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RESUMO 

 

 

INFLUÊNCIA DA PECUÁRIA BOVINA NOS MECANISMOS DE REGENERAÇÃO 

DA FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL 

 

AUTORA: Maureen de Moraes Stefanello 

ORIENTADOR: Ana Paula Moreira Rovedder 

 
A pecuária bovina em áreas naturais pode conduzir a degradação do ecossistema florestal, 

especialmente dos mecanismos de regeneração, além de modificações de caráter físico e 

químico nos solos, reduzindo sua capacidade de produção e sustentação da vegetação nativa. 

Com isso, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o efeito do pastoreio bovino na 

estrutura da regeneração natural, em área de Floresta Estacional Decidual, submetida a 

diferentes intensidades de carga animal, em uma propriedade rural, no município de São 

Nicolau, RS. O fragmento foi dividido pelo proprietário em três áreas onde: Área 1 (A1), 12 ha 

isolados, sem acesso de rebanhos há mais de 40 anos; Área 2 (A2), 20 ha e com carga animal 

média de 0,5 cabeça/ha (cab ha-1); Área 3 (A3), 25 ha e com carga animal média de 1,0 cab ha-

1, ambas com mais de 40 anos sob a pecuária bovina. Foram instalados transectos nas áreas, ao 

longo dos quais foram sorteadas 16 parcelas por área. Mensurou-se todos os indivíduos 

arbóreos, arbustivos e herbáceos (0,10 m ≤ H ≤ 3,0 m) quanto ao diâmetro à altura do solo 

(DAS) e altura (H). Foram determinados índices de diversidade, equabilidade, dominância e 

similaridade, além de distribuição diamétrica do DAS e de H, e análises de correlações entre as 

espécies e as variáveis ambientais. Definiu-se como variáveis ambientais as propriedades 

químicas e físico-hídricas do solo e a luminosidade abaixo do dossel. Realizou-se análises 

químicas básica do solo e físicas, sendo essas de: densidade, porosidade total, macro e 

microporosidade, resistência do solo à penetração (RP), condutividade hidráulica em solo 

saturado (K), umidade (U), temperatura (T°) e condutividade elétrica (CE), e classificação 

morfológica dos solos. Na análise florística, A1 apresentou maior número de indivíduos. 

Actinostemon concolor (Spreng.) Müll. Arg. foi a espécie de maior densidade e frequência em 

A1 e A2, e Brunfelsia cuneifolia J. A. Schmidt em A3. Nos parâmetros de diversidade e riqueza, 

A2 apresentou-se superior, e todas as áreas diferiram significativamente quanto à diversidade 

pelo teste de Hutcherson. As características químicas de boa fertilidade diminuíram em função 

da presença do gado e pela carga animal. Quanto as propriedades físicas do solo, a densidade 

aumentou e a porosidade total diminuiu em função da presença do gado e pela maior carga 

animal. De modo geral, a presença do gado influenciou na densidade de indivíduos regenerantes 

e nas propriedades químicas e físicas do solo. Os resultados obtidos para A2 indicam que a 

carga animal depositada, para as mesmas características locais, pode ser uma alternativa na 

conservação dos regenerantes, aliada ao manejo sustentável da pecuária bovina nas 

propriedades rurais. A carga animal de 1,0 cab ha-1, comprometeu a diversidade e riqueza da 

regeneração natural, prejudicando a sucessão ecológica deste remanescente. Dessa forma, a 

presença do gado em áreas de mata nativa, influenciam diretamente a densidade dos 

regenerantes e em algumas propriedades químicas e físicas do solo. É necessário, portanto, 

maiores cuidados com a carga animal, para a condução de um manejo sustentável da pecuária 

bovina, aliado a conservação dos remanescentes nas propriedades rurais. 
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ABSTRACT 

 

 

INFLUENCE OF CATTLE RAISING IN MECHANISMS OF REGENERATION IN A 

SEASONAL DECIDUOUS FOREST, RIO GRANDE DO SUL, BRAZIL 

 
AUTOR: Maureen de Moraes Stefanello 

ADVISOR: Ana Paula Moreira Rovedder 

 
The cattle raising in natural areas can drive to a possible degradation of native forest ecosystem, 

especially the mechanisms of regeneration, besides modifications in terms of physical and 

chemical of soil, reducing his capacity of production and sustentation of native vegetation. So, 

the present work has the objective to evaluate the effect of cattle raising in the structure of 

natural regeneration, on Seasonal Deciduous Forest area, submitted to a many different 

intensities of stocking rate, in a rural property, in the city of São Nicolau, RS. The fragment 

was divided for the owner in three areas: Area 1 (A1), 12 ha isolated, without access of the 

cattle for more than 40 years; Area 2 (A2), 20 ha with average cattle weight of 0,5 head ha-1; 

Area 3 (A3), 25 ha with average cattle weight of 1,0 head ha-1, where both last two areas with 

more than 40 years of cattle raising. Was installed transects in each area, along was randomly 

selected 16 plots for each area. Was measured all the individuals arboreous, shrubby and 

herbaceous (0,10 m ≤ H ≤ 3,0 m) as for the diameter to height from soil (DAS) and the height. 

Were determined indexes of diversity, equability, dominance and similarity, also the diametric 

distribution of DAS and H, and analyzis of correlation among the species and the environmental 

variables. Were determined like environmental variables the chemical and physical properties 

of soil and luminosity above the dossal. Held up some physical and basic chemical analyzis of 

soil: density, total porosity, macro and microporosity, soil resistance to penetration (RP), 

hydraulic conductivity on saturated soil (K), moisture (U), temperature (Tº) and eletric 

conductivity (CE), and morphological classification of soil. On floristic analyzis, A1 showed 

the higher number of individuals. Actinostemon concolor (Spreng.) Müll. Arg. was the specie 

with the higher density and frequency in A1 and A2, and Brunfelsia cuneifolia J. A. Schmidt in 

A3. When we analyzis diversity and wealth, A2 showed superiority, and all the areas differed 

significantly on the diversity by the Hutcherson test. The chemical particulars of good fertility 

was reduced by the cattle presence and for stocking rate. In the physical properties of soil, 

density increased and the total porosity decreased by the presence of cattle and for the higher 

stocking rate. In general side, the presence of the cattle influenced on the density of the 

individuals of natural regeneration and on the physical properties of soil. The results about A2 

show of the animal charge deposited, if the same place characteristics be present, can be an 

alternative to the conservation allied to the sustainable management of extensive cattle raising 

on the farms. The animal charge of 1,0 head ha-1, committed the diversity and wealth of natural 

regeneration, affecting the ecological sequence of that parcel. So, the presence of cattle in areas 

with native forest, affects directly the density of the regenerant properties and chemical and 

physical properties of the soil. Is necessary, higher cautions with the presence of the cattle, for 

the conduction of a sustainable management of cattle raising, allied to conservation of native 

remainings in the farms. 

 

 

Keywords: Extensive cattle raising; native forest; stocking rate; conservation 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A vegetação do Rio Grande do Sul mostra-se como um mosaico, fruto de diferentes 

condições de relevo, solo, geologia e hidrografia, composta basicamente por campos e florestas, 

os quais, encontram-se em constante tensão no espaço territorial, sendo condicionados pelas 

mudanças ambientais ocorridas ao longo das eras, em especial as climáticas, que estão sofrendo 

drásticas mudanças nas últimas décadas (BAUERMANN et al., 2008). Agravadas ainda, pelo 

aumento das áreas de vegetação nativas suprimidas e destinadas a agropecuária (KILCA, 2014).  

Diante das condições atuais de mudanças climáticas globais, estudos de ecossistemas 

impactados talvez seja um dos mais importantes setores de pesquisas a ser aprimorado, devido 

à necessidade de gerar conhecimento dos aspectos que regem a dinâmica desses locais, bem 

como, a divulgação dos inúmeros bens e serviços prestados por eles a população (FAO, 2003; 

KILCA, 2014).  

Além do mais, verifica-se uma acelerada perda de espécies da flora e fauna e de 

ecossistemas naturais em função do desmatamento e do manejo inadequado das áreas de 

vegetação nativa (SILVA et al., 2011), agravados ainda, pelas mudanças climáticas que estão 

ocorrendo, acarretando na perda da biodiversidade desses ambientes e consequentemente na 

ineficiência dos serviços ambientais prestados por esses ecossistemas. 

O manejo sustentável das terras é o primeiro passo para a preservação e conservação 

dos recursos naturais e para a sustentabilidade das propriedades rurais. Necessita, portanto, ser 

planejado de acordo com a sua aptidão, capacidade de sustentação e produtividade econômica, 

de tal forma que, o potencial de uso dos recursos naturais seja otimizado, ao mesmo tempo em 

que sua disponibilidade seja garantida para as gerações futuras (SILVA et al., 2011). 

Em contrapartida, o histórico de ocupação das terras no Brasil, e a busca por novas áreas 

favoráveis à atividade agrícola e a pecuária, fez com que as florestas sofressem drásticas 

mudanças na sua estrutura original. No Estado do Rio Grande do Sul, o processo foi semelhante 

ao restante do país, onde a cobertura florestal que, de acordo com estimativas, cobria 48% do 

território gaúcho (I-CESNO-RS, 2006). Em levantamento realizado no ano de 2006, apontavam 

que a área estava restrita a cerca de 17%, considerando áreas de capoeira, floresta secundária e 

de reflorestamento (I-CESNO-RS, 2006). 

Uma das inúmeras causas da degradação da Floresta Estacional Decidual na região 

noroeste do RS, é o manejo incorreto da pecuária extensiva em áreas de mata nativa, pois 

conduz a uma degradação do ecossistema florestal, especialmente dos indivíduos pertencentes 
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à regeneração natural, os quais estão mais susceptíveis às condições adversas do ambiente e 

diretamente ligados com a sucessão dessa comunidade (TÉO et al., 2014). 

De acordo com Sampaio e Guarino (2007), a presença de rebanhos em áreas de mata 

nativa, podem ocasionar a alteração na estrutura e dinâmica dos mecanismos de regeneração, 

onde os efeitos podem variar conforme a lotação animal e a frequência do pastejo e também 

pelas características ambientais do local. Além das perturbações causadas nos componentes da 

regeneração e em atributos estruturais da flora, podem ser observadas, também, alterações na 

estrutura do solo, provenientes da atividade pastoril, o que reduz a capacidade produtiva dos 

mesmos (COSTA E VOLTOLINI, 2013; ARAÚJO, 2010). 

Estudos direcionados a conscientização sobre a manutenção de remanescentes de 

vegetação nativa esclarecem que os benefícios vão além do puramente ecológico, permitindo 

vislumbrar, além do seu potencial econômico, a sustentabilidade da atividade agropecuária e a 

sua função social (SILVA et al., 2011). 

Dessa forma, são de fundamental importância pesquisas que avaliem o efeito do 

pastoreio bovino em áreas de mata nativa, analisando se essa prática está interferindo no 

desenvolvimento das espécies da flora local, por meio de comparações dos componentes da 

regeneração natural das áreas que são frequentadas por rebanhos com as áreas que estão em 

processo de isolamento sem o acesso de animais. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o efeito de diferentes intensidades de pastoreio de bovino na estrutura da 

regeneração natural em área de Floresta Estacional Decidual. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar as espécies pertencentes a regeneração natural, ocorrentes na área de estudo; 

 Avaliar e comparar a estrutura e a diversidade da regeneração natural submetida ao 

pastoreio de bovino; 

 Classificar morfologicamente os solos ocorrentes na área de estudo; 

 Avaliar as características químicas e físico hídricas dos solos na área de estudo; 

 Avaliar possíveis correlações entre as espécies encontradas na regeneração natural com 

as variáveis ambientais de solo e luminosidade. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL 

 

No Brasil a busca por novas áreas favoráveis à atividade agrícola e à pecuária fez com 

que as florestas sofressem drásticas mudanças na sua estrutura original. No Rio Grande do Sul 

(RS), o processo foi semelhante ao ocorrido no restante do país. Segundo a Fundação SOS Mata 

Atlântica e o Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE) (2013), originalmente o bioma Mata 

Atlântica ocupava 13.759.380 km² de área no estado, estando presente em 48% da extensão 

territorial. 

Atualmente, estas áreas estão reduzidas a fragmentos em diferentes estágios de 

sucessão. Dados do último relatório de 2012, elaborado pelas mesmas instituições, apontam 

que a área atual do bioma Mata Atlântica no estado do RS está em torno de 1.092.714 km², o 

equivalente a 7,9% da cobertura original (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA; INPE, 

2013). Ressaltam ainda que a fisionomia da Floresta Estacional Decidual é a tipologia mais 

ameaçada, desmatada e degradada do bioma Mata Atlântica no Brasil, restando 

aproximadamente 4,9% da sua área original. 

No início da década de 90 Leite e Klein (1990), já afirmavam que a fisionomia mais 

ameaçada dentre as pertencentes ao bioma Mata Atlântica, é a Floresta Estacional Decidual, 

encontrando-se fragmentada e descaracterizada, distribuídas em pequenas manchas espalhadas 

entre lavouras, principalmente de milho, trigo e, sobretudo, soja, além de pastagens anuais 

(VACCARO E LONGUI, 1995). Nesse sentido, Marchiori (2004), menciona que as florestas 

nativas neste Estado, são apenas pálidas sombras do que foram no passado.  

A Floresta Estacional Decidual composta por uma porção significativa de espécies com 

ampla distribuição geográfica pelo Rio Grande do Sul (RS) (VACCARO et al., 1997). Os 

mesmos autores relatam que a ocorrência dessa fisionomia é destacada na região do Alto 

Uruguai, ao norte do Estado, e na borda sul do Planalto, acompanhando a Serra Geral, fazendo 

limite com os campos da Campanha gaúcha. 

Esta formação possui como característica principal a queda das folhas de, 

aproximadamente, 50% das plantas que compõem o dossel superior, normalmente em períodos 

de baixas temperaturas, podendo ser chamada também de florestas caducifólias (CARVALHO, 

1994). Essa tipologia é de suma importância, pois possui um alto grau de diversificação de 

espécies, tanto da flora quanto da fauna, apresentando um nível elevado de biodiversidade 

(VACCARO et al., 1997). 
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As Florestas Estacionais são ecossistemas onde epífitas e herbáceas não são tão 

expressivas quanto as árvores e lianas, as quais formam um dossel mais ou menos contínuo e 

com diferentes graus de deciduidade (KILCA E LONGHI, 2011). Na região tropical, as áreas 

com solos mais ricos nutricionalmente são ocupadas por Florestas Estacionais Deciduais, que 

possuem menor diversidade florística e elevada dominância de espécies arbóreas edafo-

especialistas de boa fertilidade (VENTUROLI et al., 2010).  

Leite e Klein (1990) mencionam a ocorrência de três estratos bem definidos para essa 

tipologia no RS. O estrato superior é composto por espécies como Apuleia leiocarpa, 

Parapiptadenia rigida, Cordia trichotoma, Diatenopteryx sorbifolia, Balfourodendron 

riedelianum, Peltophorum dubium, Sorocea bonplandii, Actinostemon concolor, Trichilia 

claussenii, Nectandra magapotamica entre outras. O segundo estrato constitui a parte mais 

densa do interior da floresta, sendo formado basicamente por espécies da família das lauráceas 

e das leguminosas, e o terceiro estrato é o das arvoretas, representado principalmente por A. 

concolor e S. bonplandii (FELKER, 2014). 

A ocorrência da Floresta Estacional Decidual se dá em regiões onde o cultivo de culturas 

anuais e a pecuária são as principais atividades econômicas das propriedades rurais, suas áreas 

sofreram e sofrem com o desmatamento e com a utilização de suas áreas para a pecuária 

extensiva (VACCARO et al., 1997). 

A ocupação do solo em áreas florestais vem ganhando cada vez mais destaque no meio 

científico, devido aos reflexos oriundos dessa ocupação e a importância desse recurso enquanto 

condicionante da vida humana e da produção de diversas culturas (ANTONELI E THOMAZ, 

2012). Observa-se no cenário atual a crescente expansão de áreas destinadas às atividades 

agropecuárias, o que torna também crescente a quantidade de problemas ambientais associados 

à degradação de solos e à perda de áreas de mata nativa (COSTA E VOLTOLINI, 2013). 

