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 RESUMO 

 

Luis Guillermo Granados Corrales. Avaliação descritiva, produtiva, espacial e sazonal da 

vegetação herbácea sob Floresta Ombrófila Mista em Sistema Faxinal. 

 

O Sistema Faxinal possui importância histórica, social e ambiental, de modo que é 

importante fazer uma avaliação de seus componentes para saber o seu estado. Um dos 

principais componentes do Sistema Faxinal é o espaço do criadouro comum, o qual é espaço 

de uso coletivo onde se desenvolve a atividade silvipastoril, para criar diversas espécies 

animais e conservar os remanescentes da Floresta Ombrófila Mista (FOM). O objetivo deste 

trabalho foi descrever, verificar a produção e espacializar a vegetação herbácea do criadouro 

comum do Faxinal estudado, tendo especificamente como variáveis a composição florística 

herbácea, a produtividade de forragem, a porcentagem de solo descoberto e o comportamento 

espacial produtivo da pastagem naturalizada. As avaliações foram realizadas sazonalmente, e 

para as avaliações descritivas e produtivas foi utilizada a metodologia Botanal, em quanto à 

avaliação espacial foi com parâmetros geoestatísticos e interpolação por IDW. A área 

analisada foi o criadouro comum do Faxinal Marmeleiro de Baixo (FMB), no município de 

Rebouças – PR. A coleta de dados foi conduzida no delineamento inteiramente casualizado 

(DIC) com quatro tratamentos que foram as estações climáticas (primavera, verão, outono e 

inverno), em 50 parcelas florestais permanentes de 10 m x 50 m. O levantamento herbáceo 

registrou 31 espécies herbáceas em 17 famílias botânicas. A produção da pastagem 

naturalizada do Faxinal foi em média de 416,10 kg de MS ha
-1

, com ocorrência de 

sazonalidade na produção de forragem, a qual na primavera apresentou seu maior potencial 

produtivo com 565,73 kg de MS ha
-1

 e no outono foi o menor potencial produtivo com 275,68 

kg de MS ha
-1

. Foi registrado que a espécie forrageira Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv é 

a principal espécie forrageira, não obstante as plantas daninhas formam parte considerável 

desta produção total. A média sazonal da porcentagem do solo descoberto foi de 39,5%. A 

análise geoestatística dos dados produtivos evidenciou que não possuem dependência espacial 

e os mapas temáticos demostraram a variabilidade espacial produtiva que tem o criadouro 

comum do Faxinal, com dados interpolados pelo Inverso da Distância Ponderada. Diante do 

exposto, pode-se concluir que o Faxinal tem um criadouro comum pouco produtivo, sazonal, 

dependente de uma espécie, com porcentagem de solo descoberto considerável e com dados 

produtivos sem correlação espacial, devido possivelmente ao distúrbio que a pastagem possui.  

 

Palavras-chave: Pastagem naturalizada, Floresta Ombrófila Mista, Faxinal. 
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ABSTRACT 

 

Luis Guillermo Granados Corrales. Descriptive, productive, spatial and seasonal of 

herbaceous vegetation evaluation under Mixed Ombrophilous Forest in Faxinal System   

 

The Faxinal System has historical, social and environmental importance, so it is 

important to make an evaluation of its components to know its status. One of the main 

components of Faxinal system is the space of common breeding, which is collective use of 

space where develops silvipastoral activity to create various animal species and conserve the 

remnants of Ombrophilous Mixed Forest. The aim of this study was to describe, check the 

production and spatialize herbaceous vegetation of the common studied Faxinal breeding, and 

specifically as variables Herbaceous floristic composition, forage productivity, the percentage 

of bare soil and productive spatial behavior of naturalized pasture. The evaluations were 

performed seasonally, and to the descriptive and productive ratings were used the Botanal 

methodology, while the spatial assessment was with geostatistical parameters and IDW 

interpolation. The analyzed area was the common breeding of Low Marmeleiro Faxinal in 

Rebouças - PR. The data collection was conducted in a completely randomized design (CRD) 

with four treatments that were the seasons (spring, summer, autumn and winter) in 50 

permanent forest plots of 10 m x 50 m. The herbaceous survey recorded 31 herbaceous 

species in 17 botanical families. The naturalized pasture production from Faxinal averaged 

416.10 kg DM ha-1, with the occurrence of seasonality in forage production, which in the 

spring presented its most productive potential with 565.73 kg DM ha-1 and the fall was the 

lowest yield potential with 275.68 kg DM ha -1. It was recorded that the forage species 

Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv is the main forage species, despite the weeds form 

considerable part of total production. The seasonal average percentage of bare soil was 

39.5%. The geostatistical analysis of production data showed that there is not spatial 

dependence and thematic maps demonstrated the productive spatial variability that is common 

breeding in Faxinal with interpolated data by Distance Weighted Inverse. Due to the exposed, 

it can be concluded that the Faxinal has a common unproductive breeding, seasonal, 

dependent on one species, with considerable bare soil percentage and production data without 

spatial correlation, possibly due to the disorder that has grazing. 

 

Keywords: Naturalized Pasture, Mixed Ombrophilous Forest, Faxinal. 
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1.1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

 O Estado de Paraná tem experimentado historicamente fortes processos de 

desmatamento, o qual levou a quase extinção de um dos mais importantes biomas do mundo, 

a Mata Atlântica, que cobria originalmente 83,41% do Estado, composto pela Floresta 

Ombrófila Mista (Floresta com Araucária), a Floresta Ombrófila Densa, a Floresta Estacional 

e os Campos de altitude (PARANÁ, 2009). O estudo de Carvalho (1994) relata que a Floresta 

Ombrófila Mista cobria principalmente os estados da região Sul, ocorrendo no Paraná (40% 

do seu território), Santa Catarina (31%), Rio Grande do Sul (25%) e outras pequenas manchas 

no sul de São Paulo (3%) até o interior de Minas Gerais e Rio de Janeiro (1%). 

Reporta-se que a diminuição da cobertura florestal paranaense foi acelerada, caindo no 

ano 1950 para 39,6% do território e, em 1965, para 24% (PARANÁ, 2009). Estudos mais 

recentes indicam que a área de cobertura florestal paranaense diminuiu até chegar a cobrir 

aproximadamente 18% da área total do Estado, representando a Floresta Ombrófila Mista 

50% desta cobertura (ACCIOLY, 2013). 

Diferente a este processo de desmatamento geral do Estado, identificam-se regiões que 

conservam a cobertura vegetal, nestas regiões pratica-se o modo de vida faxinalense. Segundo 

Watzlawick et al. (2008), a região dos Faxinais, sendo indiferente aos processos de 

desmatamento, manteve grande parte de sua vegetação natural. Da mesma maneira, Sanquetta 

(2004) em seu relato sobre as florestas naturais, indica a dispersão dos remanescentes 

florestais, mas destaca fortes concentrações destes remanescentes na região centro-sul do 

Estado do Paraná, onde predomina os povos dos Faxinais. 

