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Quanta agrofloresta tem no mundo?

Onde está?



Árvores em terras agrícolas: 2000 – 2010  (%)

Zomer et al 2016 http://www.nature.com/articles/srep29987



Áreas Agrícolas Globais e cobertura de árvores

0

20

40

60

80

100

0

5

10

15

20

0 20 40 60 80 100

%
 Á

re
a

ag
rí

co
la

Á
re

a
cu

m
ul

at
iv

a
(M

 k
m

2 )

Cobertura de árvores %

46% AAG (10.1 M km2) tem > 10% cobertura árvores
27% AAG (6.0  M km2) tem > 20% cobertura árvores
18% AAG (3.9  M km2) tem > 30% cobertura árvores
8% AAG (1.7  M km2) tem > 50% cobertura árvores





(a) 
 

 

(b) 

 

Agrofloresta nas interfaces entre agricultura, pecuária e florestas



But, if this is true…



Agroforestry, Soils & Nutrients

Positive
- Root “safety-net”
- Nitrogen fixation
- Shared mycorrhizae
- Soil structure/ SOM
- Root exudates
- Leaf and root litter
- Leaf forage/Manure
- Higher LER
- Hydraulic Conductivity
- Erosion control
- Reduced leaching
- Ammonia sorption
- Soil drying in summer
- Hydraulic lift
- Riparian bufferstrips
- Water breaks
Uncertain/Mixed
- N2O emissions
- Methane absorption
Negative
- Water competition
- Nutrient competition
- Light competition
- Field drain blockage

Nitrogen Cycle in agroforestry



Curva de transição florestal



Movimento global para desenvolver
políticas agroflorestais

Criar políticas que apoiem agroflorestas (FAO 2013)

1. Conscientizar sobre seus benefícios

2. Reformar normas desfavoráveis e restrições legais.

3. Escalerecer objetivos e normas de políticas de uso do 
solo.

4. Garantir que políticas levem em conta papel das 
árvores

5. Trabalhos trans-setoriais = coerência entre políticas

6.  Criar incentivos e PSA.

7.  Fortalecer mercados para produtos de árvores.

8. Comunicar como fazer agroflorestas

9. Políticas baseadas em necessidades e direitos das 
comunidades locais.

10. Boa governança em atividades rurais.



Association of Southeast Asian Nations 
(ASEAN)

1. Agrofloresta no Plano de Ação Estratégico - ASEAN 
Cooperation on Food, Agriculture and Forestry 

2016–2025

2. GT da ASEAN sobre Exploração Florestal Social 
encomenda 10 policy briefs sobre agroflorestas em

2016 (4 publicados)

3. Em 2017, GT encomenda Diretrizes Agroflorestais
para ASEAN para formuladores de políticas até

implementação em Estados Membro; Manual de 
Capacitação e cursos de Capacitação de 

Multiplicadores



SAFs indianos de longa data: alguns estão ameaçados

Café, baunilha, pimenta do 

reino e madeiras em

Kodagu, Sul da Índia.

Grevillea robusta substitui

árvores nativas devido à

política que permite

exploração madeireira de 

exóticas mas não de 

nativas

Consequência: perda de 

biodiversidade e ameaça a 

ecossistema montanhoso

em cabeceiras que 

abastecem 500 M pessoas. 



Casos de sucesso: Política
Agroflorestal Nacional - Índia 2014

Define SAF como sistema de uso do solo que integra árvores e  
arbustos em terras agrícolas e paisagens rurais a fim de aumentar
a produtividade, lucratividade, diversidade e sustentabilidade dos 
ecossistemas

Cashew trees with rice north of Mumbai

- Meta: aumentar cobertura
florestal (ou de árvores) de 21% 
para 33%

- Fator motivador: madeira 
(árvores em áreas agrícolas
atendem 65% da demanda
Indiana). 

- Pode impulsionar a Índia a 
assumir liderança em mudanças
climáticas e salvar terras da 
destruição. 

- 50% da terra na índia é
degradada e 86% das terras
degradadas são agrícolas. 