Além disso, as modificações de origem antrópica nas comunidades florestais alteram a 

capacidade de regeneração dessa vegetação, pois interferem em sua dinâmica ecológica e, 

conforme a intensidade destas alterações, podem futuramente determinar a estrutura e 

composição dessa comunidade, resultando em alterações nas condições microclimáticas e 

edáficas do local (KIMMINS, 2004). 

 

3.2 IMPACTO DO PASTOREIO BOVINO SOBRE A REGENERAÇÃO NATURAL 

 

O ingresso de bovinos no Rio Grande do Sul, foi realizado pelos jesuítas em 1629, da 

margem direita para a esquerda do rio Uruguai (ARAÚJO, 2010). Esse ingresso foi o marco 
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inicial de um rebanho imenso que se propagaria e se tornaria uma das principais atividades 

econômicas do povo gaúcho (PILLAR et al., 2009). 

Com isso, os fragmentos remanescentes de mata nativa em propriedades rurais no RS 

são frequentemente utilizados como áreas de pastoreio de rebanhos criados extensivamente, 

principalmente de bovinos (MAUHS, 2002), sobretudo no inverno, quando as pastagens 

possuem baixa biomassa verde, reduzindo a oferta de alimento para os animais (SAMPAIO E 

GUARINO, 2007), e como áreas de acesso para a dessedentação. 

Além dos danos causados à vegetação, a presença do gado nas matas afeta diretamente 

a dinâmica da comunidade sob os aspectos funcionais, estruturais e de composição (COSTA E 

VOLTOLINI, 2013). O pastoreio excessivo resulta na diminuição do crescimento e 

sobrevivência das plântulas, reduções no crescimento radicular, produção e altura da vegetação 

(JANICKE, 2008). 

O manejo incorreto do gado em floresta nativa pode alterar a estrutura e dinâmica dos 

processos regenerativos, que estão fortemente condicionados à intensidade e frequência do 

pastoreio, bem como, às características ambientais do local (SAMPAIO E GUARINO, 2007; 

COSTA E VOLTOLINI, 2013). Os autores mencionam ainda que, os efeitos ligados a 

intensidade de pastoreio e sua prática a longo prazo sobre uma população vegetal, podem ser 

analisados por meio da estrutura populacional da comunidade, distribuição de frequência dos 

indivíduos em classes de tamanho ou em estágios de vida. 

Nos últimos anos, a preocupação com os efeitos do pastoreio do gado em florestas 

nativas tem aumentado (HUBER et al., 1995 apud ARAUJO, 2010), pois as espécies que 

dependem desses ecossistemas podem ser reduzidas ou extintas do local perturbado, uma vez 

que, não conseguem se reestabelecer devido a herbivoria ou pisoteio ocasionado pelos animais 

(SAMPAIO E GUARINO, 2007). Essa prática pode acabar promovendo a redução gradativa 

da biodiversidade desses locais, ocasionando a fragmentação dos remanescentes de mata nativa. 

Embora exista na literatura diversos estudos sobre o impacto do pastoreio bovino em 

áreas de pastagens (BERTOL et al., 1998; VIZZOTTO et al., 2000; YONG-ZHONG et al., 

2005; BARRETO et al., 2006) e em matas nativas (ABOUGUENDIA, 2001; SAMPAIO E 

GUARINO, 2007; ARAÚJO, 2010; LEYSER et al., 2014), entretanto, esses estudos, na sua 

grande maioria, abordam apenas questões relacionadas aos efeitos da presença e ausência dos 

animais no local, não definindo uma carga animal específica. Este fator consequentemente 

dificulta a realização de estudos comparativos e a indicação de práticas para um manejo florestal 

sustentável aliado a produção na propriedade rural. 
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3.3 IMPACTO DO PASTOREIO BOVINO SOBRE AS PROPRIEDADES QUÍMICAS E 

FÍSICAS DO SOLO  

 

Ressalta-se que as perturbações ocasionadas pelo gado nos ambientes florestais, 

influencia não só nas características da vegetação, mas também dos solos. Devido as alterações 

na deposição da serapilheira, ocasionados pela diminuição no número de indivíduos vegetais e, 

por consequência, a redução da matéria orgânica, trazendo implicações na variação da 

estabilidade dos agregados, infiltração, perda de água e solo (ABRIL E BLUCHER, 1999; 

ANTONELI E THOMAZ, 2012). 

O livre acesso de rebanhos às matas nativas, acarretam a compactação do solo, 

resultando na diminuição da porosidade e permeabilidade, o que implica em menor 

disponibilidade hídrica para as plantas (ÁLVAREZ-YÉPIZ et al., 2008), dificultando o 

crescimento das raízes e aumentando o escoamento superficial. 

Segundo Pinzón e Amezquita (1991) e Vieira (1995), o pisoteio bovino provoca o 

aumento da densidade e microporosidade do solo, redução da porosidade total e 

macroporosidade, gerando alterações na disponibilidade de água e ar e no aumento da 

temperatura desses solos, o que dificulta a germinação, emergência e crescimento das sementes 

disponíveis no banco de sementes do solo. 

A compactação dos solos, pelo pisoteio bovino, é relatado na literatura por diversos 

autores, mencionando que o grau de compactação possui ligação direta com a carga animal 

depositada na área, com as condições de relevo e com as características morfológicas dos solos, 

entre outros (MORAES E LUSTOSA, 1997 apud VIZZOTTO et al., 2000; SAMPAIO e 

GUARINO, 2007; ARAÚJO, 2010; REDIN, 2013). 

A presença do gado interfere também na dinâmica natural das propriedades químicas 

dos solos florestais, como pH, capacidade de troca de cátions (CTC) e de carbono orgânico 

(ABOUGUENDIA, 2001), promovendo menor disponibilidade de nutrientes as plantas. Da 

mesma forma que Bertol et al. (1998) constataram em seu estudo, que o aumento da carga 

animal reduziu a disponibilidade de cálcio e magnésio em áreas de pastagem, promovendo 

também a redução da cobertura superficial do solo e perda de nutrientes por escoamento 

superficial. 

Nesse contexto, a pecuária extensiva em áreas de mata nativa requer cuidados, 

especialmente quanto à carga animal depositada nesses locais, promovendo um manejo 

sustentável e preservação da estrutura do solo e, consequentemente, a disponibilidade de 

nutrientes e água para a sobrevivência das espécies florestais. 
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3.4 ADEQUAÇÃO AMBIENTAL/LEGISLAÇÃO 

 

Em meados do ano de 2012, a população brasileira presenciou um fervoroso debate 

acerca do Novo Código Florestal Brasileiro, este, em suma, tratava sobre o futuro da flora 

brasileira, com suas implicações e as consequências das decisões de caráter político e não 

científico que nortearia a nova legislação, favorecendo minorias em detrimento da preservação 

e conservação da vegetação nativa (FEISTAUER et al., 2014). Constituem premissas para a 

existência de um Código Florestal a conservação do patrimônio "florístico e o estabelecimento 

de regras para o seu uso” (SILVA et al., 2011). 

Com isso, o novo Código Florestal Brasileiro vem estabelecer e permitir o livre acesso 

de pessoas e animais em áreas de mata nativa, para a dessedentação e atividades de baixo 

impacto como coleta de folhas, frutos e sementes, desde que não ocorra o comprometimento à 

regeneração natural e a manutenção da vegetação nativa (BRASIL, 2012).  

Ainda que a legislação permita o acesso a essas áreas, sem qualquer parâmetro que 

oriente a população sobre atividades que comprometam a manutenção da sustentabilidade, 

estudos tem comprovado que a introdução de rebanhos em florestas, principalmente de bovinos, 

gera efeitos danosos à sustentabilidade destas, tendo como principais efeitos o pisoteio e 

herbivoria dos estratos herbáceos e arbustivos, causando alta mortalidade de plântulas e a 

compactação do solo. Além de comprometimento aos serviços ambientais prestados por esses 

ecossistemas ao planeta (SILVA et al., 2011). Segundo Santos e Souza (2007), os efeitos vão 

muito além, causando alterações na estrutura e composição dos remanescentes e a 

fragmentação, reduzindo as fontes de propágulos disponíveis, além da compactação dos solos 

reduzindo o seu potencial produtivo.  

O esclarecimento da importância da manutenção de áreas nativas nas propriedades 

rurais é de total importância, tendo em vista a concepção equivocada de que a vegetação nativa 

representa área não produtiva, gerando custo adicional a propriedade e não proporcionando 

nenhum retorno para o produtor rural (SILVA et al., 2011). Entretanto, os mesmos autores 

afirmam que as áreas de vegetação natural, proporcionam retorno econômico para a propriedade 

e para o produtor, pois oferecem diversos serviços ambientais, que não são possíveis valorar 

em cifras. Essas áreas são imprescindíveis para manter a produtividade em sistemas 

agropecuários, pois influenciam diretamente na produção e conservação da água, da 

biodiversidade do ambiente e na qualidade do solo, são abrigos para agentes polinizadores, 

dispersores de sementes e de pragas naturais, ao mesmo tempo que favorecem a manutenção 
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dos mesmos, além de desempenhar papel crucial no equilíbrio climático (SANTOS E SOUZA, 

2007; RODRIGUES, 2014;). 

Sabe-se que a manutenção de remanescentes de vegetação nativa nas propriedades rurais 

vai além de seus benefícios ecológicos, possibilitando também conciliar a produtividade 

econômica, a sustentabilidade da atividade agropecuária e a função social que essas áreas 

desempenham para a sociedade (SILVA et al., 2011; FEISTAUER et al., 2014). 

A partir da conscientização da sociedade sobre a prática da atividade agropecuária 

sustentável, é possível transformar parte de seus recursos naturais existentes, nas propriedades 

rurais, em renda para o agricultor. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DE ESTUDO 

 

O presente estudo foi desenvolvido em um remanescente da Mata Atlântica pertencente 

a uma propriedade rural no município de São Nicolau, região das Missões, noroeste do Rio 

Grande do Sul (Figura 1). A vegetação florestal existente pertence à tipologia conhecida como 

Floresta Estacional Decidual. 

 

Figura 1: Mapa de localização da área de estudo, município de São Nicolau, RS. 

 

 

 

Fonte: Autora. 

 

O município localiza-se entre as regiões geomorfológicas Planalto das Missões e 

Planalto da Campanha. As formas do relevo, de modo geral, são bastante homogêneas de modo 

geral, com colinas suaves, bem arredondadas, a maioria esculpidas em rochas vulcânicas 

básicas e poucas em rochas sedimentares (IBGE, 2010). 

A altitude varia entre 50 e 200 m, cujas cotas decrescem em direção ao rio Uruguai. 

Apresenta solos profundos, com predomínio de Latossolos associados aos Neossolos e aos 

Gleissolos (IBGE, 2010). 
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O clima é do tipo “Cfa”, segundo classificação de Köppen, subtropical úmido, sem 

estação seca, com temperatura média anual de 22 °C, com precipitação média anual variando 

entre 1300 a 1800 mm ano-1, com maiores valores registrados na estação mais fria (ALVARES 

et al., 2013). 

O perfil socioeconômico é composto predominantemente por pequenas e médias 

propriedades rurais, baseadas no cultivo comercial de soja e milho e na pecuária extensiva. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO E HISTÓRICO DE USO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A área utilizada para a realização deste estudo pertence a uma propriedade rural, 

localizada em Rincão do Conde, no município de São Nicolau, RS. 

A propriedade foi adquirida por VJLS, em meados de 1969, e pertence até hoje a mesma 

família. O administrador atual, relata que desde os seus sete anos de idade (1970), mora no 

local, e que a área de mata nativa, é a mesma desde quando a família veio morar ali, sendo que, 

a mata foi dividida com cerca em três áreas (Figura 2). Estas juntamente com as áreas de campo 

nativo eram destinadas inicialmente a prática da pecuária extensiva de bovinos e caprinos e, 

posteriormente, só de bovinos. Entretanto menciona ainda que, antes da compra da propriedade, 

a mata já era frequentada por rebanhos. 

 

Figura 2: Imagem de satélite da área de estudo, ano de 2013, com os limites das divisões dos 

tratamentos A1 (sem gado), A2 (0,5 cab ha-1) e A3 (1,0 cab ha-1), São Nicolau, RS.  

 

 
 

Fonte: Google Earth, 2013. 
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A área total do fragmento possui cerca de 57 ha de mata nativa contínua, onde são 

encontradas nascentes e sangas que desaguam no rio Piratini, afluente do rio Uruguai. Mais de 

70% das nascentes ali encontradas são permanentes, o que garantem o abastecimento de água 

durante todo o ano na propriedade e a vazão das sangas onde os animais dessedentam. 

O fragmento possui em sua vizinhança áreas de campo nativo, pastagens cultivadas e 

lavouras de cultivo anual de soja, milho e trigo. Essa área de mata nativa, exerce a função de 

Área de Preservação Permanente (APP), pois encontra-se nascente e sangas no seu interior, e 

também de Reserva Legal (RL) da propriedade rural. 

A partir de 1975, na A1, onde se localiza a vertente que abastece a propriedade, impediu-

se o acesso dos rebanhos de bovinos e caprinos ao local, onde a área encontra-se isolada com 

cerca desde então. 

O proprietário relata que em meados de 1996, com a crise do plano real, a propriedade 

aumentou a criação de gado e diminuiu as áreas com culturas anuais, fazendo-se assim 

necessário um maior controle sobre o rodízio animal, principalmente no que concerne a entrada 

e saída destes nas áreas de campo e de pastagens cultivadas. Com isso, de maneira manual, 

anotava-se em uma caderneta o número de cabeças de gado por área, os animais que eram 

vendidos, os animais que eram adicionados, animais que morriam, retiradas de terneiros, 

novilhos e vacas para a engorda e as respectivas datas de cada intervenção. 

Essas anotações, foram fundamentais na determinação da lotação anual (cab ha-1) de 

cada área avaliada neste estudo, o que é muito difícil de ser determinada em áreas com longo 

histórico de uso pela pecuária extensiva. Tornando-se assim a informação chave para a 

elaboração desta pesquisa, pois, tem-se um valor médio anual da intensidade de impacto do 

pastoreio do gado em duas áreas de mata nativa com carga animal diferente e por mais de 40 

anos de uso pelos animais, comparando-se estas a uma área que, há mais de 40 anos, encontra-

se em processo de isolamento. 

 

4.3 AMOSTRAGEM 

 

A partir de uma imagem de satélite da área de estudo, foi sobreposta uma malha com 

um grid de 25 m2 (5 x 5 m) sobre a imagem, onde, através de transectos acompanhando a 

topossequência do fragmento, foram sorteadas e alocadas as parcelas amostrais. 

Posteriormente, os pontos centrais de cada grid selecionado foram exportados para um GPS 

Garmin, modelo GPSMap 78s, visando a localização no campo. 
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O fragmento analisado, como mencionado anteriormente, foi dividido em três áreas, 

onde estas possuíram diferentes lotações de animais ao longo dos anos, porém, toda a carga 

animal era anotada pelo proprietário, à medida que realizava algum tipo de rodízio de animais 

entre as áreas, podendo assim, conforme os dados fornecidos por ele, definir a carga animal 

média anual incidente em cada área.  

Descrição das áreas: 

  

 Área 1 (A1): Área sem acesso do gado e em processo de isolamento a cerca de 40 anos 

e com aproximadamente 12 ha. Possui duas classes de solo. 

 Área 2 (A2): Área com carga animal média anual de 0,5 cab ha-1 de gado adulto, com 

mais de 40 anos destinados ao uso pela pecuária extensiva, e com aproximadamente 20 

ha. Possui duas classes de solo. 

 Área 3 (A3): Área com carga animal média anual de 1,0 cab ha-1 de gado entre terneiros, 

novilhos e vacas, com mais de 40 anos destinados ao uso pela pecuária extensiva, e com 

aproximadamente 25 ha. Possui duas classes de solo. 

 

Todas as parcelas foram instaladas e cercadas com cerca de arame farpado para evitar a 

entrada de animais e proporcionar o isolamento das mesmas. Cada área possui 16 parcelas 

amostrais de 25 m2 (5 x 5 m) cada (Figura 3), totalizando 48 parcelas (Anexo I). 

 

Figura 3: Imagem de uma das parcelas amostrais instaladas na área do estudo, município de 

São Nicolau, RS.  

