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Implantação de sistema silvipastoril com eucalipto

1. Bioma: Mata Atlântica Estado: Paraná Município: Porto Vitória

2. Fitofisionomia (IBGE, 2012): Floresta Ombrófila Mista (Floresta de 
Araucária)

3. Tipo de área onde o Modelo/Estratégia foi testado (APP, ARL, AUR, 
UAS): Uso Alternativo do Solo - UAS

4. Objetivo de implantação do Modelo/Estratégia:

Exploração econômica (madeireiro, não‐madeireiro; SAF; pecuária)

5. Aplicabilidade do Modelo/Estratégia: o uso do modelo independe do 
tamanho do imóvel rural.

6. Histórico da área:

Plantio de sistema silvipastoril realizado em 2006, com Eucalipto e 
pastagem para gado leiteiro. A propriedade possui características típicas 
de agricultura familiar (pequena propriedade, com mão-de-obra familiar 
e diversificação da produção), no qual a principal atividade é a produção 
de gado leiteiro. O cultivo florestal em sistema de ILPF, dividida em duas 
áreas de, aproximadamente, 2,8ha cada, é complementar em termos 
de renda, proporcionando também outros benefícios na produção, 
principalmente de gestão e organização da propriedade, devido a 
interação entre os diferentes componentes. O produtor ainda tem 
atividade de olericultura, no qual os produtos (hortaliças) são vendidos 
para consumo in natura, principalmente nas escolas do município. O 
acompanhamento da propriedade é realizado por técnicos da Emater de 
Porto Vitória-PR.



7. Condições gerais da área com relação a solo e relevo:

A unidade está localizada numa região com topografia suave a 
ondulada, com média de 744m de altitude, situada na Bacia Hi-
drográfica do Iguaçu. A unidade localiza-se na região fitogeográ-
fica classificada como montana (ITCG, 2009) e com formação de 
Floresta Ombrófila Mista (Florestas com Araucária). O clima da re-
gião é classificado como Cfb, clima subtropical com verão ameno, 
segundo Köppen. Os tipos de solos predominantes na região são 
Neossolos e Nitossolos, com pequena ocorrência de Latossolos e 
Cambissolos. 

8. Descrição passo a passo para a implantação:

O sistema silvipastoril apresenta como componente florestal a espécie Eu-
calyptus dunnii, apresentado apenas algumas glebas com plantio de Eu-
calytptus benthamii. As árvores estão plantadas em linhas simples com 
espaçamento de 18m x 2m, numa área total de 2,8ha, apresentando a 
densidade de plantio de 277 plantas/ha. O terreno apresenta declividade 
média (em torno de 15%), com exposição oeste, no qual o plantio dos 
Eucaliptos foi realizado de acordo com as curvas de nível do terreno, vi-
sando a redução da velocidade de escorrimento superficial da água e a 
diminuição dos efeitos negativos da erosão do solo. Espécies forrageiras 
tolerantes ao sombreamento, neste caso Azevem.   O modelo está descrito 
com detalhes em:

PORFÍRIO-DA-SILVA, V.; MEDRADO, M.J.S.; NICODEMO, M.L..DERETI, 
R.M.; Arborização de pastagens com espécies Florestais Madeireiras: 
Implantação e Manejo. Colombo: Embrapa Florestas, 2009. 48p. 

https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/866583/1/
CartilhaArborizacao2009.pdf



Figura 1. Espaçamento de 18m x 2m. Sistema Silvipastoril em Unidade 
de Referência Tecnológica no município de Porto Vitória-PR. Sistema 
após crescimento do Azevém BRS Ponteio, com Eucalyptus dunnii e 
gado de leite. Foto: Dr. Emiliano Santarosa / Embrapa Florestas.  

9. Avaliação:

Finalizado. Estratégia que pode ser replicada em outras regiões, desde 
que planejado de acordo com as condições edafoclimáticas de cada 
local, principalmente em relação a escolha da espécie florestal.
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11. Observações adicionais:

 Parceria: Embrapa Florestas, Emater-PR, IAPAR e Embrapa Gado de Leite. 
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