Os Sistemas Faxinais são sistemas de ocupação camponesa muito antiga do Paraná, no 

qual se desenvolve uma atividade agrosilvipastoril, sob-remanescentes da Floresta Ombrófila 

Mista, caraterizada por ter dominância das árvores de Araucária (Araucaria angustifolia 

(Bertol.) Kuntze). Segundo Cunha (2003) na metade do século XX os faxinais representavam 

uma quinta parte de todo o território paranaense, formando-se, sobretudo, nas áreas que 

tinham Floresta com Araucária. 

Para Nerone (2015), o Sistema Faxinal consiste em um conjunto articulado entre as 

terras de criar e as de plantar, envolto por um marco cultural que tem por eixo o criadouro 

comum. Este criadouro coletivo é formado por áreas de terras de pastagem, servindo para 

pastoreio coletivo na criação de animais. 

A maioria dos estudos sobre os Faxinais referem-se aos traços históricos, culturais e 

sociais, enquanto as pesquisas que se referem à questão ambiental são poucas, e aquelas que 
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existem, referem-se ao estrato arbóreo principalmente como os estudos de Albuquerque 

(2015) e Watzlawick et al. (2011). Estudos da vegetação herbácea no estado de Paraná são 

poucos e praticamente nulos em Sistema Faxinal, com exceção da pesquisa de Meyer (2014), 

o qual correlacionou os fatores ambientais e sua influência sobre a presença e produção de 

matéria seca das espécies herbáceas em dois faxinais, destacando assim, a fragilidade em 

termos de produção de forragem que tem o Sistema Faxinal. 

A manutenção do Sistema Faxinal depende da conservação dos recursos naturais que o 

sustentam, e analisar especificamente os recursos presentes dentro do criadouro comum vão 

beneficiar ao Sistema como um todo, por ser aqui o componente principal do Faxinal. 

Conhecer o potencial produtivo da pastagem natural da área do criadouro comum do Faxinal é 

uma informação fundamental por constatar que a alimentação animal se dá pelo pastoreio.  

Pesquisas como as de Ferreira et al. (2011) e Gatiboni et al. (2000) demostram que as 

pastagens naturais apresentam uma sazonalidade em termos produtivos de biomassa pastoril, 

mas nos Sistemas Faxinais existe uma carência de estudos sobre as mudanças na 

disponibilidade de forragem e na sua composição herbácea ao longo dos períodos das 

estações climáticas. 

Juntamente com este desconhecimento da produtividade de forragem do componente 

herbáceo no criadouro comum dos Faxinais, existe uma carência em geral de mapeamento das 

variáveis ambientais-produtivas deste Sistema. PRODEFO (2002) argumenta que na área de 

conservação da biodiversidade, o mapeamento é uma ferramenta importante na tentativa de 

implementar um sistema de monitoramento dos recursos naturais que compõem um 

ecossistema (vegetação, solos, água, animais, erosão). Ter conhecimento da distribuição 

espacial da produtividade de biomassa pastoril pode ajudar em uma melhor gestão do 

criadouro comum e ser um insumo importante para novas pesquisas.   

Desta forma, o presente trabalho foi realizado pela necessidade de avaliar a vegetação 

herbácea sob Floresta Ombrófila Mista em Sistema Faxinal. Assim, esta dissertação está 

estruturada em três capítulos, sendo que no primeiro são abordados os aspectos gerais da 

pesquisa. O segundo faz a descrição do estrato herbáceo e sua produtividade no criadouro 

comum do Faxinal em cada estação climática, abordando especificamente a composição 

botânica da biomassa pastoril, a produtividade sazonal e a porcentagem de solo descoberto. 

No terceiro capítulo foi avaliado com critérios geoestatísticos o comportamento espacial da 

produtividade da pastagem natural que tem o criadouro comum estudado, com elaboração de 

mapas temáticos da produtividade de pastagem do Faxinal por interpolação pela técnica 

Inverso da Distância Ponderada, devido à ausência de dependência espacial dos dados. Desta 
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maneira, pretende-se contribuir ao fornecimento de dados científicos deste sistema produtivo 

rural, para propiciar um melhor manejo dos recursos naturais para conservar o Sistema 

Faxinal.  

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 Este trabalho teve por objetivo descrever e quantificar sazonalmente o estrato 

herbáceo do criadouro comum sob remanescente de Floresta Ombrófila Mista em Sistema 

Faxinal, em Rebouças – PR. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Verificar a composição botânica do estrato herbáceo, determinar a produção de 

forragem e a porcentagem de solo descoberto que apresenta o Faxinal. 

 Apresentar a distribuição espacial sazonal da produtividade de biomassa herbácea 

presente no Faxinal 

 

 

1.3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.3.1 Floresta Ombrófila Mista (FOM) 

 

A Floresta Ombrófila Mista, no estado de Paraná, distribui-se ao longo dos três 

planaltos (altitudes variando entre 500 e 1.200 m), caracterizando-se esta região pela presença 

de chuvas bem distribuídas ao longo do ano, mas com médias de temperaturas mais baixas e 

ocorrência regular de geadas, permitindo assim, algumas modificações na composição das 

florestas como no seu funcionamento. Esta unidade fitogeográfica, conhecida também como 

mata com araucária, ocorre também na região dos campos na forma de capões ou no vale dos 

rios (FERRETTI et al., 2006). 

De acordo com IBGE (2012), são identificadas quatro formações da Floresta 

Ombrófila Mista, classificação atribuída em função da altitude; apresentando-se a formação 



 

4 
 

Aluvial que se desenvolve em terraços antigos associados à rede hidrográfica, a formação 

Submontana que está em altitudes inferiores a 400 m, a formação Montana situada 

aproximadamente entre 400 e 1000 m de altitude, e a formação Alto-Montana que se 

apresenta em altitudes superiores a 1000 m; conforme pode-se visualizar na Figura 1. 

 

       

Figura 1. Perfil esquemático da Floresta Ombrófila Mista 

Fonte: VELOSO et al. (1991), adaptado. 

 

Porém Roderjan et al. (2002) não mencionam estas quatro formações vegetativas para 

caracterizar a Floresta Ombrófila Mista, os quais relatam que no Paraná a FOM encontra-se 

em média entre os 800 e 1200 m de altitude, no qual para a região norte e oeste do Estado 

abaixo dos 800 m de altitude inicia-se a transição entre a Floresta Ombrófila Mista Montana e 

a Floresta Estacional Semidecidual (Floresta Estacional). 

Referindo-se à estrutura da Floresta Ombrófila Mista (FOM), segundo Ivanauskas e 

Assis (2009), a FOM apresenta uma estrutura bem definida e estratificada, com estrato 

emergente dominado pela araucária (Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze) atingindo 

alturas médias de 30 metros, com indivíduos de até 40 metros. O dossel atinge de maneira 

geral 20 metros de altura, sendo ocupado predominantemente por espécies folhosas das 

famílias Myrtaceae e Lauraceae. 

