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Resumo 
 
Os sistemas silvipastoris (SSPs) se constituem em importante estratégia de 
desenvolvimento sustentável, pelo potencial de combinar benefícios de produção, 
sociais, econômicos e ambientais, além de possibilitar o aumento da área de 
florestas plantadas. Este trabalho objetiva a avaliação de um SSP composto por 
eucalipto e braquiária, implantado em 1990, no município de Paranavaí, PR. As 
árvores foram plantadas em fileiras simples, dispostas em curvas de nível, 
numa densidade de 185 árvores/ha. A avaliação foi realizada em dezembro 
de 2001 e os tratamentos consistiram de três pontos de amostragem na 
pastagem: T1 – próximo às arvores (3 m); T2 – entre as fileiras de eucalipto 
(15 m) e T3 – na área de pastagem sem árvores. Os resultados mostraram 
que a presença das árvores na pastagem influenciou a disponibilidade de matéria 
seca e a qualidade da forragem produzida. Entretanto, não houve diferença na 
quantidade de nitrogênio (kg/ha), disponível para o animais nos tratamentos 
T1 e T2, quando comparada com a área de pastagem sem árvores (T3). 
Adicionalmente o SSP produziu 204 m3/ha de madeira.   
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Abstract 
 
The silvipastoral systems (SSPs) are on important strategy for sustainable 
development. They combine productive, social, economic and environmental 
benefits, besides allowing to increase of planted forest area. The aim of this paper 
was to evaluate one silvipastoral system (SSP), composed by Brachiaria and 
eucalyptus, located on Paranavaí county, Paraná state. Tree component was 
planted in 1990, on single lines with 185 trees/ha density, following the contour 
lines. The evaluation was realized in December 2001. Treatments concerned 3 
sample points of Brachiaria: T1-close to the trees (3m); T2-between the 
eucalyptus lines (15m) and T3-the area of pasture without trees. Our results 
showed that presence of trees in pasture influenced the availability of dry matter 
and forage quality. However, did not occur the difference in T1 and T2 compared 
with T3 (pure pasture) in quantity of available nitrogen (kg/ha) for animals. 
Additionally, a SSP produced 204m3/ha of wood. 
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