 

  

 

Fonte: Autora. 
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4.3.1 Regeneração natural 

 

Todos os indivíduos herbáceos, arbustivos e arbóreos com altura entre 0,1 m ≤ H ≤ 3,0 

m, foram amostrados e medidos o DAS (diâmetro a altura do solo) e altura (H), e estes 

representando somente uma única classe de amostragem. 

A identificação das espécies foi realizada in loco, quando não foi possível, coletou-se 

material vegetativo para posterior identificação junto ao Herbário do Departamento de 

Engenharia Florestal da Universidade Federal de Santa Maria. A nomenclatura das espécies foi 

conferida na Lista de Espécies da Flora do Brasil (JBRJ, 2015) e a delimitação das famílias, 

seguiu o sistema de classificação Angiosperm Phylogeny Group III (APG III, 2009). 

 

4.3.2 Variáveis ambientais 

 

A amostragem química do solo foi feita na camada de 0 a 0,20 m, por meio de amostras 

deformadas, sendo coletada uma amostra composta a partir de cinco amostras simples por 

parcela.  

As variáveis químicas analisadas a partir de amostras deformadas foram pH em água, 

Carbono Orgânico do solo (COS), conteúdo de Potássio (K), Cálcio (Ca), Magnésio (Mg), 

Fósforo (P), Alumínio (Al). Foram determinados a capacidade de troca de cátions efetiva (CTC 

efetiva) e CTC pH 7,0, acidez total (H+Al), saturação por alumínio (m%) e saturação por bases 

(V%), além do percentual de argila. 

As análises físicas consistiram na determinação da densidade do solo (BLAKE E 

HARTGE, 1986), porosidade total, macro e microporosidade em mesa de tensão a 6kPa 

(EMBRAPA, 1997) através da técnica do anel volumétrico, resistência do solo à penetração 

utilizando o penetrômetro de impacto Stolf, condutividade hidráulica com permeâmetro de 

Gueph e avaliações simultâneas de umidade volumétrica (U), temperatura (T) e condutividade 

elétrica (CE) através de uma sonda com sensor G3. 

As análises químicas foram realizadas no Laboratório de Análise de Solos (LAS), 

seguindo metodologia proposta por Tedesco et al. (1995), e as análises físicas do solo, com 

amostras indeformadas, foram processadas no Laboratório de Física do Solo, ambos do 

Departamento de Solos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).  

A resistência do solo à penetração, foi calculada seguindo o manual do aparelho 

(STOLF et al., 2005), o mesmo foi feito para a condutividade hidráulica em solo saturado, 

utilizando-se o manual (CELLIGOI et al., 2006). O sensor utilizado na sonda para obtenção da 
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umidade volumétrica, temperatura e condutividade elétrica apresenta os dados 

automaticamente quando introduzida no solo, sem necessidade de mais transformações 

(DECAGOM DEVICES, 2013). 

A classificação morfológica dos solos existentes no fragmento, foi realizada seguindo a 

metodologia descrita em Santos et al. (2005). 

A interpretação dos resultados das análises químicas seguiu a metodologia do Manual 

da Rede Oficial de Laboratórios de Análise de Solo e de Tecido Vegetal dos Estados do Rio 

Grande do Sul e de Santa Catarina (CQFS RS/SC, 2004). A classificação de solos foi realizada 

de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2013).  

As leituras de taxa de luminosidade foram realizadas com luxímetro digital modelo 

HCIVET HT-8318 abaixo do dossel, feitas cinco leituras por parcela, nas extremidades e centro 

da unidade amostral, em cada estação do ano ao nível do solo. 

 

Figura 5: A) Imagem da avaliação simultânea da resistência do solo à penetração com o 

penetrômetro de impacto Stolf e; B) Obtenção das variáveis de umidade, temperatura e 

condutividade elétrica com a sonda Decagon com sensor G3, na área do estudo, município de São 

Nicolau, RS. 

 

  
 

Fonte: Autora. 
  

A) B) 
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Figura 6: Imagem da avaliação da condutividade hidráulica em solo saturado, utilizando 

permeâmetro de Guelph na área do estudo, município de São Nicolau, RS.  

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

Figura 7: Imagem da utilização a campo da Sonda Decagon com sensor G3, município de São 

Nicolau, RS. 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

  



28 

 

4.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.4.1 Regeneração natural 

 

Foram calculados o número total de indivíduos, o número total de espécies e o número 

total de famílias botânicas presentes em A1, A2 e A3, nos quais foram submetidos ao teste t de 

Studant (p<0,05). Para avaliação fitossociológica foram calculados a densidade e frequência 

absoluta (DA e FA) para cada espécie amostrada, de acordo com Mueller-Dombois e Ellemberg 

(1974). Na determinação da diversidade foram usados os índices de Shannon-Wiener (H´) 

submetido ao teste t de Hutcherson (1970), Equabilidade de Pielou (J´) (MAGURRAN, 1988), 

dominância de Simpson (C) (BROWER E ZARR, 1984), dominância de Berger-Parker 

(HARPER, 1999) e diversidade alfa (FELFILI et al., 2007). Avaliou-se a riqueza específica de 

cada área por meio de curvas de rarefação, as quais possibilitam a estimativa de riqueza de 

espécies a um valor padronizado de indivíduos amostrados fornecendo, desta forma, uma base 

estatística de comparação (GOTELLI E COLWELL, 2001). Além da estimativa do número de 

espécies de cada área por meio do estimador Chao de segunda ordem (CHAO et al., 2009). As 

análises mencionadas foram calculadas utilizando o software PAST, versão 1.79 

(HAMMER et al., 2001).  

Realizou-se também a distribuição diamétrica do DAS e de H em cada uma das três 

áreas, que foram determinadas de acordo com metodologia sugerida por Felfili e Rezende 

(2003) utilizando a fórmula de Sturges. 

Para verificar a existência de variações estruturais e florísticas entre as três áreas, foi 

realizada a Análise de Correspondência Retificada (Detrended Correspondence Analysis - 

DCA), utilizando uma matriz de abundância das espécies nas parcelas dos três locais conforme 

Hill e Gauch (1980), através o software PAST, versão 1.79 (HAMMER et al., 2001).  

 

4.4.2 Variáveis ambientais 

 

Todos os valores obtidos pelas variáveis ambientais foram submetidos ao teste t de 

Studant (p < 0,05). 

Os parâmetros químicos e físicos do solo, conjuntamente com a luminosidade sofreram 

transformação por meio da raiz quadrada, conforme Palmer (2005), posteriormente foram 

analisados preliminarmente para verificar possíveis padrões de correlação, afim de selecionar 
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as variáveis menos expressivas que causam o fator de inflação comprometendo a análise 

(FELFILI et al., 2007). 

Após, foram analisadas as correlações entre variáveis ambientais e número de 

indivíduos da regeneração natural por Análise de Correspondência Canônica (CCA) por meio 

do programa estatístico CANOCO 4.5 (TER BRAAK E SMILAUER, 2002). 

A análise dos resultados da CCA foi feita por verificação dos autovalores nos primeiros 

eixos de ordenação, porcentagem acumulada de variância, colinearidade, correlação das 

variáveis na matriz e fatores de inflação. Além disso, realizou-se a avaliação da significância 

das relações espécie-ambiente nos eixos (p <0,05), determinada pelo teste de Monte Carlo 

(FELFILI et al., 2007). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 FLORÍSTICA E FITOSSOCIOLOGIA 

 

Em A1, foram encontrados 997 indivíduos, pertencentes a 55 espécies e 26 famílias 

botânicas. Em A2, foram observados 368 indivíduos, de 49 espécies, contemplando 22 famílias 

botânicas. E em A3, avaliou-se 436 indivíduos, de 28 espécies, correspondente a 18 famílias 

botânicas (Tabela 1). 

Araújo (2010), comparou os efeitos do pastoreio bovino sobre a estrutura da mata ciliar 

do Arroio Espinilho, em Sant’Ana do Livramento, RS, analisando a regeneração natural no 

intervalo de classe de altura (0,30 m ≤ H ≤ 3,0 m) em uma área com e sem o acesso do gado, 

encontrando para a área com gado, cerca de 470 indivíduos distribuídos em 15 famílias e 22 

espécies e para a área sem gado foram 462 indivíduos, distribuídos em 15 famílias e 24 espécies. 

Resultado inverso foi encontrado por Téo et al. (2014), onde avaliaram o efeito do gado sobre 

a regeneração natural em Área de Preservação Permanente (APP) no município de Caçador, 

SC, em Floresta Ombrófila Mista. Os autores amostraram 1.677 indivíduos localizados na área 

com presença do gado, em 51 espécies identificadas, três não identificadas e 29 famílias 

botânicas. Enquanto que na área sem a pecuária, foram amostrados 1.336 indivíduos, em 49 

espécies identificadas, nove não identificadas e 27 famílias botânicas. 

Comparando os resultados encontrados pelos autores mencionados com o presente 

estudo, em relação ao número de indivíduos nas áreas com e sem o acesso do gado, foi possível 

observar diferenças nos resultados. Araújo (2010), atribuiu a semelhança entre as duas áreas 

em seu estudo, devido ao pouco tempo de pastejo da área com gado (cerca de cinco anos). Já 

Téo et al. (2014) atribuíram ao resultado encontrado a menor diversidade característica da 

Floresta Estacional Decidual comparada a Floresta Ombrófila Mista no RS. Outra possibilidade 

talvez seja a influência da carga animal, que não foi possível comparar com o presente estudo, 

uma vez que os autores citados não apresentaram a lotação animal. 

Leyser et al. (2012), em estudo conduzido em uma floresta estacional no Vale do rio 

Uruguai, no município de Marcelino Ramos, RS, avaliaram a regeneração natural dos 

componentes arbóreos, amostrando em seu levantamento 1.649 indivíduos, pertencentes a 64 

espécies, distribuídas em 29 famílias. Esses valores são superiores aos encontrados no presente 

estudo, entretanto, ressalta-se que a área pertence a mesma tipologia florestal, porém não possui 

histórico de uso pela pecuária extensiva. 
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Vale destacar que a maioria dos trabalhos citados não apresentam o valor de carga 

animal definido, o que prejudica a comparação de resultados. O presente trabalho apresenta esta 

variável como parte do histórico de uso da propriedade. Em pesquisas com ecossistemas 

campestres é comum o estudo do efeito de diferentes intensidades de carga animal sobre a 

composição florística (PILLAR et al., 2009; REDIN, 2013), no entanto, informações deste tipo 

são incipientes para ecossistemas florestais. 

A família botânica mais abundante nas três áreas avaliadas foi a Fabaceae, onde foram 

encontradas sete espécies em A1, seis espécies em A2 e três espécies em A3. Depois de 

Fabaceae, Rutaceae e Sapindaceae foram as mais representativas em A1, com cinco espécies 

cada. Em A2, a segunda família que mais se destacou foi Sapindaceae, com quatro espécies. Já 

para A3, Sapindaceae obteve o mesmo número de espécies (3) que Fabaceae mencionada 

anteriormente, seguidas por Meliaceae, Myrtaceae, Primulaceae e Rubiaceae, todas com duas 

espécies cada.  

Segundo Vaccaro e Longhi (1995), no Rio Grande do Sul, a Floresta Estacional 

Decidual, de modo geral, apresenta 229 espécies, distribuídas em 63 famílias botânicas. Em 

estudo posterior, Vaccaro (1997) menciona que para as Florestas Estacionais Deciduais do RS, 

a família Fabaceae se apresenta como a mais rica em espécies arbóreas, seguida de Myrtaceae, 

Lauraceae, Meliaceae e Euphorbiaceae. 

No estudo realizado por Leyser et al. (2012), já citado, as famílias com maior 

representatividade para a área de Floresta Estacional do Vale do rio Uruguai foram Fabaceae, 

Myrtaceae, Sapindaceae, Meliaceae e ainda mencionou como sendo estas as famílias que mais 

acrescentaram para a riqueza total da área avaliada, chegando a 60%, resultados muito 

semelhantes às famílias encontradas no presente estudo. 
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Tabela 1: Florística e fitossociologia das espécies encontradas na regeneração natural em A1 (sem gado); A2 (lotação de 0,5 cab ha-1 de gado) 

e A3 (lotação de 1,0 5 cab ha-1 de gado), em área de Floresta Estacional Decidual, São Nicolau, RS. 

FAMÍLIA ESPÉCIE 
ÁREA 1 ÁREA 2 ÁREA 3 

Ind. DA FA Ind. DA FA Ind. DA FA 

Acantaceae 
NI 18 - - - - - - 5 125 31,25 

Justicia sp. - - - 13 325 81,25 1 25 6,25 

Annonaceae 
Annona neosalicifolia H.Rainer  - - - 1 25 6,25 - - - 

Annona salicifolia Ekman & R.E.Fr - - - 1 25 6,25 - - - 

Apocynaceae 

NI 19 - - - 1 25 6,25 - - - 

Tabernaemontana catharinensis DC. 29 725 181,25 - - - - - - 

Forsteronia sp. 1 25 6,25 - - - - - - 

Arecaceae 
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman 2 50 12,5 10 250 62,5 1 25 6,25 

Dasyphyllum spinescens (Less.) Cabrera - - - 3 75 18,75 3 75 18,75 

Bignoniaceae Handroanthus heptaphyllus (Mart.) Mattos - - - 1 25 6,25 2 50 12,5 

Boraginaceae 

Cordia ecalyculata Vell. - - - 1 25 6,25 - - - 

Cordia americana (L.) Gottschling & J.S.Mill. 9 225 56,25 4 100 25 1 25 6,25 

Cordia trichotoma  (Vell.) Arráb. ex Steud. 3 75 18,75 8 200 50 1 25 6,25 

Euphorbiaceae 
Actinostemon concolor (Spreng.) Müll.Arg. 367 9175 2293,75 103 2575 643,75 160 4000 1000 

Sebastiania brasiliensis Spreng. 1 25 6,25 1 25 6,25 12 300 75 

Fabaceae 

Gleditsia amorphoides (Griseb.) Taub. - - - - - - 1 25 6,25 

Holocalyx balansae Micheli 60 1500 375 13 325 81,25 - - - 

Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan - - - - - - - - - 

Myrocarpus frondosus Allemão 1 25 6,25 - - - - - - 

Continua.. 
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Tabela 1: Florística e fitossociologia das espécies encontradas na regeneração natural em A1(sem gado); A2 (lotação de 0,5 cab ha-1 de gado) 

e A3 (lotação de 1,0 5 cab ha-1 de gado), em área de Floresta Estacional Decidual, São Nicolau, RS. 

Fabaceae 

Dalbergia frutescens (Vell.) Britton 1 25 6,25 - - - 1 25 6,25 

NI19 1 25 6,25 15 375 93,75 - - - 

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr. - - - 4 100 25 - - - 

Machaerium stipitatum Vogel - - - 6 150 37,5 - - - 

Bauhinia forficata Link - - - 4 100 25 - - - 

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong 4 100 25 3 75 18,75 - - - 

Senegalia bonariensis (Gillies ex Hook. & Arn.) 

Seigler & Ebinger 
1 25 6,25 - - - 1 25 6,25 

Herbáceas não 

identificadas 

NI 1 6 150 37,5 15 375 93,75 - - - 

NI 12 - - - 3 75 18,75 - - - 

NI 16 1 25 6,25 - - - - - - 

Lauraceae 
Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez 8 200 50 2 50 12,5 - - - 

Nectandra sp. 1 25 6,25 4 100 25 - - - 

Liana não 

identificada 
NI 17 6 150 37,5 - - - - - - 

Loganiaceae Strychnos brasiliensis Mart. - - - - - - 1 25 6,25 

Marvaceae NI 20 - - - 2 50 12,5 - - - 

Meliaceae 

Guarea macrophylla Vahl   1 25 6,25 - - - - - - 

Trichilia claussenii  C.DC. 191 4775 1193,75 1 25 6,25 - - - 

Trichilia elegans A.Juss. 19 475 118,75 8 200 50 7 175 43,75 

Trichilia sp. 6 150 37,5 - - - - - - 

Monimiaceae 
Hennecartia omphalandra J.Poiss. 7 175 43,75 - - - - - - 

Mollinedia sp. 2 50 12,5 6 150 37,5 - - - 

Continua.. 
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Tabela 1: Florística e fitossociologia das espécies encontradas na regeneração natural em A1(sem gado); A2 (lotação de 0,5 cab ha-1 de gado) 

e A3 (lotação de 1,0 5 cab ha-1 de gado), em área de Floresta Estacional Decidual, São Nicolau, RS. 