Uma das características mais marcantes da FOM é a presença do pinheiro (Araucaria 

angustifólia (Bertol.) Kuntze) em associação com outras espécies como as lauráceas dos 

gêneros Ocotea e Nectandra como a imbúia (Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso), a 

canela-lageana (Ocotea pulchella (Nees) Mez), a erva-mate (Ilex paraguariensis A.St.-Hil.), 

além de myrtáceas como a guabiroba (Campomanesia xanthocarpa (Mart.) O.Berg), a pitanga 

(Eugenia uniflora L.) e o pinheiro-bravo (Podocarpus lambertii Klotzsch ex Endl.), entre 

outros (RODERJAN et al., 2002; MAACK, 1981). 
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A área original de aproximadamente 20 milhões de hectares da Floresta Ombrófila 

Mista foi bastante reduzida devido à grande exploração ao longo dos anos (FUPEF, 2001). O 

extrativismo florestal, que gerou a fragmentação deste ecossistema, é comentado por 

Watzlawick et al. (2008), cuja atividade foi a base da economia paranaense por várias 

décadas, devido à existência de espécies de grande valor econômico, como o pinheiro 

(Araucaria angustifólia (Bertol.) Kuntze), imbúia (Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso), 

erva-mate (Ilex paraguariensis A.St.-Hil.), entre outras. 

Segundo Sonego et al. (2007), a FOM no sul do Brasil encontra-se em raros e 

diminutos remanescentes, muitos deles profundamente alterados e encontradas em regiões de 

difícil acesso, localizados em áreas particulares ou nas poucas unidades de conservação 

existentes. 

De acordo com Marques (2004) a grande maioria das áreas remanescentes da FOM 

está constituída por unidades de conservação, nas quais se enquadram as Áreas Especiais de 

Uso Regulamentado (ARESUR) que compreende as regiões dos Faxinais, que ocuparam um 

quinto do território paranaense desde sua formação.  

A formação destes Faxinais coincide com a região de ocorrência da Floresta 

Ombrófila Mista, surgindo em função deste tipo de floresta, devido a presentar inicialmente 

uma economia baseada na atividade florestal, especificamente a exploração da erva-mate 

(DOMINGUES, 1999). 

 

1.3.2 Sistemas Faxinais 

 

Conforme o Decreto Estadual n° 3.446/97 define-se Faxinal como “um sistema de 

produção camponês tradicional, característico da região Centro-Sul do Paraná, que tem como 

traço marcante o uso coletivo da terra para produção animal e a conservação ambiental” 

(PARANÁ, 1997). O decreto relata que o Sistema Faxinal fundamenta-se em três 

componentes: 

• Produção animal – criação coletiva à solta nas áreas dos criadouros comunitários; 

• Produção agrícola – agricultura de auto-consumo, com comercialização do 

excedente; 

• Extrativismo florestal de baixo impacto – manejo de erva-mate (Ilex paraguariensis), 

pinheiro (Araucaria angustifolia), e outras espécies nativas. 

O espaço físico do Sistema Faxinal divide-se de acordo com seu uso, em terras para 

plantar ou terras do criadouro comunitário e apresenta outras peculiaridades (Figura 2). 
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Figura 2. Perfil esquemático das terras no Sistema Faxinal. 

Fonte: SAHR (2003). 

 

Segundo Sahr (2005) o criadouro comunitário está constituído geralmente por vales 

com relevo levemente ondulado e presença de cursos de água. O ambiente natural de floresta 

que tem este criadouro comum é alterado pela pecuária extensiva. E as terras para plantar 

estão em geral nas encostas, sendo manejadas de forma individual, sejam próprias ou 

arrendadas.  

Com relação à vegetação dos Faxinais na região Centro-Sul do Paraná, estudos como 

os de Watzlawick et al. (2011), Albuquerque (2009), Mazon (2014), constataram o domínio 

das famílias Myrtacea, Lauraceae, Aquifoliaceae, Sapindaceae, Salicaceae, com destaque para 

as espécies murta (Curitiba prismática (D.Legrand) Salywon & Landrum), guabiroba 

(Campomanesia xanthocarpa (Mart.) O.Berg), pitanga (Eugenia uniflora L.), miguel-pintado 

(Matayba elaeagnoides Radlk.) imbuia (Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso), canela-

imbuia (Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez) canela-guaica (Ocotea puberula (Rich.) 

Ness) guaçatunga-vermelha (Casearia obliqua Spreng.) cafezeiro-do-mato (Casearia 

sylvestris Sw.), guaçatunga-graúda (Casearia lasiophylla Eichler), guaçatunga (Casearia 

decandra Jacq.),  erva-mate (Ilex paraguariensis A. St.-Hil.). 

As duas atividades exercidas na área de criadouro comum (criação de animais e 

extração de erva-mate) não são necessariamente predatórias ao meio ambiente. A forma como 
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se processa a extração da erva-mate, que é uma árvore nativa não compromete os troncos, 

pois é feita com uma poda dos galhos, os quais brotam novamente. Os animais, porém, 

utilizam para sua alimentação, na maioria das vezes, as pastagens naturalizadas, além de 

raízes de pequenas plantas e as frutas de árvores nativas (MARQUES, 2004). 

Conforme a Nerone (2015) esta forma de ocupação da terra denominada Sistema 

Faxinal, tendo como principal característica o pastoreio coletivo em áreas comuns, tem sua 

origem no continente europeu, dentro da região da Península Ibérica. Assim a implantação 

deste modelo de uso comunal da terra no Brasil ocorreu no processo colonizador dos jesuítas 

espanhóis no ocidente do Paraná, ou seja, nas Reduções Jesuíticas, e adaptado às condições 

locais das regiões paranaenses, se acoplando à conjuntura do mate. 

De acordo com Sahr e Cunha (2005), existiram no Paraná pelo menos 152 Faxinais. 

Não obstante, atualmente existem 44 considerados remanescentes, ou seja, conservam a 

organização social típica do sistema e a paisagem de Matas com Araucária; 56 estão 

desativados, ou seja, mantêm apenas a paisagem de Matas com Araucária; e 52 foram 

extintos, ou seja, perderam totalmente suas características originais (Figura 3). 

 

 

Legenda: 1- Faxinais Remanescentes; 2- Faxinais Desativados; 3- Faxinais Extintos; 

4- Escarpa da Serra Geral; 5- Escarpa Devoniana; 6- Campos; 7- Mata de Araucária 

Figura 3. Distribuição dos Faxinais no Paraná – Situação Atual 

Fonte: SAHR e CUNHA (2005) 

 

Segundo Marques (2004), o município de Rebouças, no qual se desenvolveu a 

presente pesquisa, estava composto por 23 faxinais ou quarteirões como eram chamados na 

época. Hoje, restam somente quatro localidades que ainda conservam este tipo de 

organização.  
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Até o ano 1997 os Sistemas Faxinais foram reconhecidos formalmente mediante o 

Decreto Estadual n.º 3446/97, o qual criou as Áreas Especiais de Uso Regulamentado 

(ARESUR), incluindo-os no Cadastro Estadual de Unidades de Conservação (CEUC) (IAP, 

1998). 

