturais em 2012, por BIOMA  em milhões de 

ha: 

 Amazônia: 325,5  

 Caatinga: 41,4  

 Cerrado: 57,3

 Pantanal: 8,9  

 Mata Atlântic:a 20,1  

 Pampa: 2,8  

 TOTAL 456,1  

Fonte: Brasil, MMA (2007) Serviço Florestal Brasileiro. 13
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Cerrado: Conferencia de Nagoya: ''17% dos 

biomas devem ser conservados'' (MMA, 2007)

 Segundo bioma da América do Sul, 

 Área original - 203.644.800 ha

 Área preservada - 57.321.446 ha (28,1%). 

 Bacias – Amazônica/Tocantins, São Francisco e Prata. 

 Biodiversidade - 11.627 espécies de plantas nativas já 

catalogadas

 Diversidade de culturas  autóctones 
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Cerrado: mais de 100 espécies com 

potencial extrativista

 Óleo de babaçu (Orbygnia oleifera) 

 Óleo e fruto do pequi (Caryocar brasiliense)

 Fava (Dimorphandra mollis) 

 Mangaba (Hacornia speciosa) 

 Fibra e fruto de buriti (Mauritia flexuosa) 

 Extratos medicinais da copaíba (Copaifera

langsdorffi), 

 Candeia (Eremanthus erytropappus) 

 Arnica (Lychnophora ericoides) 

 Jaborandi (Pilocarpus jaborandi)

 Cagaita (Eugenia dysenterica) 

 Murici (Byrsonima pachyphylla)  

 Araticum (Annona coriacea)

 Murici-rosa (Byrsonima coccolobifolia) 

 Murici-macho (Byrsonima verbascifolia) 

 Mama- cadela (Brosimun gaudichaudii) 

 Baru (Dipteryx alata) 

 Jatobá-do-cerrado (Hymenaea stigonocarp)  

 Araticum (Annona crassiflora) 
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1. Agro silviculturas testadas no 

Cerrado
• Árvores + (café, banana, batata doce, mandioca, milho, feijão, soja ou 

regeneração da vegetação natural) 

• Seringueira (Hevea brasiliensis)

• Mogno (Swietenia macrophilla)

• Copaíba (Copaifera langsdorffii)

• Baru (Dypterix alata)

• Gueroba (Syagrus oleracea)

• Angico (Anandenanthera falcata)

• Neen (Azaderachta indica)

 Eucalyptus
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2. Agro silvipastoris - árvores, cultivos

agrícolas, forrageiras e pastoreio

Espécies arbóreas  nativas ou eucaliptos 

 Arroz no primeiro ano

 Soja no segundo ano

Quando usado o eucalipto

 Forrageiras no terceiro ano

 Pastoreio a partir do quarto ano
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3. Silvipastoris - árvores, forrageiras e 

pastoreio
 Utiliza se espécies arbóreas cujos frutos não causem problemas 

aos animais

 Forrageiras devem ser manejadas evitando o abafamento das 

arvores

 O pastoreio se inicia a partir do ponto em que os animais não 

danifiquem as arvores  

 O tempo de pastoreio deve ser ordenado para não prejudicar o 

rebrote das forrageiras
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4 – Sistema van der Meulen de 

capoeiragem acelerada

 Plantio em consórcios de espécies leguminosas recuperadoras do solo: 

arbóreas e semiarbóreas (leucenia, guandu, assa peixe, Tehrosia candida), 

trepadeiras ( Centrosema pubescens, mucuna, Desmodium sp, Stylosanthes

sp, e herbáceas (crotalaria, feijão de porco, Panicum sp, Mimosa invisa)

 Espécies rusticas com relação a fertilidade do solo 

 Adaptadas e ou resistentes ao período de seca

 Espécies resistentes a podas com rebrote vigoroso

 Espécies que produzem sementes em período delimitado

 Espécies com grande produção de biomassa
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5 – Enriquecimento de bosques existentes 

com espécies de valor extrativista fazendo 

uso ou não de poda seletiva

 Cerrado – aumentar a densidade de 

pequizeiros, jatobás e guerobas...

 Mata atlântica – idem para palmito jussara, 

erva mate, pinheiros...  

 Caatinga – idem para o coqueiro  ouricuri...

 Amazônia – castanheira, pau rosa, 

seringueira, açaí... 
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Situação sócio econômica e ambiental  

2012 (MST, 2013)

 150 mil famílias acampadas

 8 milhões desempregados

 4 milhões de famílias no programa bolsa família são de ( + ou –) 

4000 quilombos e outras milhares de comunidades tradicionais

 84% dos estabelecimentos rurais são pequenos (24% da área 

total)
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Agrofloresta com reforma agrária

 Brasil – 100 a 120 milhões ha de terras em estado de desertificação

 Passivo ambiental deve ser recuperado para ser útil ao pais

 Custo assentamento 1 mi famílias 20 anos = U$ 20 bi(0,8% PIB 2012)

 Custo implantação e manutenção1 ha floresta = U$2.000 X 500 mil Ha ano 

X 20 anos = U$ 200 bilhões + 10% (Custo administrativo) = 22 bilhões

 total = 242 bilhões U$ (10,4% PIB 2012) ou (33% divida publica)

 Inclusao 30 milhões de famílias num prazo de 30 anos

 Geração de renda da exploração florestal
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Muito grato!

consultor.valdo@gmail.com

61 8555 8483
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