Política agroflorestal nacional da Índia

• Ajudou a preencher lacunas/interfaces entre 
setores de:

– Agricultura, floresta, meio ambiente, água

• Visão integrada de uso do solo

• Retirou restrições para algumas espécies de 
árvores cultivadas



“As árvores sempre foram
componente essencial da 
agricultura indiana mas agora 
estamos considerando
rumenerar agricultores pelos
serviços ecológicos das 
agroflorestas.”
Rakesh Sinha, Ministério de Agricultura

“nos anos 60  chegou a 
Revolução Verde. Agricultura de 
altos insumos e alta
produtividade trouxe alto-
suficiência em produção de 
alimentos. Mas passamos de 
policulturas com 7 a 8 produtos
nas mesma terra para 
monoculturas. Até os anos 80 os
danos da agricultura eram
severos. Aí começamos a 
reintroduzir as árvores nos
sistemas.” 

Prof Balakrishna Gowda, 
Univ. Karnataka



Peru – setor florestal e cacau

• Política florestal (cessiones en usos) inclui
incentivos diretos para agroflorestas em áreas
designadas

• Abordagem OPCÕES X CONTEXTOS aplicado ao
setor de cacau
– Análise de práticas de manejo, produtividade e 

resultados ambientais

– Mas também, serviços associados à tecnologia: ATER, 
mercados, políticas, arranjos institucionais

– Identificação de barreiras para ganhar escala



Ganho de escala de agroflorestas e 
regeneração assistida no Sahel (Niger, 

Mali, Burkina Faso, Senegal) 



Exemplos de ganhos de escala ligados
a políticas

• Malawi: Programa de Segurança Alimentar com 
Agroflorestas

• integração de adubadeiras, forrageiras, frutíferas e 
madeireiras com culturas anuais

– agricultures familiares nível nacional

• Niger 
– Agroflorestas com Faiderbia alba 

– 5M HA recuperados com manejo assistido

– Conjunto de atores e iniciativas mas 

– Fator fundamental: mudança na política florestal
(permitindo manejo, usufruto) 



The Parkland Renaissance 
on Niger Farmlands



Manejo Assistido da Regeneração adotado em 5 milhões de HA nas
áreas agrícolas de Niger 



FaidherbiaGliricidia

Maize  
stubble

Faidherbia

Gliricidia

Maize 

DRY SEASON

WET SEASON

Fertilizer-Fodder-Fuelwood Trees 
in Food Crop Production Systems



Zinder, Niger, 1980



Zinder, Niger, hoje.

5 Milhões HA  produzem

500,000 toneladas a mais de grãos

(Reij, 2012)



BIODEV – Desenvolvimento Rural de 
Alto Carbono no Oeste da África

Construindo Instituições
Comunitárias para Implementação

Sustentável de Práticas que 
aumentam Biocarbono

Burkina Faso, Mali, Sierra Leoa
Plataformas de Inovação e Centros de Recursos

Rurais

Ann Degrande, Djalal Arinloye, Pascaline Lingani-Coulibaly, 
Aicha Tapsoba & Paulin Bazie

[ICRAF & INERA]

En
d

-o
f-

p
ro

je
ct

 c
o

n
fe

re
n

ce

2
8

-3
0

 N
o

ve
m

b
er

 2
0

1
6

, O
u

ag
ad

o
u

go
u

, B
u

rk
in

a
Fa

so



POR QUE SE PREOCUPAR COM GOVERNANÇA

E EXTENSÃO EM PROJETOS DE CARBONO?

BIODEV

Manejo
florestal

sustentável

Agroflorestas

Local 
Governance

Assistência
técnica e 
extensão

Normas e 
regulamentos

Participação

Tomada de 
decisão

Gênero & 
Inclusão



Vietnã

• De 2011 a 2016, o projeto Agroforestas para 
Meios de Vida de Agricultores Familiares
demonstra múltiplos benefícios de SAFs em
áreas degradadas de declive

• Em 2016, Vietnã estabelece GT Agroflroestal
Nacional e inicia revisão da Lei Florestal

• Inclui agroflorestas no plano nacional de 
mudanças climáticas



RUANDA - FAO & ICRAF apoiam desenvolvimento de 
Política Agroflorestal em Ruanda

• Principal desafio – área média de 
propriedades: 0,33Ha

• Eucalipto espécie predominante
• Atuais arranjos estão simplicando demais

a paisagem
• ACIAR (Australia) apoia projeto do ICRAF 

Árvores para Segurança Alimentar
• Árvores forrageiras vitais para programa

de 1 vaca por família
• Vacas mais valorizadas pelo esterco que 

pelo leite
• Estacas de árvores fundamentais para 

segurança alimentar
• Políticas deve fomentar diversidade de 

árvores



Nepal - desenvolve política agroflorestal com apoio de 
Centro e Rede de Tecnologia Climática (CTCN) & ICRAF