Visando ajudar a conservação ambiental no Paraná, foram apresentados vários 

programas emitidos pelo governo estadual, dentro dos quais um chamado ICMS Ecológico, 

que repassa 5% do ICMS a municípios que abrigam em seus territórios mananciais de 

abastecimento público de interesse de municípios vizinhos ou unidades de conservação 

ambiental. Assim, aqueles municípios que possuem faxinais em seu território têm o direito a 

receber, pela Lei do ICMS Ecológico (Lei Complementar n.º 59/91), um maior percentual na 

distribuição dos recursos do ICMS (PARANÁ, 2009). 

Para Sahr e Cunha (2005) é urgente atuar nos Faxinais garantindo a sua preservação e 

respeitando as suas particularidades, em meio de uma tendência generalizada de concentração 

de capital, que embora o Estado reconhecesse oficialmente os Sistemas Faxinais e os 

incentivou com o ICMS Ecológico, os Faxinais são vistos somente como reserva de madeira e 

de terras agricultáveis. 

Mostrando-se como um reflexo do processo de desagregação dos Sistemas Faxinais, 

muitos dos agricultores abandonaram o sistema de uso comum da propriedade, cercando e 

utilizando esta área, já não coletiva pelo cercado, como piquetes para a criação de gado. Em 

alguns casos, em vez de realizar o tradicional corte raso da vegetação para implantar 

pastagem, estes somente ralearam a floresta, mantendo espécies de interesse como araucária, 

erva-mate, imbúia, dentre outras, e mantiveram o gado sob a vegetação natural, como em um 

sistema silvipastoril natural ou espontâneo (MAZON, 2014). 

Albuquerque (2009) reconhece uma deficiência em termos de pesquisa, conhecimento 

científico e conservação do Sistema Faxinal, indicando que com isto os Faxinais são poucos 

conhecidos pela sociedade, pelos órgãos de pesquisa e pelos órgãos ambientais. 

 

1.3.3 Faxinal Marmeleiro de Baixo 

 

Conforme Albuquerque (2015) o histórico do Faxinal Marmeleiro de Baixo (FMB), 

área referente ao estudo, consta de mais de um século de exploração da floresta, aproveitando 

produtos madeiráveis (lenha, mourões, madeira em tora), produtos não madeiráveis (erva-

mate, extratos vegetais para medicina alternativa, frutos como pitanga, jabuticaba, guabiroba e 

pinhão principalmente). Ao mesmo tempo, menciona-se que na área da floresta se dá o 

pastoreio de animais como suínos, equinos, bovinos, caprinos. O autor relata que neste 
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Faxinal vivem aproximadamente 580 pessoas, distribuídas em 145 famílias.  

O Faxinal Marmeleiro de Baixo está incluído no Instituto Ambiental do Paraná – IAP, 

como Área de Uso Regulamentado – ARESUR, registrada no Cadastro Estadual de Unidades 

de Conservação, Decreto Estadual n°. 3446/1997. (SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO 

AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO PARANÁ, 1997).   

 

1.3.4 Generalidades da pastagem natural em termos produtivos e de composição 

botânica. 

 

De acordo com Nabinger et al. (2005), o potencial das pastagens naturais da região Sul 

do Brasil, são determinados pelas condições do clima e do solo. Estas pastagens apresentam 

uma grande diversidade estrutural, com predominância de gramíneas e relativamente baixa 

participação de leguminosas. Estes autores ao analisar a funcionalidade da pastagem natural 

da região Sul observaram que tinha uma grande variabilidade no seu nível produtivo, tanto no 

tempo, determinado pela variação estacional do clima, como no espaço, relacionado às 

características dos solos e ao relevo. 

Gatiboni et al. (2000), ao avaliar a disponibilidade de forragem de pastagem natural 

em diferentes estações climáticas no Estado do Rio Grande do Sul, constataram que esta 

oferta de forragem vê-se influenciada  pelos períodos das estações climáticas. Observou uma 

sazonalidade na produção de forragem, isto porque na primavera o crescimento da pastagem 

natural é intenso (crescimento médio diário de 18,8 kg MS ha
-1

 dia
-1

) e no período de inverno 

a oferta de forragem é bem menor (crescimento médio diário de 6,9 kg MS ha
-1

 dia
-1

). 

Analizando a pastagem natural do estado do Paraná desde uma ótica descritiva, Canto 

et al. (2010), relatam que a maioria das pastagens naturais do estado paranaense estão 

estabelecidas com as gramíneas tropicais da África. Dentre as espécies de origem africana, as 

mais importantes são do gênero Urochloa: como a “braquiária Brizanta” (Urochloa brizantha 

(Hochst. Ex A. Rich) Webster), a “braquiária Decumbens” (Urochloa decumbens (Stapf) 

Webster), o “capim-hemártria” (Hemarthria altissima (Poir) Stapf & Hubbard), o “capim-

milheto” (Pennisetum americanum L. Leeke), o Megathyrsus maximus (Jacq.) B. K. Simon & 

S. W. L. Jacobs; e várias espécies do gênero Cynodon. Além de encontrar áreas consideráveis 

com espécies nativas dos gêneros Axonopus e Paspalum, como por exemplo: a grama 

Missioneira (Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv.), e a grama Forquilha (Paspalum notatum 

Flügge). 
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Monitorar a biomassa vegetal da pastagem, avaliando sua composição botânica e sua 

disponibilidade de forragem pode indicar se a pastagem encontra-se num processo de 

degradação. De acordo com Dias-Filho (2007), o processo de degradação de pastagem passa 

por dois estágios (Figura 4); um primeiro estágio denominado degradação agrícola se 

caracteriza pela mudança na composição botânica, havendo um aumento do número das 

plantas daninhas. Em seguida, numa fase mais avançada, ocorre a degradação biológica, 

caraterizado por uma drástica diminuição da biomassa vegetal, ocorrendo locais com solo 

exposto, ou seja, culminando num processo erosivo com perda de matéria orgânica e do 

próprio solo. 

 

 

Figura 4. Representação esquemática da degradação das pastagens. 

Fonte: DIAS-FILHO (2007) 

 

 A infestação por plantas daninhas precisa ser vista como uma consequência da falta de 

adaptação, vigor e competitividade das espécies forrageiras utilizadas, assim como a falta de 

manejo apropriado (SILVA et al., 2002). Da mesma maneira, Moraes et al. (2007) afirmam 

que a infestação por plantas daninhas em vez de causa da degradação de pastagens são uma 

consequência desta. 

 Além da baixa palatabilidade que podem apresentar as plantas daninhas, afetando o 

processo de desenvolvimento, ganho de peso por parte dos animais num sistema silvipastoril 

como é o criadouro comum dos Faxinais, podem-se apresentar algumas plantas daninhas de 

risco para a saúde dos animais quando consumidas, há plantas daninhas com princípios 

tóxicos e outras espinescentes (Tabela 1). 



 

11 
 

 

Tabela 1. Principais espécies daninhas encontradas em pastagens, seu ciclo e vida e os principais 

problemas a elas atribuídos. 