Moraceae Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger et al. 1 25 6,25 - - - - - - 

Myrtaceae 

Myrcianthes pungens (O.Berg) D.Legrand - - - 2 50 12,5 - - - 

NI 21 2 50 12,5 4 100 25 2 50 12,5 

Eugenia uniflora L. 2 50 12,5 8 200 50 8 200 50 

Plinia rivularis (Cambess.) Rotman - - - 2 50 12,5 - - - 

Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O.Berg - - - 1 25 6,25 - - - 

Orchidaceae Corymborkis flava (SW.) Kuntze 8 200 50 - - - - - - 

Phytolaccaceae Seguieria aculeata Jacq. 1 25 6,25 - - - - - - 

Piperaceae Piper gaudichaudianum Kunth 6 150 37,5 1 25 6,25 - - - 

Primulaceae 
Myrsine sp. - - - - - - 1 25 6,25 

Myrsine umbellata Mart. - - - - - - 1 25 6,25 

Rubiaceae 

Psychotria nitidula Cham. & Schltdl. 40 1000 250 1 25 6,25 2 50 12,5 

NI 22 2 50 12,5 1 25 6,25 -   

Rudgea parquioides (Cham.) Müll.Arg. - - - 2 50 12,5 1 25 6,25 

Pteridaceae Adiantum raddianum C. Presl 2 50 12,5 - - - - - - 

Rutaceae 

Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. 4 100 25 8 200 50 - - - 

Citrus sp. 1 25 6,25 - - - - - - 

Citrus sp. 1 25 6,25 - - - - - - 

Helietta apiculata Benth. - - - - - - 1 25 6,25 

Pilocarpus pennatifoliu Lem. 68 1700 425 41 1025 256,25 - - - 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. 1 25 6,25 - - - - - - 

Salicaceae 
Banara tomentosa Clos 3 75 18,75 3 75 18,75 - - - 

Casearia decandra Jacq. - - - 3 75 18,75 - - - 

Continua.. 
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Tabela 1: Florística e fitossociologia das espécies encontradas na regeneração natural em A1(sem gado); A2 (lotação de 0,5 cab ha-1 de gado) 

e A3 (lotação de 1,0 5 cab ha-1 de gado), em área de Floresta Estacional Decidual, São Nicolau, RS. 

Sapindaceae 

Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex 

Niederl. 
5 125 31,25 9 225 56,25 1 25 6,25 

Allophylus guaraniticus (A. St.-Hil.) Radlk. - - - 11 275 68,75 - - - 

Allophylus sp. 1 25 6,25 - - - 1 25 6,25 

Matayba elaeagnoides Radlk. 1 25 6,25 - - - - - - 

Cupania vernalis Cambess. 66 1650 412,5 24 600 150 14 350 87,5 

Diatenopteryx sorbifolia Radlk. 1 25 6,25 - - - - - - 

Sapotaceae 
Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler ex 

Miq.) Engl. 
2 50 12,5 - - - - - - 

Smilacaceae Smilax sp. 3 75 18,75 - - - - - - 

Solanaceae Brunfelsia cuneifolia J.A.Schmidt 1 25 6,25 8 200 50 175 4375 1093,75 

Styracaceae Styrax leprosus Hook. & Arn. - - - 1 25 6,25 - - - 

Arbóreas não 

identificadas 

NI 2 - - - - - - - - - 

NI 3 - - - 1 25 6,25 - - - 

NI 4 - - - - - - 1 25 6,25 

NI 5 - - - 1 25 6,25 - - - 

NI 6 - - - 1 25 6,25 - - - 

NI 7 - - - 1 25 6,25 - - - 

NI 8 -  - 1 25 6,25 - - - 

NI 9 2 50 12,5 - - - - - - 

NI 10 1 25 6,25 - - - - - - 

NI 11 1 25 6,65 - - - - - - 

Continua.. 
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Tabela 1: Florística e fitossociologia das espécies encontradas na regeneração natural em A1(sem gado); A2 (lotação de 0,5 cab ha-1 de gado) 

e A3 (lotação de 1,0 5 cab ha-1 de gado), em área de Floresta Estacional Decidual, São Nicolau, RS. 

S Arbóreas não 

identificadas 

NI 13 8 200 50 - - - 1 25 6,25 

NI 14* 32 800 200 - - - 30 750 187,5 

NI 15 3 75 18,75 - - - - - - 

Total 997 
  

  
368 

    
436     

 

*Ind (Indivíduos); DA (Densidade absoluta); FA (Frequência absoluta); NI (Não identificada). 

Fonte: Autora. 

 



37 

 

Em A1, a densidade absoluta de espécies foi de 24.925 ind ha-1, onde Actinostemon 

concolor dominou em termos de densidade, com aproximadamente 9.175 ind ha-1. As espécies 

mais frequentes no local, encontradas em todas as parcelas foram Cupania vernalis, Trichilia 

claussenii e A. concolor, seguidas por Pilocarpus pennatifolius, presente em 87,5% e Holocalyx 

balansae presente em 81,25% das parcelas. 

Em A2, pode-se observar um decréscimo no número de indivíduos, onde a densidade 

absoluta de espécies correspondeu a 9.200 ind ha-1, sendo que A. concolor continuou 

apresentando valores superiores para densidade com cerca de 2.600 ind ha-1. As espécies mais 

frequentes na área foram A. concolor 81,25%, C. vernalis e P. pennatifolius ambas com 56,25% 

e Syagrus romanzoffiana 43,75% das parcelas. Essa redução do número de indivíduos 

possivelmente está relacionada ao pisoteio animal. 

Em relação a A3, ocorreu um aumento na densidade absoluta de espécies, encontrando-

se cerca de 10.900 ind/ha, nos quais, a espécie Brunfelsia cuneifolia, dominou em termos de 

densidade com 4.375 ind/ha. As espécies mais frequentes no local foram A. concolor e B. 

cuneifolia ambas com 62,5% das parcelas, seguidas por T. elegans com 37,5%, posteriormente, 

C. vernalis, Eugenia uniflora e Sebastiania brasiliensis com 31,25% cada.  

Comparando-se as três áreas, foi possível observar que a presença do gado reduziu 

consideravelmente o número de indivíduos da regeneração natural em A2 e A3, o que acarretou 

na diminuição da cobertura do solo, promovendo uma possível a redução de fontes de matéria 

orgânica e nutrientes. Consequentemente ocorreu uma diminuição no número de indivíduos que 

promoveriam a sucessão ecológica desta comunidade, favorecendo o processo de fragmentação 

do remanescente. 

Téo et al. (2014), em estudo já mencionado anteriormente, obtiveram resultado inverso 

quando em comparação a este estudo, encontrou na área com pecuária extensiva a estimativa 

de densidade absoluta de 19.545 ind ha-1, pertencentes à regeneração natural, resultando em um 

valor muito superior ao obtido para área sem pecuária, onde foi estimada a densidade absoluta 

de 8.156 ind ha-1. 

Leyser et al. (2012), verificaram em seu estudo que as espécies A. concolor e T. 

claussenii, também apresentaram as maiores densidades absolutas e as maiores frequências 

absolutas, resultado idêntico ao encontrado neste estudo para A1 sem acesso do gado, onde a 

ausência de bovinos proporciona um sub-bosque mais denso e um dossel mais fechado. A 

existência de ambientes sombreados no remanescente abre a possibilidade para o 

estabelecimento de espécies não pioneiras como A. concolor e T. claussenii, comuns em 

Florestas Estacionais em estágio avançado de sucessão ecológica (SCIPIONI et al., 2011). 
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O número de indivíduos em A1 mostrou-se superior e diferiu estatisticamente pelo teste 

t de Studant (p < 0,05) em relação a A2 e A3 (Tabela 2), sendo que, a soma do número de 

indivíduos dessas duas áreas com acesso do gado é cerca de 804, inferior ao número de 

indivíduos em A1 sem acesso do gado. Dessa forma, podemos observar que, tanto a lotação de 

0,5 e 1,0 cab ha-1 resultaram em uma perda significativa no número de indivíduos regenerantes 

deste fragmento. Isso se deu pelo pisoteio das plântulas e herbivoria das espécies mais 

palatáveis dentro das matas, onde o gado vai em busca de abrigo para conforto térmico, para a 

dessedentação ou atrás de alimento quando as pastagens ou campo nativos estão com suas 

biomassas reduzidas. 

 

Tabela 2: Distribuição de indivíduos (IND), espécies (ESP) e famílias (FAM) em A1(sem 

gado); A2 (lotação de 0,5 cab ha-1 de gado) e A3 (lotação de 1,0 5 cab ha-1 de gado), em área 

de Floresta Estacional Decidual, São Nicolau, RS.  

 

Área Indivíduos Espécies Famílias 

A1 997 a* 55 a* 26 a* 

A2 368 b 49 a 22 a 

A3 436 b 28 b 18 a 

 

*Valores não seguidos pela mesma letra na coluna, diferiram significativamente pelo teste t de Student ao nível de 

0,05% de probabilidade de erro.  

Fonte: Autora. 

 

Entretanto, pode-se observar que em relação ao número de espécies, os valores em A1 

e A2 são muito próximos se comparados com A3. Pode-se dizer que a riqueza entre a área sem 

gado e a área com lotação animal de 0,5 cab ha-1 não reduziu drasticamente, com isso a presença 

do gado não está reduzindo de maneira degradante a riqueza do local. 

 Em A3, obteve-se um número muito inferior em relação às outras áreas no que diz 

respeito a riqueza de espécies, sendo possível inferir que essa lotação animal, somada ao longo 

histórico de uso, está contribuindo para a redução do número de espécies da regeneração natural 

dessa região no fragmento estudado, comprometendo a sucessão vegetal dessa parte do 

remanescente, contribuindo para a perda de área de mata nativa. Em contrapartida, o número 

de indivíduos foi maior comparado com A2, porém, esse resultado ocorreu pelo grande número 

de indivíduos da espécie B. cuneifolia estarem concentrados em maior número em duas das 

parcelas avaliadas em A3. 
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Em relação a quantidade de famílias botânicas, A1 apresentou o maior número, seguida 

por A2 e A3, não diferiram estatisticamente. Marchiori (2004) relata que o acesso do gado às 

matas normalmente acarreta em danos severos para a estrutura da vegetação, pelo pisoteio e 

pela predação da regeneração. No entanto, segundo Dufour-Dror (2007), padrões de aumento 

de riqueza na presença de animais são mais frequentes em ambientes campestres via inserção 

de gramíneas ou em florestas temperadas, onde ocorre o aumento de riqueza e diminuição da 

densidade de plantas na presença de grandes herbívoros, o que nos leva a considerar essa 

afirmação nos resultados encontrados em A2.  

No entanto, quanto à composição florística e fitossociologia de forma geral, os 

resultados do presente estudo demonstraram que o pastoreio bovino afetou a estrutura da 

regeneração natural, influenciando diretamente na mudança de densidade e riqueza de espécies 

em função de diferentes intensidades de carga animal. A redução drástica no número de 

indivíduos jovens desta comunidade pressupõe sérios efeitos na sucessão ecológica, 

comprometendo a estrutura ecossistêmica do remanescente. 

 

5.2 DIVERSIDADE E SIMILARIDADE FLORÍSTICA 

 

Analisando os valores de Simpson na Tabela 3, pode-se verificar que A1 e A2 

apresentam maior grau de dominância de algumas espécies em relação as demais, independente 

da presença ou ausência do gado. Em A1, A. concolor foi a espécie com o maior grau de 

dominância na área, apresentando 36,81% do total de indivíduos avaliados, seguida por T. 

claussenii com 19,15% e P. pennatifolius (6,8%), C. vernalis (6,6%) e H. balansae (6,0%), e 

que somadas representam 75,35% dos indivíduos amostrados. Em A2 o índice foi ligeiramente 

superior, com a dominância de A. concolor, que sozinha representou 28% do total de indivíduos 

presentes na área, seguida por P. pennatifoliu (11,1%) e C. vernalis (6,5%), e que juntas 

totalizaram 45,6% dos indivíduos existentes. Em A3, o valor de Simpson foi mais baixo se 

comparado com as demais áreas, demonstrando a existência de uma espécie ou grupo de 

espécies dominantes no local, onde a B. cuneifolia foi a mais representativa na paisagem, 

apresentando 40,1% das espécies avaliadas, seguida por A. concolor com 36,69%, e que 

somadas representam 76,8% das espécies amostradas na área. 

A espécie A. concolor apresentou a maior densidade e frequência em A1 e A2, o que 

justifica, por se tratar de uma espécie típica do sub-bosque de florestas estacionais, sendo 

tolerante à sombra e possuindo baixa competição intraespecífica (GIEHL et al., 2007). Além 

disso, possui alto poder competitivo interespecífico no seu estabelecimento inicial com outras 
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espécies, onde, muitas vezes, apresenta-se quase que unicamente no sub-bosque de Florestas 

Estacionais Deciduais (LEYSER et al., 2012; GIEHL et al., 2007). 

A. concolor é mencionada por diversos autores na literatura, devido à alta densidade e 

frequência da espécie em levantamentos de regeneração natural de Florestas Estacionais, além 

de apresentar altos valores de importância em estudos que avaliaram o estrato arbóreo nas 

mesmas formações florestais (VACCARO E LONGUI, 1995; VACCARO, 1997; GIEHL et 

al., 2007; SCIPIONI et al., 2011; LEYSER et al., 2012), informações que corroboram com as 

encontradas para os regenerantes no presente estudo. 

Já a espécie B. cuneifólia, com maior densidade e frequência em A3, pertencente à 

família Solanaceae, habita o interior das matas de Florestas Ombrófilas e Estacionais 

(LORENZI, 2008). É tolerante à sombra, geralmente ocupando grandes extensões, e por vezes 

formando comunidades com Brunfelsia pilosa (SOARES E MENTZ, 2007).  

Quanto ao índice de Shannon (H’), todas as áreas apresentaram diferença significativa 

(p < 0,05) pelo teste de Hutcherson, observamos a maior diversidade se compararmos as três 

áreas em A2 (Tabela 3). Scipioni et al. (2011), em estudo realizado em Floresta Estacional 

Decidual no noroeste do RS encontraram para regeneração natural o valor de diversidade de H’ 

de 3,46, considerado alto para a fisionomia florestal em estudo. No entanto, salienta-se que o 

local da pesquisa não era submetido ao acesso de rebanhos. 

 

Tabela 3: Diversidade e similaridade florística das áreas A1(sem gado); A2 (lotação de 0,5 cab 

ha-1 de gado) e A3 (lotação de 1,0 5 cab ha-1 de gado), em área de Floresta Estacional Decidual, 

São Nicolau, RS.  

 

ÍNDICE ÁREA 1 ÁREA 2 ÁREA 3 

Espécies 55 49 28 

Indivíduos 996 368 436 

Dominância_D 0,189 0,107 0,3032 

Simpson_1-D 0,811 0,893 0,6968 

Shannon_H’ 2.354 b* 2.985 a 1,65 c 

Equabilidade_J’ 0,5874 0,763 0,4952 

Berger-Parker 0,3685 0,2799 0,4014 

Chao-1 76 75,5 58 
 

*Valores não seguidos pela mesma letra na linha, diferiram significativamente pelo teste de Hutcherson ao nível 

de 0,05% de probabilidade de erro.  

Fonte: Autora 
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A área menos diversa foi A3, esse resultado pode estar associado a dominância quase 

que unicamente das espécies A. concolor e B. cuneifólia no local, ou ainda relacionada com o 

valor obtido pelo índice de equabilidade de Pielou (J’) que a área obteve, considerada com uma 

baixa uniformidade segundo Felfili et al. (2003). Consideravelmente A2 foi a área com o maior 

grau de diversidade dentre as três, pois além de apresentar o maior índice para Shannon, obteve 

o maior valor para J’, indicando que essa área apresenta maior equilíbrio dentre as demais 

(FELFILI et al., 2003). Em A1 o valor baixo para J’, pode estar relacionado com a presença de 

grande número de espécies consideradas raras para a área amostrada.  

Em contrapartida, Araújo (2010), encontrou respectivamente para os índices de H’ e J’ 

2,30 e 0,78 para área com gado e 2,34 e 0,74 para a área sem gado, definindo as duas áreas 

como sendo de baixa diversidade e uma baixa dominância ecológica. Os valores que o autor 

encontrou foram inferiores para o H’ comparados aos obtidos nesse estudo, já para o índice J’, 

A1 sem acesso do gado obteve valor inferior a área sem gado do Arroio Espinilho. 