• Migração masculina ao Golfo femininizou áreas rurais
• Muitas terras não cultivadas devido ã falta de mão de obra aumentaram cobertura

vegetal
• Mudanças de políticas de uso do solo 



Indonesia 

• Assessoria técnica e científica para planejamento
territorial 

• Land-use Planning for Multiple Environment Services 
(LUMENS).
– Produziu planos de desenvolvimento com baixas emissões

(Sumatra e Papua)
– Importante para atingir NDCs
– Processo participativo
fundamentado com 
modelagem de cenários
para informar tomada de 
decisão



Indonesia – Sumatra do Sul

• Masterplan for Renewable Resources-Driven Green Growth, developed by ICRAF The World Agroforestry Centre in collaboration with IDH the 
sustainable trade initiative,

• he first was ‘inclusivity’, in which government agencies, communities and businesses were actively involved in creation of various growth scenarios, 
ensuring that aspirations and barriers were identified early on. The second principle demanded ‘integration’ of the plethora of national and provincial 
government programs, particularly the province’s spatial and development plans, to ensure no overlap or conflict. The third, ‘informed’, stressed the 
necessity of valid evidence and scientific modeling that could project the socio-economic and environmental impact of any particular development 
scenario, to be used to analyze trade-offs between economic growth and environmental health and in making decisions about which was the optimal 
scenario. The Land-use Planning for Multiple Environmental Services (LUMENS) methodology and software created by ICRAF was used to develop 
green-growth scenarios and compare them with ‘business as usual’. LUMENS had previously been mandated by the Ministry for National 
Development Planning for use in all 34 provinces.\

• First, government land-use plans need to be adjusted to include the actual existing conservation and commodity-crop areas, which at present are not 
well delineated. Further, degraded land is identified for restoration, including agroforestry, and social justice and agrarian reform carried out to 
distribute land to the poor as part of the national government’s programs. Second, people’s capacity in all sectors of government, community and 
business needs to be built, based on the ‘five capitals’ of finance, human resources, physical, natural resources and social. Third, productivity of 
specific commodity crops needs to be improved through application of good agricultural practices, agroforestry and better management. Fourth, 
value chains for commodities need to be improved hand in hand with building the capacity of farmers’ management and entrepreneurship skills to 
achieve the best possible post-harvest results. Fifth, remote agricultural production areas need to be better connected with transit centres and 
distribution lines by developing infrastructure. Sixth, restoration of degraded land needs to be carried out. Land currently under agriculture will not 
be able to meet the needs of the people, hence, degraded land needs to be brought into production through forest-landscape restoration, 
agroforestry and other restoration methods. Finally, mechanisms need to be established to reward people for maintaining and improving the 
services provided by ecosystems, such as clean and plentiful water, and for innovating to ensure continuous supply of quality commodities or eco-
certification for higher sale prices. The Masterplan, if implemented successfully, will allow South Sumatra to grow economically in an equitable 
manner and raise the resilience of farmers, maintain watershed functions and biodiversity, reduce fire risks, curb natural forest loss, and reduce 
greenhouse-gas emissions.



Filipinas – sistema de 
”co-investimentos em PSA”

Climate-smart, Tree-based, Co-investment 
in Adaptation and Mitigation in Asia (Smart 
Tree-Invest)

• Quem produz água solicita investimentos de quem utiliza
• Comunidada monta business case  



Computer based development 
planning tools: Turkana County, Kenya



Desafios para ganhar escala com 
agroflorestas

– Acesso a recursos: conhecimento (capacitação, 
ATER), mão de obra, insumos (adubacão, 
germoplasma), manejo adequado para conciliar 
diferentes objetivos ao longo do tempo

– Fatores biofísicos (p.ex solos degradados, clima). 

– Opções x contextos 

• Opções tecnológicas (“modelos”) adotáveis em larga 
escala porém adaptadas e diferentes contextos 
(espécies, manejo, etc.)