Nome Comum Nome Científico Ciclo Principais características 

Alecrim-do-

campo 

Baccharis dracunculifolia DC. perene Ampla distribuição 

 

Algodão-bravo Ipomoea carnea Jacq. perene Tóxica 

 

Assa-peixe Vernonia ferruginea Less. perene Frequente, nativa do 

Brasil 

 

Vernonia polyanthes Less.  perene 

Cambará Lantana camara L.  perene Tóxica 

 

Capim-annoni Eragrostis plana Nees. perene Grande capacidade de 

disseminação e 

rusticidade 

 

Carrapicho-

bravo 

Xanthium strumarium L. anual Frutos com espinhos 

 

Cheirosa Hyptis suaveolens (L.) Poit. anual Infestações densas, 

aromática, subarbustiva. 

 

Coerana, mata-

boi 

Cestrum intermedium Sendtn. perene Planta mais tóxica do 

Sudoeste do PR. 

 

Dormideira Mimosa invisa Mart. ex Colla perene Forte espinescência que 

fere aos animais 

 

Erva-de-rato Palicourea marcgravii St. Hil. perene Palatável pelos bovinos, 

mas com alta toxicidade.  

 

Maria-mole Senecio brasiliensis Less. perene Tóxica aos bovinos. 

 

Gervão-branco 
Croton lundianus (Diedr.) Müll. Arg. anual Agressividade, tolerância 

a períodos de estiagem 

 

Malva-branca Waltheria indica L. perene Frequente, empregada na 

farmacopeia popular. 

 

Vassourinha Baccharis coridifolia DC. perene Muito tóxica de 

pastagens naturais. 

 

Rabo-de-burro Andropogon bicornis L. perene Agressividade, frequente, 

propriedades medicinais 

 

Samambaia Pteridium aquilinum (L.) Kuhn perene Frequente em solos de 

baixa fertilidade, tóxica 

Fonte: LORENZI (2008). 

 

 

 A caracterização da pastagem natural de dois faxinais sob remanescentes da Floresta 

Ombrófila Mista (FOM) realizada por Meyer (2014), avaliando a composição botânica 

herbácea presente em dois faxinais, identificou 25 espécies em 11 famílias botânicas. Não 

obstante, tem estudos que analisaram a composição botânica herbácea dentro da formação 
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florestal do bioma Mata Atlântica denominada FOM, que obtiveram um maior número de 

espécies herbáceas levantadas, como o realizado por Kozera et al. (2006) que identificou 129 

espécies herbáceas, representadas principalmente pelas famílias Poaceae, Cyperaceae e 

Asteraceae. 

Segundo Melo et al. (2005) a degradação de áreas de pastagens ocorre pela complexa 

interação de uma série de fatores: 

 Baixa fertilidade dos solos associada à carência de ações para melhorá-lo, falta de 

correção de acidez (uso de calcário) e a falta de adubações de plantio e cobertura; 

 Superpastejo, que leva à degradação da cobertura dos solos propiciada pelas 

forrageiras; 

 Exposição dos solos à ação direta das intempéries; 

 Compactação superficial dos solos e 

 Substituição das forrageiras por plantas daninhas. 

 

1.3.5 Mapeamento da análise espacial 

 

Baseado na variabilidade espacial e temporal dos componentes que compõem as 

unidades produtivas, interessados num sistema de gestão competente e sustentável das 

propriedades agrícola, é que ferramentas e serviços da Agricultura de Precisão (AP) vêm 

sendo utilizados. Dentro do marco de atuação dos produtos gerados pela AP encontram-se os 

dados de produtividade agrícola expressos por mapas, cuja elaboração tem se multiplicado no 

país por especialistas ou empresas de consultoria e de prestação de serviços (BRASIL, 2013). 

Para estimar e representar em mapa, valores de uma variável que não foi coletada nas 

lacunas dos pontos de amostragem se utilizam as técnicas de interpolação (ANDRIOTTI, 

2003). 

De acordo com Camargo et al. (2002) os modelos de interpolação se agrupam em três 

grandes abordagens: 1- os modelos determinísticos de efeitos locais, no qual cada ponto da 

superfície é estimado a partir da interpolação dos pontos amostrais mais próximos (inverso do 

quadrado da distância, o vizinho mais próximo são interpoladores deste modelo); 2- os 

modelos determinísticos de efeitos globais, no qual tenta-se modelar a variação espacial em 

larga escala, tendo irrelevância a variabilidade local (interpolador superfície de tendência por 

exemplo); e 3- os modelos estatísticos de efeitos locais e globais, no qual cada ponto da 

superficie é estimado baseado na modelagem de correlação espacial (o interpolador krigagem 

é um exemplo de interpolador deste tipo de modelo). 
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Conforme Carvalho e Assad (2005) esta correlação espacial entre as amostras é o 

aspecto fundamental que diferencia os interpoladores geoestatísticos, como os métodos de 

krigagem, dos outros tipos de interpoladores. 

De acordo com Mazzini e Schettini (2009) a krigagem não é um simples método de 

interpolação porque utiliza geoestatística para efetuar a interpolação, o qual em muitos casos é 

uma grande vantagem sobre outros métodos não geoestatísticos como o inverso ponderado da 

distância que é um método rápido e de pouco custo computacional, onde a influência de cada 

ponto é inversamente proporcional à distância do nó da malha e o fator peso pode ser pré-

determinado pelo usuário, sendo que a maior o valor de peso escolhido, menor será a 

influência dos pontos mais distantes sobre a malha. Uma desvantagem que indicam os autores 

do interpolador Inverso ponderado da distância é a geração de efeito mira, ou “bull’s eye”, ao 

redor dos pontos amostrados. 

Segundo Pires et al. (2011) a maneira como os pesos são atribuídos a diferentes 

amostras é o que diferencia a krigagem dos outros métodos de interpolação, onde na krigagem 

os pesos são determinados a partir de uma análise espacial, baseada no semivariograma 

experimental. 

Entre as vantagens identificadas à Geoestatística sobre outras técnicas de interpolação 

é o estudo da variabilidade espacial por meio das análises de um variograma que é a única 

técnica disponível para medir a variabilidade espacial de uma variável regionalizada, além de 

destacar a Geoestatística pela suavização, precisão e a incerteza obtida por meio da krigagem 

(ANDRIOTTI, 2003). Para Landim (2003), nomea-se a Geoestatística para o estudo das 

chamadas variáveis regionalizadas, as quais apresentam uma aparente continuidade no 

espaço. 

 De acordo a Zimback (2001) as ferramentas de continuidade espacial que apresenta a 

geoestatística como o variograma ou semivariograma, são utilizadas para determinar a 

magnitude da correlação entre as amostras e sua similaridade com o fator distância. Segundo 

Yamamoto e Landim (2013) são indiferentes denominar variograma ou semivariograma 

porque os dois utilizam a mesma fórmula para calcular o seu valor, explicando os autores que 

há uma confusão terminológica na literatura geoestatística. 

 A função do semivariograma pode ser estimada pela seguinte fórmula (SOARES, 

2000): 
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                                                            (1) 

 

Onde, 

^ 

γ (h) = valor de semivariância; 

Z (x𝑖) e Z (x𝑖 + h) = Os pares de valores medidos separados por um vetor “h”, o qual significa 

uma distância; 

N (h) = Número de pares de valores [z(xі) - z(xі + h)] separados por um vetor “h”; 

Z = Variável em estudo. 