Putman (1996) afirma que a alta carga animal pode reduzir esta variável por selecionar 

apenas algumas espécies resistentes ao pisoteio ou herbivoria. Michals (2009) avaliando o 

impacto de búfalos em Floresta Estacional no Sul do Brasil, encontrou baixa diversidade e 

riqueza em área submetida a 1,0 cab ha-1. Baseando-se nas duas informações mencionadas, 

juntamente com os resultados de diversidade e riqueza deste estudo, o decréscimo de 

diversidade na presença de 0,5 cab ha-1 de gado em confronto com a área com 1,0 cab ha-1 leva 

a observar que bovinos possuem um hábito não seletivo quanto a escolha de espécies para 

pastejar. Begon et al., (1996) já mencionavam em seu estudo que a diversidade apresenta 

tendência decrescente quando a herbivoria não é seletiva (impedimento da exclusão 

competitiva). 

No entanto, nota-se que em A3, especificamente em relação a B. cuneifolia, ocorre o 

pastejo seletivo. O gênero Brunfelsia sp., possui propriedades tóxicas registradas junto ao 

conhecimento tradicional indígena das Américas desde o século XIX (PLOWMANT et al., 

1998, 135p.). Segundo Mello et al. (2010), é tóxica para ruminantes, causando alterações 

nervosas em animais que ingerem as folhas e flores. A alta densidade pode estar relacionada à 

seleção do gado ao pastejo, fato que provavelmente favorece seu desenvolvimento e reduz a 

competição com outros indivíduos que os animais preferem. Fato semelhante foi verificado por 

Redin (2013), em Savana Estépica Parque, onde a seleção dos pastejadores favoreceu a espécie 

Vachellia caven.  

Para o índice de Berger Parker (Tabela 3), visualiza-se um maior valor para a A3, 

comparados com A1 e A2, ou seja, A3 apresenta mais espécies que assumem caráter dominante 
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no local.  Tal resultado pode ser atribuído à presença de B. cuneifolia, que em termos de 

densidade atingiu o valor de 175 ind. correpsondendo a 40,14% do total amostrado, seguida 

pela espécie A. concolor com densidade de 160 ind., representando um total de 36,69% das 

espécies levantadas. 

Os resultados foram semelhantes aos encontrados no gráfico dos índices de diversidade 

alfa das três áreas analisadas (Figura 4). Foi possível observar graficamente que A2 é mais rica 

e diversa que A1, enquanto A3, permaneceu apresentando a menor riqueza e diversidade 

comparando-a com as outras áreas.  

 

Figura 4: Diversidade alfa da regeneração natural nas áreas A1(sem gado); A2 (lotação de 0,5 

cab ha-1 de gado) e A3 (lotação de 1,0 5 cab ha-1 de gado), em área de Floresta Estacional 

Decidual, São Nicolau, RS.  

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

Por meio das curvas de rarefação (Figura 5), foi possível avaliar a estimativa da riqueza 

específica das três áreas analisadas. Graficamente é possível visualizar que A1, atingiu o maior 

valor de riqueza esperada em comparação com as áreas com a presença do gado, entretanto, 

esse resultado pode ser atribuído ao número de indivíduos amostrados, tendo em vista que a 

partir de 800 indivíduo, a curva em A1 tornou-se superior a A2 no valor de riqueza esperada. 

Dessa forma, as curvas de rarefação de riqueza esperada de espécies dos componentes 

da regenerante revelaram diferenças entre as áreas, podendo ser observado em A1 com a A2, a 

partir de 120 indivíduos amostrados, e em A1 com a A3 essa diferença se dá a partir de 250 

indivíduos amostrados. Pode-se ainda verificar que as curvas da A2 e A3, não apresentaram 
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tendência a estabilização, indicando que novas espécies seriam amostradas, caso a área amostral 

fosse maior. Para A1 a curva apresenta indícios de estabilização. 

 

Figura 5: Curvas de rarefação de espécies da regeneração natural entre as áreas, A1(sem gado); 

A2 (lotação de 0,5 cab ha-1 de gado) e A3 (lotação de 1,0 5 cab ha-1 de gado), em área de Floresta 

Estacional Decidual, São Nicolau, RS.  

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

Para o valor do índice de Chao-1, visto na Tabela 3, foi possível observar que A1 e A2 

apresentam diversidade esperada semelhantes, onde, A1 obteve o valor de 76 e A2 o valor de 

75,5, sendo os valores reais respectivamente 55 e 49. Já para A3, o estimador calculou a 

diversidade esperada de 58, sendo o valor real de 28. De maneira geral o resultado obtido com 

o estimador Chao-1 reforça a ideia que mais espécies seriam amostradas no local.  

Em relação à similaridade florística entre as áreas, obtida através do índice Sorensen, a 

comparação entre as áreas A1 e A2 resultou em um valor de 0,4808, A1 e A3 com 0,4096 e, 

A2 e A3 com o valor de 0,4156. Todas as comparações realizadas resultaram em uma baixa 

similaridade florística entre as três áreas, o que demonstra existência de heterogeneidade 

florística segundo Kent e Coker (1992). Esse baixo valor de similaridade entre as áreas do 

mesmo fragmento pode estar relacionado com a presença do gado e/ou pelo longo histórico de 

uso da A2 e A3 pela pecuária extensiva, visto que o gado é, na maioria das vezes, um herbívoro 

não seletivo, pastejando todos os tipos de espécies, o que pode acarretar na redução ou até 
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mesmo na extinção de algumas espécies, pois estas não conseguem se estabelecer devido a ação 

de herbivoria ou pisoteio praticado pelos animais. 

Com isso, analisando de modo geral todos os parâmetros mencionados, A2 com 0,5 cab 

ha-1 foi superior em quase todos os índices avaliados, demonstrando que essa lotação animal 

não está prejudicando o local em termos de diversidade e riqueza. 

 

5.3 DISTRIBUIÇÃO DIAMÉTRICA DO DAS E DE ALTURA  

 

Analisando a distribuição diamétrica à altura do solo, foi possível visualizar a grande 

concentração no número de indivíduos na primeira classe nas três áreas amostradas (Figura 6). 

Dessa forma, tanto A1 como A2 e A3 apresentam tendência a uma distribuição seguindo o 

padrão “J-invertido” ou decrescente, forma característica de florestas naturais. 

Essa característica foi mais acentuada para a área sem gado, que apresentou 76,1% dos 

indivíduos amostrados na primeira classe de diâmetro e também apresentando o maior diâmetro 

amostrado 8,2 cm, dentre os indivíduos de todo o levantamento. Para a distribuição em altura, 

todas as áreas apresentaram concentração nas três primeiras classes, com altura chegando até 

1,30 m, demonstrando que tanto a área sem gado como as áreas com gado apresentam 

comportamento semelhante, variando apenas quanto ao número de indivíduos. 

Pode-se dizer que a ausência ou a presença do gado não contribuiu para um 

comportamento diferente do natural dos indivíduos regenerantes dessa floresta, fato que não 

pode ser estendido ao número de indivíduos por classes de diâmetro e de altura.  
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Figura 6: Distribuição de frequência da regeneração natural em classes de diâmetro a altura do 

solo (DAS) (cm) e altura (m) das áreas A1(sem gado); A2 (lotação de 0,5 cab ha-1 de gado) e 

A3 (lotação de 1,0 cab ha-1 de gado), em área de Floresta Estacional Decidual, São Nicolau, 

RS.  

 

 
 

Fonte: Autora. 
 

 

5.4 ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIA RETIFICADA (DCA) 

 

A análise DCA, utilizando a abundância como parâmetro estrutural (Figura 7), 

apresentou autovalores para o primeiro e segundo eixo, respectivamente, de 0,4581 e 0,1243 

que explicam 58% da variação dos dados encontrados. O primeiro eixo de ordenação apresentou 
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o valor bem mais elevado que o segundo, representando 45,8% da variância, demonstrando uma 

diferença mais aguda entre as áreas, o que indica uma elevada substituição de espécies ao longo 

do gradiente ambiental, segundo Ter Braak (1995), o que reforça a dissimilaridade florística 

entre A1, A2 e A3. O elevado autovalor encontrado para este eixo, segundo Henderson (2003), 

indica a ocorrência de algumas espécies exclusivas nas diferentes áreas amostradas. 

 

Figura 7: Ordenação florística através da análise de correspondência retificada em área florestal 

submetida a diferentes intensidades de carga animal, A1 (sem gado); A2 (lotação de 0,5 cab ha-

1 de gado) e A3 (lotação de 1,0 cab ha-1 de gado), em área de Floresta Estacional Decidual, São 

Nicolau, RS. 

 

 
Fonte: Autora. 

 

Foram formados três agrupamentos com as espécies mais correlacionadas para cada 

ambiente, reforçando a não similaridade entre as áreas. As espécies mais correlacionadas com 

A1 foram T. claussenii, T. elegans, Hennecartia omphalandra e Chrysophyllum gonocarpum, 

que são espécies de sub-bosque tolerantes a sombra (VACCARO, 1997; LONGHI et al., 2000; 

SCIPIONI et al., 2001). Como A1 não possui a presença do gado, o local apresenta um sub-

bosque mais denso e dossel mais fechado, favorecendo a presença e desenvolvimento dessas 

espécies. Dessa forma, o agrupamento desses indivíduos pode ser um indicativo de um estágio 

sucessional mais avançado em A1. 
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Para A2, ocorreu a formação de um maior grupo de espécies que se correlacionaram, 

devido à grande diversidade de espécies encontradas no local, formado por A. concolor, 

Allophylus guaraniticus, Syagrus romanzoffiana, Mollinedia sp., C. trichotoma e Casearia 

decandra. Todas as espécies do agrupamento são tolerantes a sombra e classificadas como não 

pioneiras (GIEHL et al., 2007; LORENZI, 2008; LEYSER et al, 2011), o que demonstra que a 

A2 também apresenta indícios de estar em um estágio avançado de sucessão secundária, 

entretanto com número de indivíduos muito inferior em relação a A1, como já relatado 

anteriormente. 

 A. concolor apresenta uma característica peculiar dentre as demais, é uma espécie típica 

e dominante em sub-bosques das formações de Floresta Estacional Decidual, além de possuir 

baixa competição intraespecifica e possuir um alto poder competitivo interespecifico com 

outras plântulas durante o estabelecimento inicial, ocasionando altas proporções de indivíduos 

de pequeno porte, segundo Giehl et al. (2007). 

Para A3 ocorreu a formação de um grupo entre as espécies B. cuneifólia, E. uniflora, 

Rudgea parquioides e S. brasiliensis, que são espécies não pioneiras tolerantes a sombra e 

frequentes no sub-bosque de áreas que popularmente são chamadas de capões. Segundo Lorenzi 

(2008) e Giehl et al. (2007), E. uniflora e S. brasiliensis são espécies adaptadas à saturação 

hídrica. As espécies pertencentes ao gênero B. cuneifolia, são relatadas na literatura por 

apresentarem toxidade para os ruminantes (MELLO et al., 2010) estando associada quase que 

exclusivamente a A3. R. parquioides é uma espécie encontrada nas bordas das matas (REITZ 

et al, 1983; ROSÁRIO, 2001).  

 

5.5 CLASSIFICAÇÃO MORFOLÓGICA DOS SOLOS 

 

Na área de estudo ocorrem Latossolo Vermelho (LV), Latossolo Vermelho-Amarelo 

(LVA) e Neossolo Litólico (NL). A classificação foi realizada até o segundo nível categórico 

de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2013). A1 possui 

as classes de solo LV e NL, em A2 foram encontrados LV e NL, e LV e LVA em A3 (Figura 

8). 

A classe dos Latossolos Vermelhos apresenta cores vermelhas acentuadas com matiz 

2,5YR ou mais vermelhos, devido aos teores mais altos e à natureza dos óxidos de ferro 

presentes no material de origem, são solos bem drenados, profundos, apresentam estrutura 

uniforme, altamente intemperizados e geralmente com baixa CTC (atividade da argila < 17 

cmolc/Kg) (STRECK et al., 2008; EMBRAPA, 2013). Por serem profundos e porosos ou muito 
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porosos, apresentam condições adequadas para um bom desenvolvimento radicular em 

profundidade. Além disso, em condições naturais apresentam baixos níveis de fósforo e são 

considerados de alta fertilidade quando apresentam caráter eutrófico (STRECK et al., 2008).  

 

Figura 8: Imagem orbital da área de estudo com as respectivas delimitações de classificações e 

uso do solo, São Nicolau, RS. LV (Latossolo Vermelho); LVA (Latossolo Vermelho-Amarelo; 

NL (Neossolo Litólico).  

 

 

 

Fonte: Google Earth (2013) adaptado pela autora. 

 

A classe dos Latossolos Vermelho-Amarelos, apresentam cores vermelho-amareladas 

e amarelo-avermelhadas, são associados a relevos planos, suavemente ondulados ou 

ondulados, ocorrem em ambientes bem drenados, sendo muito profundos e uniformes em 

características de cor, textura e estrutura em profundidade (STRECK et al., 2008; 

EMBRAPA, 2013). Suas principais restrições são quanto à acidez elevada e baixa fertilidade, 

apresentando limitações em profundidade ao desenvolvimento do sistema radicular sob 

condições naturais, os teores de fósforo são baixos e possuem limitação quanto à baixa 

quantidade de água disponível às plantas (STRECK et al., 2008).  

A classe dos Neossolos Litólicos contempla solos de formação incipiente e de pouca 

profundidade, apresentando contato lítico dentro de 50 cm da superfície (STRECK et al., 2008; 
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EMBRAPA, 2013). Quanto às restrições ao uso pode-se citar a limitação ao uso de maquinário 

e elevado risco de erosão (STRECK et al., 2008). 

A classe LV foi encontrada na região do topo da coxilha, associada à classe NL, onde, 

de modo geral, apresentou horizonte A com profundidade de 0 – 0,50 m, textura argilosa, cor 

5YR 3/4 (úmido) pela Carta de Munsell (2000); seguida por horizonte B1, com profundidade 

de 0,50 – 0,80 cm, muito argiloso, cor 2,5YR 2,5/4 (úmido) e horizonte B2 com profundidade 

de 0,80+ m, muito argiloso, cor 2,5YR 2,5/4 (úmido).  

A classe NL situa-se nos locais de coxilhas muito cortadas por drenagem intermitente e 

presença de pedras na superfície. Apresentou, de modo geral, a sequência de horizontes e 

camadas: A-AC-Cr1-Cr2, onde, o horizonte A tem profundidade de 0 – 0,10 m, cor 5YR 3/2 

(úmido) pela Carta de Munsell (2000); AC na profundidade de 0,10 – 0,30 m, cor 5YR 3/3,5 

(úmido); Cr1 com profundidade de 0,30 – 0,40 m, cor 5YR 3/4 (úmido); e Cr2 com 

profundidade de 0,40 – 0,50+ m, cor 5YR 3/4 (úmido).  

A classe LVA, encontra-se nos locais de meia encosta das coxilhas com leve 

declividade, estendendo-se até as margens da sanga. Em alguns pontos foi possível visualizar a 

presença de arenitos no primeiro horizonte. Apresentou, de modo geral, a sequência de 

horizontes e camadas: A-AB-BA-B onde, o horizonte A com profundidade de 0 – 0,25 m, 

franco arenosa, cor 2,5YR 3/6 (úmido) pela Carta de Munsell (2000); AB com profundidade de 

0,25 – 0,55 m, franco arenosa, cor 2,5YR 3/6 (úmido); BA com profundidade de 0,50 – 0,75 

m, franco arenosa, cor 2,5YR 3/6 (úmido); B com profundidade de 0,75 – 1,00+ m, franco 

argilosa, cor 7,5YR 3/4 (úmido).  

 

5.6 PROPRIEDADES QUÍMICAS DOS SOLOS 

 

Todas as classes de solo possuem caráter eutrófico, por apresentarem saturação por 

bases alta (V>50%) (CQFS RS/SC, 2004). Rodrigues et al. (1989) mencionam que a ocorrência 

de vegetação florestal em solos eutróficos, indica que a reposição de nutrientes é dependente 

de uma eficiente estratégia de ciclagem proveniente do material orgânico depositado.  

