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1 - OBJETIVOS: Este projeto têm como objetivo contribuir para a difusão de sistemas 

agroflorestais como uma alternativa sustentável para a produção de alimentos 

saudáveis baseados no conceito de sintropia criado por Ernst Gõtsch, sem agredir o meio 

ambiente e colaborando dessa forma como mostrado nos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável DS 2 – Fome zero e Agricultura sustentável. 

2 - INTRODUÇÃO 

De acordo com a definição mais aceita na literatura, proposta pelo International Centre 
for Research in Agroforestry, SAF’s podem ser definidos como:  

“[...] a collective name for land-use systems and technologies where 
woody perennials (trees, shrubs, palms, bamboos etc.) are deliberately 
used on the same land-management units as agricultural crops and/or 
animals, in some form of spatial arrangement or temporal sequence. In 
agroforestry systems there are both ecological and economical 
interactions between the different components” (LUNDGREN e 
RAINTREE, 1982). 

A partir dessa definição, pode-se inferir que os SAF’s representam atividades 
integradoras, que otimizam o uso da terra e apresentam potencialidades tanto no 
sentido ecológico quanto econômico, ou seja, permitem sustentabilidade ambiental e 
socioeconômica. Em termos ecológicos, verifica-se que o uso de espécies arbóreas nos 
SAF’s permite a recuperação de áreas degradadas, por meio da redução da erosão e 
aumento do acúmulo de matéria orgânica. Essa é uma importante diferença em relação 
à monocultura, na qual a perda da fertilidade do solo ocorre mais rapidamente. Ao 
mesmo tempo, é possível a restauração de florestas e até mesmo a redução do 
desmatamento. O plantio de espécies arbóreas de crescimento rápido nas fases iniciais 
possibilita o aumento da disponibilidade de biomassa, promovendo a ciclagem de 
nutrientes e, posteriormente, o cultivo de espécies mais exigentes. Ademais, com a 
prática de SAF’s a disponibilidade de nutrientes no solo aumenta, a atividade e estrutura 
da fauna do solo melhoram e o equilíbrio biológico resultante auxilia no controle de 
pragas e doenças (EMBRAPA AGROBIOLOGIA, 2004). 

Um Sistema Agroflorestal, comumente chamado pela abreviação ‘SAF’, é uma forma de 
uso da terra na qual se resgata a forma ancestral de cultivo, combinando espécies 
arbóreas lenhosas como frutíferas ou madeireiras com cultivos agrícolas e/ou 
animais. Essa combinação pode ser feita de forma simultânea ou em seqüência 
temporal, trazendo benefícios econômicos e ecológicos. Agrofloresta é um sistema 
ancestral de uso da terra que vem sendo praticado por milhares de anos por agricultores 
de todo o mundo. No entanto, nos anos mais recentes, também têm sido desenvolvida 
como uma ciência que se compromete a ajudar agricultores a incrementar 
produtividade, rentabilidade e sustentabilidade em suas terras. A Agrofloresta é um 
sistema de produção que imita o que a natureza faz normalmente, com o solo sempre 
coberto pela vegetação, muitos tipos de plantas juntas, umas ajudandos as outras, sem 
problemas com “pragas” ou “doenças”, dispensando o uso de venenos. Nos Sistemas 
Agroflorestais, encontramos uma mistura de culturas anuais, árvores perenes e 
frutíferas e leguminosas, além de criação de animais e a própria familia de agricultores, 



em uma mesma área. O principal objetivo no desenho e implantação de um SAF é a 
intensificação dos mecanismos ecológicos das florestas, e no caso dos trópicos úmidos, 
as agroflorestas sucessionais parecem ser o modelo mais apropriado na tomada de 

decisões com relação ao cultivo da terra conhecido como modelo das Agroflorestas 
Sucessionais, proposto pelo suíço Ernst Gõtsch.  
A Agricultura Sintrópica é constituída por um conjunto teórico e prático de um modelo 

de agricultura desenvolvido por Ernst Götsch, no qual os processos naturais são 

traduzidos para as práticas agrícolas tanto em sua forma, quanto em sua função e 

dinâmica. Assim podemos falar em regeneração pelo uso, uma vez que o 

estabelecimento de áreas agrícolas altamente produtivas, e que tendem à 

independência de insumos e irrigação, tem como consequência a oferta de serviços 

ecossistêmicos, com especial destaque para a formação de solo, a regulação do 

microclima e o favorecimento do ciclo da água. Ou seja, o plantio agrícola é 

concomitante à regeneração de ecossistemas. 

Ao invés de receitas, há um conjunto de conceitos e técnicas que viabilizam o acesso a 

suas características fundamentais. O criador da Agricultura Sintrópica, Ernst Götsch, 

baseia sua cosmovisão transdisciplinar em muita ciência e a prática diária de mais de 

cinco décadas. A lógica que orienta sua tomada de decisão percorre um trajeto que 

nasce na ética de Kant e atravessa a física, a filosofia grega e a matemática. Ele também 

se apoia na biologia, química, ecologia e botânica, e se abastece da cena tecnológica do 

momento, adaptando técnicas e ferramentas de outras áreas. Portanto, a agricultura de 

Ernst Götsch se vale de um encadeamento coerente e sistemático de dados, livre de 

contradições internas, que não somente percorre uma narrativa lógica como também 

inclui uma expressão concreta no fim do caminho. Do planejamento à execução do 

plantio, há método, e há resultado prático. Mais que uma boa ideia, a Agricultura 

Sintrópica comprovadamente funciona, e pode responder aos maiores desafios sociais 

e ambientais do nosso tempo. 

