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VANTAGENS DO SISTEMA AGROFLORESTAL SOBRE O SISTEMA AGRÍCOLA 
CONVENCIONAL

Msc. Alcides Furtado BRITO 

Mestrado em Geografi a UFC

alcidesfurtado@hotmail.com

Diante da expansão dos cultivos agroecológicos e da permanência de áreas de aplicação da agricultura convencional 
no semiárido, fez-se necessário um estudo mais aprofundado e científi co para a detecção, através de uma análise com-
parativa, das principais diferenças entre as modalidades, observando o espaço local em suas características peculiares 
e impactos. Objetivamos analisar as práticas agrícolas em propriedades de uso convencional e agroecológica em duas 
áreas de um mesmo município - Nova Olinda/CE, com as mesmas características geofísicas e que há mais de dez anos 
faziam uso de práticas específi cas de cultivo. Tratou-se de um estudo exploratório-descritivo com uma abordagem 
quanti-qualitativa, utilizando-se para a coleta de dados: formulário, observação direta sistemática, entrevista, coleta 
e análise de solo. Em relação às técnicas de cultivo, o modelo agrofl orestal destacou-se por utilizar o policultivo e o 
consórcio com outras plantas, onde se incluem em torno de 29 espécies nativas, a incorporação de resíduos orgânicos, 
o roço seletivo e o plantio direto. Outras técnicas que foram igualmente importantes nesse sistema e amplamente utili-
zadas por este agricultor foram: coleta e extração (frutos, raízes, folhas, favos, etc.), as quais envolvem a fruticultura, 
apicultura e cultivo de hortaliças. Neste modelo de cultivo dispensou-se o uso de agrotóxico, pois a intenção era al-
cançar o controle natural por meio da cadeia biológica, utilizando espécies vegetais. Como benefícios dessas técnicas 
identifi caram-se a manutenção do microclima adequado à biologia do solo; o controle de ervas daninhas e da erosão; 
maior permeabilidade às chuvas; proteção do solo contra investidas direta do sol, da chuva e do vento; estabilização 
de ravinas e voçorocas; e promoção da biodiversidade. Já no modelo convencional, encontramos como o tipo de cul-
tivo adotado o consórcio e a monocultura, onde as práticas de preparação da terra incluem o roço e o destocamento, a 
queimada, a utilização de arados mecânicos e a capinação. Como consequências foram identifi cadas uma diminuição 
abrupta da biodiversidade, redução na capacidade de restituição vegetal e desnudação do solo com consequente aumento 
do índice de erosão e empobrecimento da camada fértil. Os índices mineralógicos de fertilidade do solo são maiores no 
Sistema Agrofl orestal (SAF), e, que dada as técnicas empreendidas pelo agricultor, têm uma tendência a elevarem-se ao 
contrário das empreendidas na área do Sistema Convencional (SC), que em geral empobrecem o solo, podendo assim 
levá-lo a índices ainda mais críticos. Em relação à produtividade, o Sistema Agrofl orestal também destacou-se graças 
às suas diferentes produções, que asseguram um maior número de fontes de renda, com uma consequente lucratividade. 
Identifi camos que o Sistema Agrofl orestal apontou excelentes resultados e que superou a nível de conservação dos solos 
e dos ecossistemas, bem como de produtividade e rentabilidade, o Sistema Convencional adotado. 
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In the face of the expansion of agroecological cultivation and the hitherto use of areas of application of conventional 
agriculture in the semi-arid region, it showed to be necessary a deeper and more scientifi c study for the detection, 
through a comparative analysis, of the main differences between these two types of cultivation, observing the local 
space in its peculiar characteristics and impact. This study aimed to analyze the agricultural practices in properties 
of conventional and agroecological use in two areas of the same municipality – Nova Olinda/CE, with the same ge-
ophysical characteristics and that they have been using the specifi c practice of cultivation for more than ten years. 
This was an exploratory and descriptive study with a quanti-qualitative approach, using for data collection: formulary, 
systematic direct observation, interview, collection and analysis of soil. In relation to the techniques of cultivation, 
the agroforest model was put in evidence for using polyculture, partnership with other plants in which was included 
around 29 native species, incorporation of organic remains, selective cut and direct planting. Other techniques which 
were equally important in that system and widely used by this cultivator were: collection and extraction (fruits, roots, 
leaves, honeycombs, etc.), which involve horticulture (fruits and vegetables) and apiculture. In this model of cultivation, 
agrochemicals were not used, since the intention was to reach the natural control through the biological chain using 
vegetable species. As the benefi ts of those techniques, it was identifi ed the maintenance of the microclimate which was 
adequate for the biology of the soil; control of weeds and erosion; greater permeability to water; protection of the soil 
against direct sunlight, rain and wind; stabilization of eroded areas; and promotion of biodiversity. In the conventional 
model, mono and partnership are the adopted types of cultivation; the practices of soil preparation include the cut and 
removal of remaining stems, fi re, use of mechanical rakes and weeding. As consequences, it was identifi ed an abrupt 
diminishing of the biodiversity, reduction in the capacity for vegetal restitution and soil bareness with the consequent 
increase in the erosion index and diminishing of the fertile layer. The mineralogical indexes of soil fertility are higher 
in the Agroforest System (AFS), and, due to the techniques used by the cultivator, they have a tendency to increase; on 
the contrary, in the Conventional System (CS), the techniques used generally diminish the soil fertility, thereby taking 
the soil to more critical indexes. 
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