Em um estudo realizado por Feitosa (2004) comparando diferentes áreas de um mesmo 

fragmento de Mata Atlântica, o autor observou que a alta acidez do solo, pH 4,7, vincula-se à 

um alto teor de alumínio trocável e menores teores de cálcio, magnésio e potássio ao local. 

Situação semelhante a encontrada no presente estudo, onde A1 e A2, apresentaram valores de 

Ca e Mg na faixa de alto a muito alto (Tabela 4), característica vinculada à baixa acidez do solo 
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no local. Em A3, os valores de Ca e Mg estão na faixa de baixo à médio, com valores mais altos 

de pH.  

Nota-se, no entanto, em comparação entre as áreas com gado, os maiores teores de Ca 

e Mg, encontram-se na área com menor carga animal (A2), e a área com maior lotação, os teores 

apresentaram-se mais baixos. Fato semelhante, foi mencionado por Bertol et al. (1998), em 

estudo em área de pastagens submetidas ao pastejo bovino, onde constataram a redução nos 

teores de cálcio e magnésio no solo, conforme o aumento da carga animal no local. Outro fator 

que pode ser relacionado aos baixos teores de cálcio, magnésio e potássio em NL, é a 

proximidade do lençol freático a superfície, onde os minerais ficam mais propensos a lixiviação 

com o aumento da pluviosidade.  

Nota-se que o isolamento de A1 contribuiu para o aumento nos teores de Ca, Mg e K no 

local. Em estudo realizado por Yong-Zhong et al. (2005) no norte da China, os autores 

avaliaram as características químicas do solo na camada de 0 – 0,20 m, em área de pastagem 

com pastoreio contínuo. Após oito anos de retirada da atividade houve aumento nos teores de 

K, Mg e CTC em comparação à área que continuava com a frequência dos animais.  

Barreto et al. (2006) compararam três diferentes sistemas de uso, mata nativa, plantio 

de cacau e pastagem cultivada e encontraram para a mata nativa, altas concentrações de Ca, Mg 

e K na manta orgânica e baixos teores no solo, o que favoreceu a concentração de H+ + Al+3 no 

meio. Nota-se que no presente estudo, a situação foi inversa, as áreas com a presença do gado 

apresentaram valores inferiores para Ca, Mg e K e superiores para a acidez potencial, em 

comparação com a área sem gado. 

Para os valores de potássio em A1 e A2 em ambas as classes LV e NL, apresentaram 

valores muito altos (CQFS RS/SC, 2004), e em A3, os valores ficaram na faixa de alto para 

ambas as classes, LV e LVA (CQFS RS/SC, 2004). O potássio por ser bastante móvel no solo 

e facilmente lixiviado em solos com baixa CTC (SENGIK, 2003), como visto em A3 com o 

LVA neste estudo. 
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Tabela 4: Características química do solo na camada de 0 – 0,20 m, em área de Floresta Estacional Decidual utilizada para pecuária bovina, 

São Nicolau, RS.  

 

Área Classe Tex1 
________________%___________________  mg/L _________________cmolc/L__________________ 

Argila COS V m CTC ef pH P CTC ph7 K Al Ca Mg H+Al 

A1 
LV 2 42,1 a2 1,91 a 83,4 b 0,1 MB3a 15,6 b 6,1 a 4,0 Bb 18,4 Ab 0,6 MAa 0,0 a 13,1 Ab 1,9 Ab 2,7 a 

NL 3 21,8 b 2,1 a 90,8 a 0,0 MBa 25,0 a 6,5 a 7,1 Ba 27,3 Aa 1,0 MAa 0,0 a 20,3 Aa 3,7 Aa 2,3 a 

 Média  31,95 2,0 87,1 0,05 MB 20,3 6,3 5,55 B 22,85 A 0,8 MA 0,0 16,7 A 2,8 A 1,5 

A2 
LV 2 41,4 a 1,8 a 79,2 a 0,1 MBa 14,6 a 5,8 a 6,6 Ma 17,9 Aa 0,5 MAa 0,0 a 11,5 Aa 2,5 Aa 3,4 a 

NL 3 27,1 b 1,62 a 80,8 a 1,0 Ba 16,1 a 5,9 a 7,6 Ba 19,2 Aa 0,6 MAa 0,0 a 13,2 Aa 2,3 Aa 3,1 a 

 Média  34,25 1,71 80,0 0,55 MB 15,35 5,85 7,1 B 18,55 A 0,55 MA 0,0 12,35 A 2,4 A 3,25 

A3 
LV 3 31,7 a 1,5 a 66,9 a 4,0 Ba 8,4 a 5,6 a 4,4 Ba 11,3 Ma 0,3 Aa 0,1 a 6,5 Aa 1,5 Aa 3,0 a 

LVA 4 19,5 b 1,1 a 52,4 a 13,5 Mb 4,8 a 5,1 a 5,8 MBa 7,7 Ma 0,2 Aa 0,4 a 3,4 Ma 0,8 Ma 3,3 a 

 Média  25,6 1,3 59,65 8,75 B 6,6 5,35 5,1 MB 9,5 M 0,25 A 0,05 4,95 1,15 A 3,15 

 CV %  37,33 48,34 38,92 150,81 74,0 12,21 33,38 52,32 42,62 131,99 88,34 65,4 20,61 

 

1. Abreviações: Tex (Classe textural); Ca (Cálcio); Mg (Magnésio); K (Potássio); Al (Alumínio); H+Al (Acidez potencial); m% (Saturação por alumínio); V% (Saturação 

por base); CTC. ef. (Capacidade de troca de cátions efetiva); CTC pH 7 (Capacidade de troca catiônica potencial); COS (Carbono orgânico); P (Fósforo); A1 (sem gado); 

A2 (0,5 cab ha-1); A3 (1,0 cab ha-1); (Latossolo Vermelho); LVA (Latossolo Vermelho-Amarelo); NL (Neossolo Litólico).  

2. Valores não seguidos pela mesma letra minúscula na coluna, dentro de cada área, diferiram significativamente pelo teste t de Student ao nível de 0,05% de probabilidade 

de erro. 

3. MA (Muito Alto); A (Alto); M (Médio); B (Baixo); MB (Muito baixo), segundo CQFS RS/SC (2004). 

Fonte: Autora.
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Estudos com pecuária bovina em campo nativo e pastagem implantada têm demonstrado 

efeitos negativos sobre a qualidade químico-física do solo (VIZZOTTO et al., 2000; YONG-

ZHONG et al., 2005; BARRETO et al., 2006; PILLAR et al., 2009). No presente estudo, 

observou-se que o processo de gênese do solo está sendo mais efetivo para condicionar estas 

características do que o histórico de uso. É o que se pode observar em A3 na classe LVA e em 

A1 no NL. O fato de A1 em NL apresentar valores significativamente maiores para V%, CTC 

efetiva, CTC pH 7,0, P, Ca e Mg, denotam uma melhor qualidade química que pode estar 

associada à pedogênese recente. Nos tratamentos A1 e A2, tais atributos químicos não 

apresentaram diferenças significativas. É curioso notar que, embora A2 também apresente área 

de Neossolo Litólico, um possível efeito da pedogênese recente (como em A1) parece se diluir, 

o que talvez possa ser consequência do histórico de uso. A permanência da cobertura florestal, 

apesar dos possíveis efeitos do pisoteio bovino, pode estar mantendo certo nível de qualidade, 

devido à constante deposição de material orgânico e redução de energia cinética de precipitação. 

Em NL predominou a classe textural 3, em LV predominou a classe textural 2 e em 

LVA, classe textural 4. Esta última, principalmente em Latossolos, pode estar relacionada a 

locais de associação entre material de origem basálticas e sedimentos provenientes das mesmas, 

típico da região das Missões onde o estudo foi desenvolvido, gerando um relevo suave ondulado 

de coxilhas.  

O COS foi baixo para A3 LVA e médio para as demais classes de solos nas áreas (CQFS 

RS/SC, 2004). Teores de argila menores como em A2 NL e A3 LVA fazem com que ocorra 

menor disponibilidade de sítios de troca no complexo sortivo, o que desfavorece a absorção de 

ácidos orgânicos (BARRETO et al., 2006).  Em A1 observou-se que esta relação não se 

confirmou, o que pode demonstrar o efeito da ausência de pisoteio. 

Condição semelhante entre a relação do COS e pastoreio foi verificada na região do 

Chaco da Argentina, onde Abril e Blucher (1999) avaliaram os solos sob estepe submetida a 

diferentes intensidades de pastoreio bovino e caprino, constatando que os teores de COS no 

solo diminuíram com o aumento da intensidade de pastoreio. 

Estudo realizado por Antoneli e Thomaz (2012) avaliando a produção de serapilheira 

em área com presença e ausência de bovino em floresta Ombrófila Mista, contataram que o 

gado promoveu o aumento entre 25 a 35% na exposição do solo na área, devido ao 

fracionamento da serapilheira ocasionada pelo pisoteio, formando manchas de solo exposto no 

interior da floresta, comprometendo a ciclagem de nutriente nesses locais. 

Também em solo florestal, Rovedder et al. (2014) encontraram forte relação entre 

matéria orgânica e demais atributos de qualidade do solo, como CTC efetiva e CTC potencial, 
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além de teores de Ca, Mg e K. No presente estudo, observou-se essa relação em A1, onde os 

valores, de modo geral, apresentaram-se superiores se comparados com A2 e A3, onde esses 

valores vão reduzindo à medida que a lotação animal aumenta. 

 

5.7 PROPRIEDADES FÍSICO-HÍDRICAS DOS SOLOS 

 

Na Tabela 5, o comparativo entre usos do solo permitiu observar diferenças 

estatisticamente significativas nas variáveis Ds, Pt, macro e micro. Com o aumento de carga 

animal no comparativo para RP e K não houve diferença significativa, o que pode ser devido à 

dependência dessas variáveis a uma série de fatores que aumentam a variabilidade ambiental, 

como a umidade do solo no momento das medições. 

O fato de não ter ocorrido aumento da micro e macro com o aumento de carga animal, 

o que é de se esperar em um processo de compactação, deve ser devido ao menor percentual de 

argila encontrada em A3, demonstrando efeito da textura sobre a resposta ao uso antrópico.  
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Tabela 5: Características físicas do solo na camada de 0 – 0,20 m, em área de Floresta Estacional Decidual utilizada para pecuária bovina, 

São Nicolau, RS.  

 

Área Classe RP (MPa) K (cm/s) U (%) T (°C) CE (uS/cm2)  Ds (mg/m-3) Pt (m3/m-3) Micro (m3/m-3) Macro (m3/m-3) 

A1 
LV 2,54 b 0,00187 a 14,92 b 27,19 a 78 a 1,01 a 0,538 a 0,400 a 0,171 a 

NL 4,41 a1 0,00264 a 29,54 a 26,75 a 62 a 1,15 a 0,523 a 0,403 a 0,139 a 

 Média 3,36 A 0,00221 A 21,32 A 27,00 B 71 A 1,11 C 0,532 A 0,401 A 0,157 A 

A2 
LV 3,21 b 0,00185 a 12,71 a 28,54 a 46 a 1,25 a 0,458 a 0,385 a 0,073 a 

NL 4,11 a 0,00105 a 12,42 a 28,62 a 38 a 1,23 a 0,461 a 0,362 a 0,099 a 

 Média 3,70 A 0,00136 A 12,56 B 28,67 A 42 B 1,24 B 0,448 B 0,355 B 0,093 B 

A3 
LV 2,76 b 0,00061 a 13,82 a 28,1 a 40 a 1,40 a 0,344 a 0,293 a 0,051 a 

LVA 3,81 a 0,00019 a 11,49 b 26,49 a 23 b 1,39 a 0,357 a 0,324 a 0,032 a 

 Média 3,42 A 0,00035 A 12,65 B 27,09 B 0 B 1,29 A 0,352 C 0,312 C 0,039 C 

 CV % 51,0 198,1 28,4 3,8 23,9 8,8 5,6 15,5 6,7 

 
* Abreviações: RP (Resistência do solo à penetração em MPa); K (Condutividade hidráulica em solo saturado em cm/s); U (Umidade volumétrica em %); T° 

(Temperatura em °C); CE (Condutividade elétrica em uS/cm2); Ds (Densidade em mg/m-3); Pt (Porosidade total em m3/m-3); Macro (Macroporosidade em m3/m-3); 

Micro (Microporosidade em m3/m-3); A1 (sem gado); A2 (0,5 cab ha-1); A3 (1,0 cab ha-1). 

1. Valores não seguidos pela mesma letra minúscula na coluna, dentro de cada área, diferiram significativamente pelo teste t de Student ao nível de 0,05% de 

probabilidade de erro. 

Fonte: Autora. 
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Yüksek et al. (2010), avaliaram o efeito de diferentes intensidades de visitantes sobre as 

propriedades físico-hídricas do solo em área florestal na Turquia, onde um dos tratamentos 

utilizados foi constituído pelo pastoreio de vacas e ovelhas com lotação animal de 15 cab ha-1 

(com acesso a área somente na estação seca do ano). Os autores constataram um efeito negativo 

para as variáveis RP e K em comparação com a testemunha (floresta isolada), atingindo valores 

de 0,64 MPa e 0,00008 cm/s para a área com animais e de 0,47 MPa e 0,00015 cm/s para a área 

isolada.  

Esses resultados se mostram bem menores aos verificados neste estudo, além disso, um 

fator que pode ter contribuído para esses valores mais elevados, é o contínuo pastoreio de 

animais por um longo período de tempo (superior à 40 anos) sobre as áreas, modificando assim, 

algumas características físico-hídricas dos solos.  

O fato de RP e K não apresentarem diferença significativa em A1, pode ser atribuído 

pela maior densidade de indivíduos regenerantes no local, apresentando maior quantidade de 

raízes, as quais, podem atuar como uma espécie de anteparo para o aparelho, superestimando 

os valores de RP. Florestas em estágio mais avançado de sucessão e com altas densidades de 

indivíduos, apresentam maiores quantidades de raízes nas camadas do solo, dessa forma, as 

raízes podem influenciar nesta variável, entretanto, não de maneira negativa. Além disso, maior 

quantidade de raízes no solo, contribuem para uma maior percolação da água para camadas 

inferiores do solo, favorecendo a infiltração e aeração (KLEIN et al., 2009). 

Em A1 ocorreram os maiores valores de umidade em relação às demais áreas, o que 

pode ser devido a fatores como maior cobertura de dossel, neste último caso, ocasionando 

redução da quantidade de energia solar que chega ao piso florestal. A maior temperatura foi 

constatada em A2.   

A redução da cobertura de indivíduos regenerantes nos tratamentos A2 e A3 e, 

consequentemente, redução do sub-bosque (Figura 9), podem influenciar na retenção de 

umidade ao nível do solo. Esse fator também influenciou na diminuição dos valores de CE. 

Quanto a esta, também podem ter contribuído para o resultado, conforme alguns trabalhos que 

têm demonstrado correlações positivas entre CE, U e argila (MOLIN et al., 2005). 
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Figura 9: Imagem do sub-bosque nos três tratamentos A1 (sem gado); A2 (0,5 cab ha-1); A3 

(1,0 cab ha-1), em área de Floresta Estacional Decidual, São Nicolau, RS.  

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

Nota-se que para as classes dentro de A1, apenas as variáveis RP e U foram diferentes 

entre as classes de solos amostradas. A RP foi superior no NL, possivelmente, devido ao grande 

volume de rochas não alteradas no perfil, o que dificulta a penetração da haste utilizada no 

equipamento. A maior resistência à penetração no solo, nesse caso específico, não deve ser 

tomada como uma medida que necessariamente implique em impedimento físico ao 

crescimento radicular, uma vez que, existe uma abundância de caminhos entre o material de 

origem já fraturado que pode servir de matriz para o desenvolvimento das raízes.  

A umidade também foi maior no NL, o que pode ser explicado, devido ao fato da camada 

de material de origem dificultar a percolação de água pelo perfil, ao contrário do LV. As demais 

variáveis analisadas não apresentaram diferença significativa. 

Em A2, ocorrem as mesmas classes que A1, onde, a variável RP, apresentou diferença 

entre os solos, sendo superior também em NL. As demais variáveis, não diferiram 

estatisticamente para ambas as classes de solos.  