 

Para Camargo (2001), a figura 5 demostra um semivariograma experimental com 

características muito próximas do ideal. Desta forma é esperado que as diferenças entre os 

pares de amostras [Z (x𝑖) e Z (x𝑖 + h)] diminuam à medida que o valor de “h”, a distância entre 

os pares, decresce. Com isto o valor de semivariância “γ(h)” aumenta com a distância “h”. 

 

 

Figura 5. Exemplo de semivariograma experimental e seus componentes. 

Fonte: CAMARGO (2001) 

 

Os parâmetros do semivariograma (Figura 5) são relatados por Pires et al. (2011): 

 Alcance (a): distância, dentro da qual, as amostras estão correlacionadas 

espacialmente; 
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 Patamar (C): Valor do semivariograma correspondente a seu alcance (a). A partir 

deste ponto em diante, considera-se que não existe mais dependência espacial entre as 

amostras; 

 Efeito Pepita (C0): idealmente, γ(0)= 0. Segundo Yamamoto e Landim (2013), o 

efeito pepita reflete a incerteza em pequenas distâncias, principalmente pelo 

desconhecimento da distribuição espacial da variável em estudo. Relatam estes 

autores que quanto maior fosse o efeito pepita é maior a variabilidade e por 

consequência a amostragem se torna insuficiente para esse nível de variabilidade 

espacial; 

 Contribuição (C1): Valor da diferença entre o patamar (C) e o Efeito Pepita (C0).  

 

Na tabela 2 são apresentados diferentes modelos teóricos aos quais se ajustam os 

semivariogramas experimentais 

 

Tabela 2. Principais modelos teóricos para o ajuste dos semivariogramas experimentais 

 

 Fonte: Vieira et al. (1983). 

 

Cohen et al. (1990) comenta que para verificar o melhor ajuste do modelo teórico ao 

semivariograma experimental se pode realizar a análise da validação cruzada, que envolve a 
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reestimação dos valores conhecidos através dos parâmetros ajustados do semivariograma, 

analisado pelo coeficiente de determinação (R
2
). 

Segundo Pires et al. (2011) a técnica de validação cruzada, através da comparação 

entre valores reais e estimados das informações disponíveis, permite avaliar a qualidade dos 

ajustes dos semivariograma. Desta maneira, o modelo teórico ideal de ajuste apresenta um 

coeficiente de correlação de 100% e as séries de pontos do gráfico de dispersão entre os 

valores estimados e medidos estão exatamente sobre a reta y=x.  

 

 

1.4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

1.4.1 Caracterização da área de estudo 

 

 Por conta das atividades próprias do sistema silvipastoril denominado Sistema 

Faxinal, a área estudada apresenta uma alteração devido ao pastoreio extensivo de diversas 

espécies animais, além do extrativismo florestal de baixo impacto e o plantio de culturas fora 

dos limites do criadouro comum. Além disto, o ambiente tem alteração devido a dois fatores 

que estão mudando as características originais dos Faxinais, como são os processos de 

urbanização, junto com o arrendamento de terras a pessoas não faxinalenses. 

 

1.4.1.1 Localização  

 

O presente estudo foi desenvolvido num remanescente da Floresta Ombrófila Mista 

(FOM), o qual está inserido o Faxinal Marmeleiro de Baixo, possuindo uma área de 509 ha. O 

Faxinal Marmeleiro de Baixo está localizado na região Centro-Sul do Estado de Paraná, na 

Latitude 25º37’15’’ S e Longitude 50º41’34’’ W, distante 15 quilômetros do núcleo do 

município de Rebouças, com uma altitude média de 890 m conforme Albuquerque (2015) 

(Figura 6). 

 

PR 
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Figura 6. Localização da área de estudo, Faxinal Marmeleiro de Baixo, no município de 

Rebouças, PR (Coordenadas UTM, Fuso 22, 51°W, Datum SIRGAS 2000). 

Fonte: ALBUQUERQUE (2015), adaptado. 

     

1.4.1.2 Solo 

 

Os solos da área de estudo, conforme a legenda atualizada do mapa de solos 

paranaense, divulgada por Bhering e Santos (2008) têm as seguintes unidades de 

mapeamento: NBa2 ( Associação de Nitossolo Bruno Alumínico úmbrico, fase floresta 

subtropical perenifólia, de relevo suave ondulado + Cambissolo Háplico Alumínico úmbrico, 

fase floresta subtropical subperenifólia, de relevo ondulado, substrato siltitos, argilitos e 

folhelhos, ambos de textura argilosa) e CXbd4 (Associação de Cambissolo Háplico Tb 

Distrófico úmbrico, álico, substrato folhelhos sílticos + Argissolo Vermelho-Amarelo 

Distrófico úmbrico, ambos de textura argilosa, fase floresta subtropical perenifólia, com 

relevo suave ondulado de vertentes curtas). 

 Segundo estes autores os Nitossolos possuem a fração argila com baixa CTC, com 

predominância caulinítica, de baixo gradiente textural e ricas em sesquióxidos de ferro e 

alumínio, estes solos apresentam coloração uniforme, avermelhados, profundos, argilosos, 

porosos e bem drenados. Logo eles relatam que na maioría absoluta dos Cambissolos 

identificados nas unidades de mapeamento são solos ácidos, com teores de alumínio altos, de 

baixa reserva de nutrientes para as plantas, variável coloração e profundidade efetiva devido à 

diversidade do material de origem e da influência do clima.  
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1.4.1.3 Clima 

 

Baseando-se na classificação climática de Köppen, a área de estudo está dentro de 

uma região designada com um clima Cfb. Thomaz e Vestena (2003) comentam que o clima 

da região é classificado como Subtropical Úmido Mesotérmico, com temperaturas médias 

anuais de 16 a 20°C, com verões frescos e os invernos frios com ocorrência de geadas severas 

e frequentes, sem estação seca. Apresentam-se chuvas abundantes e bem distribuídas durante 

todo o ano, com uma precipitação média anual entre 1800 a 2000 mm. 

 

1.4.1.4 Vegetação  

 

Conforme o IBGE (2012), a vegetação natural local é conhecida como Floresta 

Ombrófila Mista de formação Montana, devido a sua altitude estar entre 400 e 1000 metros; 

com o pinheiro (Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze) associado à imbuia (Ocotea porosa 

(Ness) Barroso), emergindo da submata da erva-mate (Ilex paraguariensis A. St.-Hil.). 

    

1.4.2 Sistema de amostragem 

 

 Para a coleta de dados foram utilizadas as 50 unidades permanentes (parcelas) 

instaladas por Albuquerque (2015), as quais cada uma delas representa 500 m
2
 (10 m x 50 m). 