Olhar
Engajar

Adaptar

Refinar

Nutrir

Inovação em escala = otimizar tecnologia
para atender necessidades locais

O que existe, conchecimento local

Com atores-chave para desenvolver opções
inovadoras e diversificadas e um ambiente de 
favorável de governança e políticas

Opções [tecnologias, intervenções no 
mercado, políticas) ao contexto

O que funciona, onde e para 
quem

Plataformas de 
inovação

Letay Gebresilasie works on her land
USAID

dentro de um ambiente de governança e 
políticas apropriado

Fergus Sinclair
Leigh Winowiecki

Ric Coe

Superando desafios: Ciência de ganho de escala



Envolvendo agricultores na inovação
em escala
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Apoiar inovação
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Onde queremos
estar: alto nível de 

participação de 
agricultores e 

grande número de 
sítios em ampla

gama de contextos
sociais, econômicos

e ambientais. 

N (núm. de sítios/participantes)

Coe e Sinclair, 2017



Abordagem de inovação de sistemas

Coe and Sinclair, 2017

Software: 
conheciemnto sobre
quando e onde aplicar
hardware

Orgware: instituições devem fomentar
inovação e compartilhar conhecimento

Leeuwis, 2014
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Hardware:tecnologia, 
germoplasma



Olhar

Caracterização ecológica e socioeconômica
Conhecimento local de limitações e oportunidades
Mercados, sistemas de ATER e políticas

Fergus Sinclair
Leigh Winowiecki

Ric Coe



Women Men

Diferenças de gênero na
compreensão de restauração

Engajar

Opções
diversifica
das e 
inclusivas

Fergus Sinclair
Leigh Winowiecki

Ric Coe



O que tem mais chance de funcionar, onde
e para quem?

Compreender o contexto local para entender quais opções são mais adequadas a diferentes
contextos socio-ecológicos e de acesso a políticas
• Integração de infos biofísicas e socio-econômicas
• Identificar lacunas :

• Contextos sem opções; 
• Conhecimento sobre desempenho de diferentes opções

Adaptar

Fergus Sinclair
Leigh Winowiecki

Ric Coe



Por que comparações planejadas
importam?

aprendizagem rápida a partir de comparações planejadas

1. Gerar evidências
2. Compreender heterogeneidade
3. Aprender na medida em que se ganha

escala
4. Retorno e co-aprendizagem junto a 

agricultores

Simultaneously 

Refinar

Fergus Sinclair
Leigh Winowiecki

Ric Coe



Nutrir co-aprendizagem em diferentes escalas agrupadas

Resilient food 
security

Core 
progra

m



 

Van Noordwijk et al 2016



1. Agroforestry as a land use system in-between forest and open-field agriculture, can – with 
appropriate combinations of trees, crops and livestock – provide a range of goods, 
benefits and services simultaneously, providing nutritious food, renewable energy, and 
clean water, while conserving biodiversity.  

2. By allowing efficient, multifunctional land use (technically speaking, with a Land 
Equivalent Ratio > 1) it supports “sustainable intensification”  

3. Agroforestry as institutional response to contested resource access, allowing gender and 
social equity enhancement and source of empowerment  

4. Agroforestry as integrative mindset and culture can help create synergy between the 
various SDG’s in multifunctional landscapes, break out of institutional silo’s 

Contribuição de conceitos agroflorestais para 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ONU) 

Van Noordwijk et al 2015



• Análise do marco jurídico
• Revisão da literatura
• Oficina participativa com atores 
• Entrevista com especialistas
• Visitas a agricultores inovadores
• Revisão externa ampla, revisão 

institucional pelo serviço florestal 
brasileiro

Guia técnico: Restauração Ecológica 
com Sistemas Agroflorestais. Como 

conciliar conservação com produção, 
opções para Cerrado e Caatinga 

Andrew Miccolis
Fabiana Mongeli Peneireiro
Henrique Rodrigues Marques 
Daniel Luis Mascia Vieira 
Marcelo Francia Arco-Verde 
Maurício Rigon Hoffmann 
Tatiana Rehder
Abilio Vinicius Barbosa Pereira 

Autores



Grato! 

a.miccolis@cgiar.org

www.worldagroforestry.org