Nas classes dentro de A3, observou-se a ocorrência de LV e LVA, onde as variáveis RP, 

U e CE apresentam diferença significativa entre os solos, onde a RP apresentou-se superior em 

LVA, fato que pode ser atribuído a maior suscetibilidade dessa classe ao efeito do pisoteio do 

gado somado aos menores teores de umidade. Os parâmetros U e CE foram superiores em LV, 
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resultado que pode estar vinculado ao maior teor de argila e COS que a classe apresentou, 

contribuindo para a conservação da umidade ao nível do solo. 

Em estudo comparando a resistência do solo à penetração em um LV, sob dois sistemas 

de manejo do solo, cultivo convencional e plantio direto com solo de uma mata nativa, 

Baldissera et al. (1994), verificaram que a maior RP ocorreu no sistema convencional com 1,14 

e 1,24 MPa nas camadas de 0 – 0,15 e 0,15 – 0,30 m respectivamente, seguido pelo plantio 

direto com 0,93 e 0,99 MPa e os valores para a mata nativa ficaram na ordem de 0,34 e 0,31 

MPa. 

Em A2 e A3, os valores 3,20 e 2,76 MPa, respectivamente, sugerem que a presença do 

gado, somado a um longo histórico de uso das áreas pelos animais, mais de 40 anos, estejam 

influenciando para uma maior RP. 

Silva (2003), menciona um estudo realizado em Latossolo Vermelho distrófico, onde 

foi ajustado um modelo exponencial entre a macro e a condutividade hidráulica (K), o autor 

verificaram que o maior estado de compactação reduziu em até três vezes o K, em relação ao 

baixo estado de compactação. Comportamento similar foi verificado para todas as áreas neste 

estudo com LV e LVA, onde a K e macro apresentaram-se menores a medida que a RP, é mais 

elevada. Já para a classe NL em A1 e A2, a situação foi inversa, à medida que, a RP apresentava-

se maior, os valores de K e macro também eram mais elevados. 

Lanzanova (2005), comenta que a compactação pelo pisoteio bovino é superficial, 

atuando nas camadas de 0 – 0,10 m, porém, a taxa de infiltração e a lâmina de infiltração de 

água acumulada são afetadas em maior profundidade. O presente estudo, avaliando uma camada 

mais profunda (0 – 0,20 m) que a mencionada, verificou que a RP, de modo geral, não diferiu 

entre os tratamentos, entretanto, a medida que avaliamos as classes de solo dentro de cada 

tratamento separadamente, a RP apresenta diferença estatística entre LV e NL em A1 e A2, e 

entre LV e LVA em A3.
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5.8 LUMINOSIDADE 

 

Houve uma tendência de maiores taxas de luminosidade, à medida que diminuiu o 

número de regenerantes (Tabela 6). Essa diferença pode estar condicionada pelo número de 

indivíduos ser maior em A1 em relação A2, ocasionando menores taxas de iluminação abaixo 

de 3 m de altura (intervalo analisado). 

Em comparação entre as taxas de luminosidade e as classes de solos em cada área, 

observou somente diferença em A3 entre LV e LVA, onde o maior valor foi observado em 

LVA.  O que pode estar influindo, neste caso, é a posição no relevo, sendo que LV A3 encontra-

se em área plana de topo de coxilha, enquanto LVA A3 encontra-se a partir do terço médio da 

coxilha, em uma declividade mais acentuada. Além disso, a partir da posição de LVA A3 na 

pedossequência, ocorre um estreitamento do fragmento florestal, o que acarreta maior efeito de 

borda. 

Alguns autores mencionam que a incidência de luminosidade é desigual nas diferentes 

faces no relevo, o que influencia diretamente na distribuição das espécies no gradiente edáfico 

em áreas florestais com declividade (SAMPAIO E GUARINO 2007; MARTINS et al., 2009; 

MÉLO, 2010). 

 

Tabela 6: Taxa de luminosidade, em área de Floresta Estacional Decidual utilizada para 

pecuária bovina, São Nicolau, RS.  

 

Área Lum (lux) Ind. Classe  Lum (lux) 

A1 249,60 b 24.925 a 

LV 
 

237 a 
 

NL 
 

265 a 
 

A2 389,04 a 9.200 b 

LV 
 

366 a 
 

NL 
 

399 a 
 

A3 278,1 ab 10.900 b 

LV 
 

177 b 
 

LVA 
 

338 a 
 

 

* A1 (sem gado); A2 (0,5 cab ha-1); A3 (1,0 cab ha-1); Ind. (Indivíduos regenerantes); LV (Latossolo 

Vermelho); LVA (Latossolo Vermelho-Amarelo); NL (Neossolo Litólico); Lum (Luminosidade em lux);  

** Valores não seguidos pela mesma letra na coluna, diferiram significativamente pelo teste t de Student ao 

nível de 0,05% de probabilidade de erro.  

Fonte: Autora. 
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5.9 CORRELAÇÃO ENTRE A REGENERAÇÃO NATURAL E VARIÁVEIS 

AMBIENTAIS 

 

5.9.1 Variáveis químicas do solo 

 

Em relação às variáveis químicas de solo, é possível observar na CCA, as correlações 

existentes entre as espécies da regeneração natural. Os autovalores acumulados nos dois 

primeiros eixos de ordenação em A1 foram de 0,139 no eixo 1 (E1) e 0,121 no eixo 2 (E2). 

Sendo 17,3% da variância elucidada no E1 e 13,3% no E2. Nos quais, 23,4% na variabilidade 

acumulada foram explicados no E1. Observou-se que não houve significância ecológica, uma 

vez que o autovalor do primeiro eixo foi menor que 0,3, tido como satisfatório (FELFILI et al., 

2007). É possível observar os baixos autovalores obtidos por cada variável no E1 e 2 (Anexo 

II), demonstrando baixa correlação com as espécies. 

Observou-se no gráfico biplot a formação de três grupos entre as variáveis químicas que 

correlacionaram entre si, nos quais, apresentaram a mesma direção dos autovetores (Figura 10). 

O primeiro grupo formado, indica a associação entre as variáveis V, K, P e pH, o segundo entre 

a textura, Mg, Ca, CTC ef. e CTC pH7, ambos com correlação positiva e em sentido oposto ao 

da argila. O terceiro grupo de variáveis correlacionadas foram entre a m %, Al %, H+Al e M.O, 

porém com correlação negativa, entretanto foram as variáveis químicas do solo que mais 

indicaram importância ambiental com a área em questão, devido o comprimento dos 

autovetores. Pode-se verificar também que a M.O não se relacionou ao conteúdo de cátions, 

mas sim, com o complexo de acidez trocável. 

Observa-se algumas correlações entre o cipó Piper guazumifoloa com a CTC pH7, 

Psychotria nitidulata a m % e Al %, Corymborkis flava ao pH, a herbácea N1 a argila e Cordia 

americana ao Potássio.  

De modo geral, em A1, a presença de gradientes curtos sugere que a grande maioria das 

espécies, estão distribuídas pelo gradiente químico do solo, apresentando caráter generalista, 

sem sofrerem maiores interferências correlacionadas a presença ou ausência dessas variáveis 

no solo. 
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Figura 10: Diagrama de ordenação produzido pela CCA da abundância de espécies amostradas 

e as variáveis químicas do solo em área Floresta Estacional Decidual em processo de isolamento 

há 40 anos, São Nicolau, RS.  

 

 

Fonte: Autora. 

 

Em A2 os autovalores acumulados nos dois primeiros eixos de ordenação foram de 

0,370 no E1 e 0,300 no E2. Nas quais, 16,7% da variância foi elucidada no E1 e 13,6% no E2. 

Sendo 25,6% variabilidade acumulada foram explicados no E1. Demonstrando que, a partir dos 

valores dos eixos de ordenação 1 e 2 nesta área, houve significância ecológica (FELFILI et al., 

2007). 

É possível observar os coeficientes de correlação obtidos para cada variável no Anexo 

III, no eixo 1, onde os parâmetros K, pH, P, Al+H associaram-se positivamente com a área, e 

M.O e argila associaram-se negativamente.  

Nessa área ocorreu a formação de grupos de variáveis que se correlacionaram entre si, 

como ocorreu em A1 (Figura 11). As variáveis químicas correspondentes a condição de 

fertilidade, associaram-se entre si, formando um grupo entre a textura, pH, CTC ef., CTC pH7, 

V, Ca e Mg com correlação positiva. O segundo grupo formado foi entre a m % e Al % em 
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menor proporção, e o terceiro grupo entre M.O e argila, ambos os grupos apresentaram 

correlação negativa. 

Devido a uma maior significância ecológica, as correlações entre as variáveis químicas 

e as espécies foram maiores. Ocorreu uma alta correlação entre algumas espécies e os elementos 

indicativos de fertilidade do solo, onde, a espécie Bauhinia forficata associou-se com textura 

mais argilosa, E. uniflora correlacionou-se com condições de boa fertilidade pela saturação por 

bases (V), representante da família Fabaceae com o K, as espécies Justicia sp. e Mollinedia sp. 

com as variáveis M.O e argila. Em contrapartida, a espécie T. elegans apresentou maior 

abundância correlacionada aos maiores teores de m % e Al %. 

Em estudo realizado por Scipioni (2008), o autor analisou a correlação entre as espécies 

presentes na regeneração natural em um fragmento de Floresta Estacional Decidual na Reserva 

Biológica do Ibicuí-Mirim, RS, e a espécie T. elegans se correlacionou a boa fertilidade do solo      

confrontando com o resultado verificado na presente pesquisa, onde a espécie apresentou 

associação com elementos indicativos de toxidade. As demais espécies apresentaram caráter 

generalista, quanto as condições químicas do solo em A2. 

 

Figura 11: Diagrama de ordenação produzido pela CCA da abundância de espécies amostradas 

e as variáveis químicas do solo em área Floresta Estacional Decidual com lotação animal de 

0,5 cab ha-1 de gado, São Nicolau, RS. 

 

 
Fonte: Autora. 
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Na A3, os autovalores acumulados nos dois primeiros eixos foram de 0,472 no E1 e 

0,200 para o E2. Sendo 37,6% da variância explicada pelo E1 e 15,9% no E2. A variabilidade 

acumulada entre as correlações foi elucidada com 44,4% no E1. É possível constatar que as 

correlações existentes na A3 foram maiores que as demais áreas, e a significância ecológica foi 

a mais satisfatória, uma vez que o autovalor no E1 foi superior a 0,3 (FELFILI et al., 2007). Os 

coeficientes de correlação de cada variável no Eixo 1 e 2, podem ser observados no Anexo IV. 

Nesse local ocorreu a formação de dois grupos de variáveis químicas que se 

correlacionaram entre si. É possível visualizar no gráfico biplot a associação positiva entre as 

variáveis condicionantes de fertilidade como argila, CTC ef, CTC pH7, V, Mg, Ca, K e M.O e 

a correlação negativa, porém, com alta importância devido ao comprimento dos autovetores, 

entre m, Al, P e textura (Figura 12). Nessa área a significância ecológica está mais direcionada 

a importância ambiental das variáveis químicas do solo no local, do que a correlação com as 

espécies, pois existe uma pequena correlação negativa no diagrama de ordenação das espécies 

entre T. elegans e A. concolor com a m e Al, e E. uniflora com a argila.  

Em A3, a espécie T. elegans, novamente apresentou associação com os teores de m% e 

Al, como o ocorrido em A2. Nota-se que, a espécie correlacionou-se a essas variáveis, somente 

nas áreas com presença do gado, onde, estas, apresentaram os maiores teores para Al e m% em 

comparação com a área sem gado. O excesso de íons alumínio, é usualmente relacionado a 

toxidade do solo, podendo restringir a ocorrência de determinadas espécies, em outras 

situações, não interferindo da distribuição de espécies aparentemente mais tolerantes, como 

Podocarpus lamberti em estudo realizado por Almeida-Scabbia et al. (2011), o que 

aparentemente, pode estar acontecendo com T. elegans. 
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Figura 12: Diagrama de ordenação produzido pela CCA da abundância de espécies amostradas 

e as variáveis químicas do solo em área Floresta Estacional Decidual com lotação animal de 

1,0 cab ha-1 de gado, São Nicolau, RS. 

 

 

Fonte: Autora. 

 

Araújo (2010), avaliando o efeito do pisoteio bovino em área de mata ciliar com gado e 

sem gado no Arroio Espinilho em Sant’Ana do Livramento, RS, através das correlações 

existentes entre as variáveis ambientais com as espécies do estrato regenerante, a autora 

verificou que na área sem a presença de gado, a espécie E. uniflora se associou com a argila, 

corroborando com o resultado obtido no presente estudo. 

Com relação às análises das matrizes de espécies com as variáveis químicas do solo, 

analisadas pelo teste de permutação de Monte Carlo, verificou-se que não foram significativas 

estatisticamente as relações espécies-ambiente para todos os eixos (p < 0,05) nas três áreas 

analisadas, obtendo valores de (p = 0,8100) na A1, na A2 atingindo (p = 0,9250) e a A3 com (p 

= 0,6900). Em termos práticos, as análises estão sugerindo, nesse caso, que possíveis variáveis 

redundantes podem estar enfraquecendo as análises (FELFILI et al., 2007), mesmo que, tenham 

sido normalizados os dados e retirados os elementos que apresentaram altos valores de inflação. 
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5.9.2 Propriedades físico-hídricas do solo e luminosidade 

 

Para a área A1, sem a presença de gado, todas as variáveis obtiveram seus autovalores 

acumulados nos dois primeiros eixos, sendo 0,138 no primeiro eixo (E1) e 0,095 no segundo 

eixo (E2) de ordenação. Onde 17,1% da variância foi elucidada no E1 e 11,8% no E2. Onde 

25,8% da variabilidade acumulada foi expressa nos E1e E2. Nota-se que os autovalores são 

relativamente baixos (Anexo V), o que representa gradientes curtos de correlação, indicando 

que a maioria das espécies está distribuída por todo o gradiente analisado sem estarem 

condicionadas a uma variável física específica (TER BRAAK, 1986).  Estudos sobre relação 

solo-floresta têm sugerido que as espécies nativas, em sua maioria, não apresentam fortes 

relações com uma variável específica do solo, como consequência da co-evolução com o 

sistema, o que as tornam generalistas (SCIPIONI et al., 2011; ROVEDDER et al., 2014; 

ALMEIDA et al., 2015). 

No gráfico biplot (Figura 13), visualiza-se as correlações entre variáveis, em que se 

destacam as correlações existentes entre a condutividade hidráulica (K) e microporosidade. A 

temperatura (T°) e luminosidade (Lum) correlacionaram-se inversamente. 

 

Figura 13: Diagrama de ordenação produzido pela CCA da abundância de espécies amostradas 

e as variáveis física do solo e luminosidade em área Floresta Estacional Decidual em processo 

de isolamento há 40 anos, São Nicolau, RS.  

 

 

Fonte: Autora. 
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Conforme já mencionado, ocorreu uma baixa correlação entre as espécies da 

regeneração natural e as variáveis analisadas, onde, foi possível observar no diagrama de 

ordenação das espécies, somente as correlações entre T. elegans em maior grau e T. claussenii 

em menor grau com a variável RP, a espécie Psychotria guazumifolia correlacionou-se com a 

umidade (U%), Allophylus edullis com a densidade, C. vernalis e Trichilia sp. com a 

condutividade elétrica (CE) e NI 13 com a luminosidade. 

A espécie T. elegans em estudo realizado por Scipioni (2008), correlacionou-se com 

atributos que remetem boas condições físicas do solo. Condição observada também por 

Almeida-Scabbia et al. (2011), onde T. elegans e T. clausseni associaram-se as variáveis que 

condicionam maior fertilidade ao solo, e A. edulis não demonstrou necessitar de solos férteis 

para seu desenvolvimento. 

Para A2, os autovalores para o E1 foram de 0,472 e para o E2 de 0,251. Onde o E1 

representou 21,3% da variância e o E2 de 11,3. Sendo que o E1 ilustrou 35,5% da variabilidade 

acumulada das correlações geradas. Através dos resultados para os autovalores, observou-se 

que houve significância ecológica (FELFILI et al., 2007). 

Os coeficientes de correlação de cada variável obtiveram valores relativamente altos no 

Eixo 1, ao qual somente a densidade, umidade e a microporosidade correlacionaram-se 

positivamente (Anexo VI). 