Segundo o autor primeiramente com a ajuda da imagem do Google Earth
®
, correspondente à 

área do Faxinal Marmeleiro de Baixo, foi elaborado um croqui quadriculado de 200 x 200 

metros com uma distribuição sistemática, referenciado pelo sistema de coordenadas UTM, 

fuso 22, Meridiano Central 51°W, datum Sirgas 2000 (Figura 7). 
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Figura 7. Representação do sistema de amostragem sistemático das 50 unidades amostrais 

permanentes, delimitadas na área de estudo (Coordenadas UTM, Fuso 22, 51°W, 

Datum SIRGAS 2000). 

Fonte: ALBUQUERQUE (2015), adaptado. 

 

Logo do croqui da área, o autor indica que com o auxilio de um GPS foram marcadas 

as 50 unidades amostrais (parcelas permanentes) que foram instaladas. 

O arranjo de amostragem sistemática da área estudada criava um total de 122 unidades 

amostrais potenciais, mas não em todas estas unidades potenciais existia vegetação arbórea, 

pelo qual somente 50 parcelas foram instaladas, obedecendo a critérios de que a unidade 

amostral não devia ser instalada nas seguintes condições: estradas, quintais, residências, lagos 

ou áreas inundadas. 

 As unidades permanentes foram utilizadas por Albuquerque (2015) para avaliar nesta 

área de 509 ha o estrato arbóreo de um fragmento de Floresta Ombrófila Mista. O presente 

estudo avaliou sazonalmente de forma descritiva e quantitativa o estrato herbáceo seguindo a 

metodologia de Meyer (2014), importando os dados coletados de campo em planilhas 
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eletrônicas no software Microsoft Excell 2010, o qual é uma adaptação da metodologia do 

pacote Botanal descrita por Gardner (1986). Desta maneira a avaliação do estrato herbáceo no 

presente trabalho foi desenvolvida da seguinte forma: 

- Realizou-se uma estimativa visual que parte do ranqueamento do peso seco ordenado (Dry-

Rankings Weight) com notas de 1 a 5 dos quadros-padrão baseados na produção de matéria 

seca herbácea, para o qual foi seguida uma série de passos: 

No primeiro passo foram determinados os dois padrões extremos (1 e 5), onde o padrão 1 

representou a produção menor herbácea observada e o padrão 5 significa a produção maior 

herbácea. No segundo passo, estimou-se o padrão intermediário que é equivalente ao padrão 

3. No terceiro passo foram estabelecidos os padrões intermediários entre o padrão 1-3 e o 

padrão 3 e 5, que correspondem aos padrões 2 e 4 respectivamente (Figura 8);  

 

PADRÃO 1 

 

PADRÃO 2 

 

PADRÃO 3 

 

PADRÃO 4 

 

PADRÃO 5 

 

Figura 8. Representação do consenso de medida dos cinco quadros-padrão de produção de 

matéria seca herbácea. 

Fonte: O autor (2016).  
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- Com a finalidade de tirar a subjetividade das avaliações, precisou-se no mínimo de dois 

observadores, os quais fizeram um treinamento de calibração visual dos padrões à hora de 

avaliar os quadros escolhidos aleatoriamente na pastagem, atribuindo numa escala de um a 

cinco valores de produção em matéria seca da forragem em cada quadro, podendo dar notas 

quebradas de 1 e 1.1 até 4.9 e 5 nesta escala de notas, tendo como referência os padrões 

escolhidos na fase anterior. Nesta fase de treinamento os observadores compararam seus 

valores atribuídos até ter um mínimo de divergência aceitável não superior a 0,2 na escala de 

um a cinco, seguindo a sugestão de Gardner (1986). Até não chegar ao mínimo de divergência 

aceitável os observadores continuaram nesta fase de treinamento; 

- A área experimental foi amostrada jogando aleatoriamente quatro quadros por parcela (dois 

quadros jogados por cada observador), exemplificado na figura 9. Em cada período de estação 

climática (Primavera, Verão, Outono e Inverno) foi feita a amostragem em cada uma das 50 

parcelas que tem a área experimental, gerando um total de 200 quadros avaliados por cada 

estação climática. Dentro de cada quadro foram avaliadas as três variáveis estudadas do 

estrato herbáceo que estão descritas no capítulo 2 (composição botânica, produção de 

forragem e porcentagem de solo descoberto); 

 

 
 

Figura 9. Croqui de levantamento de dados em cada unidade amostral permanente (parcela), 

utilizando um gabarito de 0,5 m x 0,5 m. 

Fonte: O autor (2016). 
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- Foram escolhidos aleatoriamente mais 15 quadros por cada estação climática, nos quais, 

primeiramente os dois observadores de forma individual avaliaram a produção de forragem e 

seguidamente cortaram a forragem ao nível do solo de cada um deles, conforme a figura 10; 

 

 

Figura 10. Representação do corte da pastagem para determinar a correlação entre matéria 

seca real (colhida) e matéria seca estimada por nota visual, seguindo a metodologia 

adaptada Botanal. 

Fonte: O autor (2016). 

 

- A forragem dos 15 quadros cortados foi levada para o Laboratório de Ciências Florestais e 

Forrageiras do campus Cedeteg da Unicentro, no qual, as amostras foram secas em estufa a 

65
o
C por 72 horas. Posteriormente, para a pesagem da matéria seca das 15 amostras foi 

utilizada uma balança analítica marca Shimadzu modelo AUY 220. Tendo a matéria seca das 

amostras (colhidas) e as notas visuais destas dadas por cada um dos observadores foi 

calculada a equação de regressão. Junto com as equações de regressão previamente 

comentadas, foi calculada a correlação de Pearson (R) que obteve cada um dos observadores, 

relacionando a matéria seca das amostras (colhidas) e as notas visuais destas, além do 

coeficiente de determinação (R
2
) que representa o cálculo de regressão estimado. Todo este 

processo de laboratório está representado na figura 11; 
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Figura 11. Representação de procedimentos de laboratório para obtenção de equações de 

regressão, seguindo a metodologia adaptada Botanal. 

Fonte: O autor (2016). 

 

- A equação de regressão estimada em cada período de estação climática foi substituída pelas 

notas visuais dos 200 quadros avaliados pelos dois observadores, gerando sistematicamente as 

estimativas de produção de forragem em matéria seca por hectare de cada parcela junto com a 

produção de forragem de cada espécie herbácea. Posteriormente foi realizada a somatória das 

50 parcelas e foi obtido o valor produtivo de forragem total por estação climática, e da 

forragem total que produz cada espécie herbácea por estação climática;  

- Como parte da adaptação da metodologia Botanal para avaliar a pastagem abaixo de uma 

floresta, foi atribuído valor de zero para aquelas parcelas que tinham valores negativos na 

estimativa da produção de forragem. Finalmente em cada período de estação climática foram 

determinadas as médias de produção de forragem, a contribuição de cada uma das espécies 

herbáceas encontradas nesta produção de forragem e a porcentagem de solo descoberto. Para 

o cálculo destas médias se fez a média de cada parcela e no final a média de todas as 50 

parcelas que amostraram toda a área.  

 

1.4.3 Metodologia Geral 

 

Conforme a figura 12, tem-se a sequência geral do trabalho, avaliando o 

comportamento sazonal do estrato herbáceo. 
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Figura 12. Fluxograma da sequência geral do trabalho. 

