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O Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal (ICRAF) é um centro de 
excelência em pesquisa científica e desenvolvimento, que promove os 

benefícios das árvores para as pessoas e o meio ambiente. 



Aproveitando o maior repositório mundial de ciência e informação 
agroflorestal, desenvolvemos práticas de construção do conhecimento, 

para garantir a segurança alimentar e a sustentabilidade ambiental. 



Com sede em Nairobi, no Quênia, o ICRAF opera seis programas regionais 
na África Subsaariana, Ásia e América Latina com pesquisas em mais de 30 

países em todo o mundo em desenvolvimento 



Nossa missão: aproveitar os múltiplos benefícios que as árvores fornecem 
para a agricultura, a subsistência, a resiliência e o futuro do nosso planeta, 

desde os campos dos agricultores até as escalas continentais 



Agricultura Convencional  
X  

Cultura Agroflorestal 



 



 



 
Sistemas Agroflorestais - SAFs 

 

 Buscam otimizar, acelerar os processos de vida para 
chegar na abundância mais rápido. Através de capina 

seletiva, plantios, podas. 

 



Sistemas Agroflorestais 



Ciclagem de  
Nutrientes 



 
Manutenção da cobertura florestal 
 



Manejo agroflorestal transforma a paisagem: 

Foto: Acerco do Centro de Tecnologias Alternativas (CTA-ZM) 



- “Cedro rosa, dá uma madeira bonita, pode rachar umas tabuinhas 

fininhas, nao vou dizer que plantei para isto, mas se precisar... Só 

tinha árvore no cafe orgânico, agora eu tenho muitas árvores. Eu 

penso que daqui há alguns anos eu vou ter arvores em toda a minha 

propriedade, não muito adensado, mas árvore em toda a 

propriedade. Então como eu vou fazer para tirar lenha? Madeira? 

Muitas eu nem preciso cortar, eu vou so subir e cortar os galhos...” 

Manejo agroflorestal transforma a paisagem: 

Foto: Acerco do Centro de Tecnologias Alternativas (CTA-ZM) 



SAFs são previstos em Leis: 

Novo Código Florestal 

Lei Nº 12.651 de 25 de maio de 2012 

Lei da Mata Atlântica 

Lei Nº 11.428 de 22 de dezembro de 2006 

Lei Florestal de Minas Gerais 

Lei Nº 20.922, de 16 outubro de 2013. 



 
 
 
 
Mas isso se constitui como um desafio.... 
 
 
  

Manutenção das funções ecológicas da área... 



Serviços Ambientais 

São funções importantes oferecidas pela natureza para 
manter, recuperar ou melhorar as condições ambientais 

necessárias para a vida, incluindo a humana. 

Serviços 
Ambientais ! 



Nature’s Matrix (Perfecto, 2009) 

 
(...) a existência de espécies é a razão de extinção e imigração 
por entre fragmentos florestais remanescentes. 
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Diagnóstico PLANTSAF nas UDs selecionadas: 
 

• Diagnóstico aprofundado do 

contexto de cada UD 

• 40 indicadores 

socioeconômicos e biofísicos  

• 5 UDs de SAFs   

 



Oficina de CO-Desenho e Planejamento dos SAFs: 
 

25 participantes  

Devolutiva PLANTSAFS 

Capacitação nos princípios 
de arranjos de SAFs 
sucessionais 

Co-desenho com técnicos e 
agricultores 

 



Projetos Executivos das Uds de SAF  



Capacitação de implantação de SAFs 
 

35 participantes 

 
1 dia de curso e 2 dias de 

continuidade da equipe para 
conclusão 

 
Manejo do bananal, cafezal e 
implantação de canteiros em  

pomar agroflorestal 

 
 



Acompanhamento e Assistência Técnica nas UDs 

Acompanhar e monitorar as 
atividades realizadas na UD 

 
Construção do Conhecimento 

em torno do manejo 
agroflorestal 

 
Identificação de possíveis 

ajustes e melhorias de 
manejo junto com as famílias 

 



Engajamento de famílias e ganho de escala dos SAFs 
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