Na Agricultura Sintrópica cova passa a ser berço, sementes passam a ser genes, a capina 
é a colheita, concorrência e competição dão lugar à cooperação e ao amor incondicional 
e as pragas são, na verdade, os agentes-de-otimização-do-sistema. Esses e outros 
termos não surgem por acaso, mas sim, derivam de uma mudança na própria forma de 
ver, interpretar e se relacionar com a natureza. Muitas das práticas agrícolas 
preconizadas como sustentáveis baseiam-se na lógica da substituição de insumos. 
Troca-se os químicos por orgânicos, plástico por material biodegradável, defensivos por 
preparados. Porém, a forma de pensar ainda está muito próxima daquela a quem fazem 
oposição. Em comum, combatem as consequências da falta de condições adequadas 
para o crescimento saudável das plantas. A Agricultura Sintrópica, por outro lado, 
capacita o agricultor a replicar e acelerar os processos naturais de sucessão ecológica e 
estratificação, dando às plantas condições ideais para seu desenvolvimento, cada qual 
ocupando sua posição natural no espaço (estratificação) e no tempo (sucessão). É uma 
agricultura baseada em processos, e não insumos. A colheita agrícola passa a ser vista 
como um efeito colateral da regeneração de ecossistemas, ou vice-versa. Ao trazer o 
conceito de sintropia para a agricultura, Ernst Götsch introduz uma perspectiva inédita 
associada a essa prática. A partir dela entende-se que, no contexto do ecossistema, 

https://agendagotsch.com/pt/ernst-gotsch/


fazem parte do metabolismo dos organismos não apenas os processos dissociativos, 
mas também a reorganização de resíduos entrópicos. Esse seria o mecanismo por meio 
do qual a vida prospera, gerando sempre, segundo Götsch, um saldo energético positivo, 
tanto no sub-local da interação quanto no planeta por inteiro. Portanto, quando 
dizemos que queremos trabalhar a favor da natureza e não contra ela, é dessa natureza 
que estamos falando. Ter a sintropia como matriz fundamental de interpretação e 
manejo dos sistemas cultivados é o que dá suporte para a capacidade regenerativa da 
agricultura sintrópica e é assim que entendemos que toda nossa agricultura deveria ser. 
Existem diferentes maneiras de produzir utilizando SAF’s, que vão desde a tradicional 

agricultura de rodízio que envolve o pousio florestal (MORAES et al., 2011) até arranjos 

comercias, como o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta (iLPF). Como 

algumas dessas formas de SAF’s requerem poucos insumos externos, pode-se afirmar 

que, em termos de necessidade de capital, sua utilização é adequada para qualquer tipo 

de produtor rural Não obstante, a literatura especializada destaca que os fatores 

condicionantes da adoção de SAF’s podem ser organizados em cinco categorias, quais 

sejam: preferências, disponibilidade de recursos, incentivos de mercado e institucionais, 

fatores biofísicos e risco/incertezas.  

3 – OS 17 OBJETIVO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar 

com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos 

os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade. Estes são os objetivos para os 

quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 

no Brasil. Lançada em setembro de 2015, durante a Cúpula de Desenvolvimento 

Sustentável, na Assembleia Geral da ONU, a agenda é composta por 17 itens – tais como 

erradicar a pobreza, a fome e assegurar educação inclusiva – que devem ser 

implementados por todos os países do mundo até 2030. 

Os Estados e a sociedade civil discutiram seus papéis para atingir os 17 novos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Os ODS foram baseados nos oito Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM), que estabeleciam metas para o período entre 2000 

e 2015 e obtiveram avanços consideráveis na redução da pobreza global, no acesso à 

educação e à água potável. A ONU considerou os Objetivos do Milênio um sucesso e 

propôs dar continuidade ao trabalho já realizado, traçando novas metas para os 

próximos 15 anos. Surgiram assim os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

https://nacoesunidas.org/pos2015/
https://www.ecycle.com.br/importancia-da-agua/


 

4 – METODOLOGIA: 

Esse estudo está sendo feito na propriedade Bimini conforme mostrado no vídeo e o 

crescimento e o acompanhamento das culturas ofertadas no sistema de agroflorestas 

estão sendo feitos pelo estudante Francisco Êre Consanni Steidle. Os alimentos 

produzidos também são comercializados numa feira local. Esses alimentos são 

produzidos sem a utilização de agrotóxicos conforme metodologia utilizada para esse 

tipo de cultivo. As limitações impostas pela Pandemia impediram a realização de 

maiores avanços para esse projeto, que serão realizados ao longo do ano de 2022 após 

melhorias nas condições impostas pelas medidas sanitárias, conforme descrito abaixo 

nas perspectivas de continuidade. 

5 – PERSPECTIVAS 

Esse trabalho iniciado em março deste ano possui uma perspectiva muito grande de 

crescimento e difusão dos ideais deste tipo de cultivo já que vêm colaborando para uma 

agricultura voltada para o equilíbrio ambiental e que também colaborará para uma 

alimentação mais saudável, visto a não utilização de agrotóxicos. Outras atividades 

incluirão o estudo de métodos quantitativos de análises para comprovar a eficácia deste 

tipo de cultivo quando comparado aos métodos tradicionais já usados e incluirão 

também estudos futuros de custos para implantação deste tipo de agricultura. 
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