Visualiza-se no gráfico biplot em A2 as correlações existentes, onde as variáveis CE, 

T°, macroporosidade, resistência do solo a penetração (RP), luminosidade e microporosidade 

foram altamente representativas ambientalmente nesta área (Figura 14). É possível observar a 

correlação positiva entre as variáveis de boas condições físicas do solo, como CE e K, 

macroporosidade e porosidade total, densidade e microporosidade e a correlação negativa entre 

luminosidade e RP.  

O diagrama de ordenação das espécies indicou que H. balansae e E. uniflora 

correlacionaram-se fortemente com a temperatura, e C. vernalis correlacionou-se com a 

microporosidade em menor proporção. 
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Figura 14: Diagrama de ordenação produzido pela CCA da abundância de espécies amostradas 

e as variáveis física do solo e luminosidade em área de Floresta Estacional Decidual com 

lotação animal de 0,5 cab ha-1 de gado, São Nicolau, RS. 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

Em A3, os autovalores corresponderam a E1 (0,348) e E2 (0,152), nos quais, o E1 

explicou 27,7% da variância e o eixo 2, 12,1%. O eixo 1, expressou 49,5% da variabilidade das 

correlações observadas. Observa-se que ocorreu significância ecológica (FELFILI et al., 2007). 

Os valores dos coeficientes de correlação podem ser visualizados no Anexo VII.  

O gráfico biplot da A3 demonstra uma alta correlação ambiental das variáveis físicas e 

luminosidade com a área em questão, com exceção da variável condutividade hidráulica (K) 

(Figura 15).  
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Figura 15: Diagrama de ordenação produzido pela CCA da abundância de espécies amostradas 

e as variáveis física do solo e em área de Floresta Estacional Decidual com lotação animal de 

1,0 cab ha-1 de gado, São Nicolau, RS. 

 

 

Fonte: Autora. 

 

O diagrama de ordenação das espécies apresentou a correlação entre a B. cuneifolia com 

CE, representante da espécie da família Acantaceae com umidade (U%) e em menor proporção 

S. brasiliensis com macroporosidade. Em estudo já mencionado de Araújo (2010), o autor 

observou que a espécie S. brasiliensis se correlacionou com as áreas de maior umidade e boa 

drenagem, o que pode explicar a espécie ter se correlacionado com a macroporisidade na área 

do presente estudo. 

Com relação às análises das matrizes de espécies com as variáveis físicas do solo e 

luminosidade, analisadas pelo teste de permutação de Monte Carlo, verificou-se que não foram 

significativas (p < 0, 05) as relações espécies-ambiente para todos os eixos nas três áreas 

analisadas, onde A1 resultou em (p = 0,7050), a A2 em (p = 0,2500) e a A3 com (p = 0,5850). 

Em termos práticos, tais resultados sugerem que, possíveis variáveis redundantes possam estar 

enfraquecendo as análises, mesmo que previamente tenham sido normalizados os dados e 

eliminadas as variáveis com altos valores de inflação (FELFILI et al., 2007). 
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Em comparação as três áreas e os gráficos gerados, é possível observar que nenhuma 

espécie se correlacionou fortemente com a variável luminosidade, isso pode ser justificado por 

se tratar de uma avaliação do estrato regenerante, situados abaixo do sub-bosque onde estão 

condicionados a uma luminosidade indireta. A existência de ambientes sombreados no 

remanescente abre a possibilidade para o estabelecimento de espécies não pioneiras, ou seja, 

tolerantes à sombra, comuns em florestas em estágio avançados de sucessão florestal (SWAINE 

E WHITMORE 1988). 

De modo geral, as análises das CCA’s, tanto para as variáveis físicas, como para as 

químicas dos solos e a luminosidade, apresentaram fraca correlação com as espécies da 

regeneração natural presente nas áreas em estudo. Tais resultados inferem que estas não 

necessitam especificamente de alguma das variáveis analisadas para sua distribuição no 

fragmento. Entretanto, as correlações que foram formadas mostram alta importância ambiental 

entre as variáveis utilizadas com as áreas A1, A2 e A3.  

Scipione (2008), citado anteriormente, também encontrou em seu estudo autovalores 

baixos para os dois primeiros eixos e variância acumulada alta nas correlações entre as variáveis 

físicas e químicas do solo com a regeneração natural, o que sugere um gradiente curto com 

distribuição das espécies por toda a área estudada. Já Araújo (2010), também mencionado, 

encontrou autovalores baixos e variância acumulada baixa para ambas as áreas de mata ciliar 

com e sem gado, indicando que a ordenação deixou uma considerável variância remanescente 

sem explicação. Ambos os autores não encontraram correlação entre as variáveis ambientais e 

as espécies, em nenhum dos eixos após a aplicação do Teste de Monte Carlo, a mesma situação 

encontrada no presente estudo. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quanto à composição florística e fitossociologia, os resultados demonstraram que o 

pastoreio bovino afetou a estrutura da regeneração natural, influenciando diretamente na 

mudança de densidade e riqueza de espécies em função de diferentes lotações animal. A 

redução drástica no número de indivíduos jovens desta comunidade pressupõe sérios efeitos na 

sucessão ecológica, comprometendo a estrutura ecossistêmica do remanescente. 

A lotação animal de 0,5 cab ha-1 de gado adulto, não comprometeu a diversidade, 

podendo ser indicada como alternativa para as mesmas condições ambientais do local, como 

uma carga animal vinculada a um manejo sustentável da pecuária bovina em áreas de mata 

nativa. Em contrapartida, a parte do fragmento onde a frequência da carga animal de 1,0 cab 

ha-1 de gado (terneiros, novilhos e vacas), ocasionou a redução considerável na riqueza e 

diversidade, sendo assim, para as mesmas condições ambientais, essa lotação animal não é 

indicada. 

De forma geral, a espécie que apresentou maior densidade e frequência em A1 e A2 foi 

Actinostemon concolor, espécie típica de sub-bosque, tolerante à sombra e que apresenta alta 

competição interespecífica nas fases iniciais de seu estabelecimento, podendo este ser um dos 

principais fatores responsáveis pela sua dominância no extrato regenerante.  

Foi possível observar que o gado apresentou herbivoria seletiva, característica pouco 

mencionada na literatura, contribuindo para a alta densidade da espécie Brunfelsia cuneifolia, 

considerada tóxica para os ruminantes e sendo excluída pelo gado no pastejo. Tal situação leva 

a crer que o gado pasteja as demais espécies, eliminando a competição interespecífica local, 

favorecendo o desenvolvimento e reprodução da espécie. 

Pela análise de características do solo foi possível perceber que as análises químicas 

apresentaram diminuição entre as variáveis condicionantes de boa fertilidade, à medida que 

ocorreu o aumento da lotação animal. 

 As diferenças de caráter físico deram-se em função da presença e ausência do gado e 

pelas características morfológicas das classes de solos presentes no local. Entretanto, as análises 

físicas demonstraram que a presença do gado influenciou no aumento da densidade e redução 

da porosidade total, decorrentes de mais de 40 anos de uso dessa área pela pecuária bovina, 

constante pisoteio e pela carga animal incidente. 

A abundância das espécies regenerantes nos tratamentos, pouco se correlacionaram com 

as variáveis do solo e luminosidade, demostrando que estas apresentam caráter generalista e 

encontram-se distribuídas pelo gradiente sem apresentar nenhuma afinidade específica com as 



70 

 

variáveis analisadas, necessitando, portanto, da realização de outras avaliações com parâmetros 

que não foram abordados no presente estudo.  

Por fim, salienta-se que estudos como esse podem servir como suporte para nortear a 

legislação de municípios, quando se refere ao manejo sustentável da pecuária bovina, aliada a 

conservação de remanescentes de vegetação nativa nas propriedades rurais.  
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7. RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 

A generalização feita pelo Código Florestal Brasileiro não corresponde à premissa das 

Áreas de Preservação Permanente, pois não considera as especificidades ecológicas. Sugere-se 

que seja melhor especificada, considerando condições regionais de clima, vegetação, classe de 

solo e carga animal para estabelecer o livre acesso de animais em Áreas de Preservação 

Permanente e Reserva Legal.  

Indica-se, para as mesmas condições ambientais do presente estudo, que a lotação 

animal de 0,5 cab ha-1 de gado adulto, não compromete a diversidade e riqueza florística, 

oferecendo uma alternativa para a conservação da vegetação nativa aliada ao manejo 

sustentável da pecuária bovina nas propriedades rurais. 

Recomenda-se que informações nessa temática, devem ser repassadas aos produtores 

rurais, visando o entendimento de uma forma mais prática de como a conservação e o manejo 

sustentável da vegetação nativa podem se aliar à atividade da pecuária bovina e contribuir para 

a sustentabilidade da propriedade rural. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo I: Imagem de satélite do local do estudo com a rede de drenagem, localização das 

parcelas amostrais por área e os respectivos limites das divisões das áreas A1 (sem gado), A2 

(0,5 cab ha-1) e A3 (1,0 cab ha-1), São Nicolau, RS.  

 

 
 

Fonte: Google Earth (2013) adaptada pela Autora. 
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Anexo II: Coeficientes de correlação entre as variáveis ambientais e os dois primeiros eixos 

de ordenação da Análise de Correspondência Canônica na regeneração natural em área de 

Floresta Estacional Decidual em processo de isolamento há 40 anos, São Nicolau, RS.  

 

ÁREA 1 

Parâmetros ambientais Eixo 1 Eixo 2 

Argila 0.1516 -0.1912 

Textura -0.1294 0.1810 

pH 0.1445 0.2519 

P  0.1127 0.0755 

K  0.0566 0.2080 

M.O -0.2479 -0.3367 

Al -0.1950 -0.1523 

Ca -0.0697 0.1076 

Mg -0.0838 0.1931 

H+Al -0.2637 -0.2706 

CTC ef -0.0691 0.1306 

CTC ph7 -0.1010 0.0975 

V 0.0550 0.2611 

M -0.1950 -0.1523 
 

*Abreviações: Textura (Classe textural); Ca (Cálcio); Mg (Magnésio); K (Potássio); Al (Alumínio); H+Al (Acidez 

potencial); m (Saturação por Alumínio); V (Saturação por base); CTC. ef. (Capacidade de troca de cátions efetiva); 

CTC pH 7 (Capacidade de troca catiônica potencial); MO (Matéria Orgânica); P (Fósforo). Fonte: Autora. 

 

 

Anexo III: Coeficientes de correlação entre as variáveis ambientais e os dois primeiros eixos de 

ordenação da Análise de Correspondência Canônica na regeneração natural em área de Floresta 

Estacional Decidual utilizada para pecuária extensiva, São Nicolau, RS. 

 

ÁREA 2 

Parâmetros ambientais Eixo 1 Eixo 2 

Argila -0.3168 -0.3494 

Textura 0.2293 0.5135 

pH 0.3399 0.3379 

P 0.2686 0.0394 

K 0.6455 -0.0013 

M.O -0.3614 -0.3745 

Al -0.2610 -0.0767 

Ca 0.1933 0.2803 

Mg 0.1474 0.2010 

H+A 0.2695 -0.3710 

CTC ef 0.2022 0.2691 

CTC ph7 0.2175 0.2384 

V 0.2159 0.3136 

M -0.2429 -0.0552 
 



82 

 

*Abreviações: Textura (Classe textural); Ca (Cálcio); Mg (Magnésio); K (Potássio); Al (Alumínio); H+Al (Acidez 

potencial); m (Saturação por Alumínio); V (Saturação por base); CTC. ef. (Capacidade de troca de cátions efetiva); 

CTC pH 7 (Capacidade de troca catiônica potencial); MO (Matéria Orgânica); P (Fósforo). Fonte: Autora. 

 

 

Anexo IV: Coeficientes de correlação entre as variáveis ambientais e os dois primeiros eixos 

de ordenação da Análise de Correspondência Canônica na regeneração natural em área de 

Floresta Estacional Decidual utilizada para pecuária extensiva, São Nicolau, RS.  

 

ÁREA 3 

Parâmetros ambientais Eixo 1 Eixo 2 

Argila 0.4558 0.5417 

Textura -0.3343 -0.6711 

pH 0.4629 0.2068 

P -0.5208 -0.4030 

K 0.4337 0.2615 

K 0.4334 0.2615 

M.O. 0.3544 0.3394 

Al  -0.3870 -0.2473 

Ca 0.4571 0.3886 

Mg 0.3111 0.3515 

H+Al  -0.0599 -0.0089 

CTC ef  0.4164 0.3790 

CTC pH7 0.4168 0.3738 

V  0.4486 0.3669 

M -0.4473 -0.2913 
 

*Abreviações: Textura (Classe textural); Ca (Cálcio); Mg (Magnésio); K (Potássio); Al (Alumínio); H+Al (Acidez 

potencial); m (Saturação por Alumínio); V (Saturação por base); CTC. ef. (Capacidade de troca de cátions efetiva); 

CTC pH 7 (Capacidade de troca catiônica potencial); MO (Matéria Orgânica); P (Fósforo). Fonte: Autora. 

 

 

Anexo V: Coeficientes de correlação entre as variáveis ambientais e os dois primeiros eixos de 

ordenação da Análise de Correspondência Canônica na regeneração natural em área de Floresta 

Estacional Decidual em processo de isolamento há 40 anos (A1), São Nicolau, RS. 

 

ÁREA 1 

Parâmetros ambientais Eixo 1 Eixo 2 

RP         -0.3838   0.0000 

K   0.3538  -0.0052 

U                          0.0997  -0.0919 

T°       0.4284   0.2495 

CE       0.1793   0.2105 

Lum         -0.4873  -0.2210 

Densidade   0.2649  -0.1574 

Porosidade  -0.1727   0.4260 
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Micro  0,3805 0,0668 

Macro    -0.2350   0.2588 
 

* Abreviações: RP (Resistência do solo à penetração em Mpa); K (Condutividade hidráulica em solo saturado em 

cm/s); U (Umidade); T° (Temperatura); Lum (Luminosidade); CE (Condutividade hidráulica); Dens. (Densidade); 

Porosidade (Porosidade total); Macro (Macroporosidade); Micro (Microporosidade). Fonte: Autora. 

 

 

Anexo VI: Coeficientes de correlação entre as variáveis ambientais e os dois primeiros eixos 

de ordenação da Análise de Correspondência Canônica na regeneração natural em área de 

Floresta Estacional Decidual utilizada pela pecuária extensiva, São Nicolau, RS. 

 

ÁREA 2 

Parâmetros ambientais Eixo 1 Eixo 2 

 RP                      -0.7905  -0.0785 

 K  -0.0528   0.3625 

 U                        0.4062   0.0538 

 T°                     -0.3914   0.5248 

 CE                      -0.0011   0.6096 

 Lum                     -0.6365  -0.2623 

Densidade   0.6800  -0.2464 

Porosidade  -0.2926   0.1218 

Micro   0.2674  -0.1619 

Macro  -0.6804   0.3504 
 

* Abreviações: RP (Resistência do solo à penetração em Mpa); K (Condutividade hidráulica em solo saturado em 

cm/s); U (Umidade); T° (Temperatura); CE (Condutividade hidráulica); Dens. (Densidade); Porosidade 

(Porosidade total); Macro (Macroporosidade); Micro (Microporosidade). Fonte: Autora. 

 

 

Anexo VII: Coeficientes de correlação entre as variáveis ambientais e os dois primeiros eixos 

de ordenação da Análise de Correspondência Canônica na regeneração natural em área de 

Floresta Estacional Decidual utilizada para pecuária extensiva, município de São Nicolau, RS.  

 

ÁREA 3 

Parâmetros ambientais Eixo 1 Eixo 2 

RP                -0.1324   0.6191 

K    0.0418   0.0313 

U                -0.5258  -0.2083 

T                -0.1274   0.2648 

CE                -0.5655  -0.0145 

Lum                 0.5726  -0.0300 

Densidade  -0.5027   0.2496 

Porosidade   0.4707  -0.2813 

Micro                  0.2781  -0.3895 

Macro                 0.3424   0.2743 

 



84 

 

* Abreviações: RP (Resistência do solo à penetração em Mpa); K (Condutividade hidráulica em solo saturado em 

cm/s); U (Umidade); T° (Temperatura); CE (Condutividade hidráulica); Dens. (Densidade); Porosidade 

(Porosidade total); Macro (Macroporosidade); Micro (Microporosidade). Fonte: Autora. 
 