Fonte: O autor (2016). 

 

1.4.4 Análise estatística 

 

 A casualização do presente experimento foi feita num delineamento inteiramente 

casualizado (DIC), composto de quatro tratamentos (primavera, verão, outono, inverno), com 

50 repetições por tratamento (representando as 50 parcelas permanentes) .  

 Os dados das variáveis de produção de forragem herbácea (kg de M.S. ha
-1

) e de solo 

descoberto (%), amostrados sistematicamente conforme figura 12 comentada, foram testados 

quanto à normalidade e homogeneidade, pelos testes Shapiro-Wilk e Bartlett respectivamente 

a 5% de probabilidade de erro. Os dados foram transformados para tentar atingir a 

normalidade e homogeneidade exigida pela análise de variância (ANOVA), mas nenhuma das 

transformações utilizadas possibilitou atingir os requerimentos da ANOVA, motivo pelo qual 

os dados da presente pesquisa foram comparados pelo teste não-paramétrico denominado 

Kruskal-Wallis, o qual é utilizado para comparar três ou mais populações, sendo o análogo ao 

teste F utilizado na ANOVA (ESPELETA, 2010; CALLEGARI–JACQUES, 2004).   

Adequando a metodologia Botanal, o estrato herbáceo foi 

avaliado descritivamente e quantitativamente por meio destes 

3 componentes: 

. 

Por cada estação climática se analisaram as 50 parcelas 

florestais feitas por Albuquerque (2015) sob FOM no 

Faxinal Marmeleiro de Baixo. 

 

Produção de forragem 

(biomassa) herbácea em kg de 

matéria seca (MS) ha
-1

 
 

% solo descoberto
 

 

Composição Botânica
 

 

Mapeamento da distribuição espacial destas variáveis por meio de técnicas 

geoestatísticas de interpolação de dados ou por técnicas não geoestatísticas no 

seu defeito 
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Inicia-se o teste de kruskal-Wallis ordenando os valores observados de todas as k 

amostras juntas. A seguir, somam-se os postos atribuídos a cada valor. Postos 

empatados recebem o valor do posto médio. 

A estatística do teste é: 

H= 
12

𝑁 (𝑁+1)
∑

𝑅ᵢ
2

𝑛ᵢ
 – 3(𝑁 + 1)  

onde 𝑛ᵢ = tamanho de cada amostra, N = ∑𝑛ᵢ = número total de indivíduos e 𝑅ᵢ = 

soma dos pontos em cada amostra. (CALLEGARI–JACQUES, 2004, p. 181).    

Todas as análises estatísticas foram realizadas por meio do programa estatístico 

ASSISTAT versão 7.7 beta, 2015 (SILVA, 2015).  
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CAPÍTULO 2 

 

RESUMO 

 

Luis Guillermo Granados Corrales. Avaliação descritiva, produtiva e sazonal da pastagem 

naturalizada sob Floresta Ombrófila Mista em Sistema Faxinal. 

 

Este estudo foi realizado num fragmento de Floresta Ombrófila Mista no Faxinal 

Marmeleiro de Baixo (FMB), no município de Rebouças–PR. O objetivo foi analisar de forma 

descritiva e produtiva o estrato herbáceo do criadouro comum, que compõe o Faxinal 

estudado, tendo especificamente como variáveis analisadas a composição florística herbácea, 

a produção de forragem em termos de kg de matéria seca (MS) ha
-1

 e a porcentagem de solo 

descoberto. Utilizou-se a metodologia Botanal para a coleta dos dados conduzida no 

delineamento inteiramente casualizado (DIC) com quatro tratamentos, que são cada uma das 

estações climáticas do ano (primavera, verão, outono e inverno), em 50 parcelas florestais 

permanentes de 10 m x 50 m. O levantamento herbáceo registrou 31 espécies em 17 famílias 

botânicas que compõem a vegetação herbácea do Faxinal. A produção da pastagem 

naturalizada do Faxinal mostrou uma média de 416,10 kg de MS ha
-1

, apresentando 

sazonalidade nesta produção de forragem herbácea, a qual na primavera e inverno apresentou 

seu maior potencial produtivo com 565,73 kg de MS ha
-1

 e 451,28 kg de MS ha
-1

 

respectivamente e seu menor potencial produtivo foi no outono e verão com 275,68 kg de MS 

ha
-1

 e 371,71 kg de MS ha
-1

 respectivamente. Além da produção total de forragem herbácea 

foi registrado que a espécie Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv é a principal espécie 

forrageira, não obstante as plantas daninhas formam parte considerável desta produção total 

de forragem. A média registrada da porcentagem do solo descoberto entre os quatro períodos 

climáticos foi de 39,5%. A pastagem naturalizada da área de estudo é pouco produtiva e 

apresenta sazonalidade, depende de uma espécie forrageira para alimentar aos animais criados 

à solta e tem regiões com alta porcentagem de solo descoberto, que impede a alimentação dos 

animais e pode potencializar processos de erosão e degradação ambiental da área estudada. As 

variáveis indicam a fragilidade do Sistema e expressam a atual insustentabilidade produtiva-

ambiental do Sistema Faxinal, onde a pastagem está em constante distúrbio.  

 

Palavras-chave: Pastagem naturalizada, Botanal, Floresta Ombrófila Mista, Faxinal.  
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ABSTRACT 

 

Luis Guillermo Granados Corrales. Descriptive, productive and seasonal evaluation 

from naturalized pasture under Mixed Ombrophilous Forest in System Faxinal. 

 

This study was conducted in a Mixed Ombrophilous Forest fragment in Low 

Marmeleiro Faxinal (FMB) in Rebouças-PR. The aim was to analyze in a descriptive and 

productively form the herbaceous layer of the common breeding, which makes up the Faxinal 

studied, specifically with variables herbaceous species composition, forage yield in terms of 

kg of dry matter (DM) ha-1 and uncovered soil percentage. We used the Botanal methodology 

for data collection conducted in a completely randomized design (CRD) with four treatments, 

which are each of the seasons of the year (spring, summer, autumn and winter) in 50 

permanent forest plots of 10m x 50m. The herbaceous survey recorded 31 species in 17 plant 

families that make up the herbaceous vegetation Faxinal. The naturalized pasture production 

Faxinal showed an average of 416.10 kg DM ha-1, with seasonality in this production of 

herbaceous forage, which in the spring and winter presented his most productive potential 

with 565.73 kg DM ha-1 and 451.28 kg DM ha-1 respectively and its lowest yield potential 

was in the fall and summer with 275.68 kg DM ha -1 and 371.71 kg DM ha-1 respectively. In 

addition to the total production of herbaceous forage it was recorded that the species 

Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv is the main forage species, despite the weeds form 

considerable part of the total forage production. The average for the percentage of bare 

ground between the four climatic periods was 39.5%. The naturalized pasture in the studied 

area is very productive and has seasonal, depends on a forage species to feed the animals 

raised on the loose and there are regions with a high percentage of bare soil, which prevents 

the feeding of animals and can enhance erosion and degradation environmental of the studied 

area. The variables indicate the system fragility and express the current production and 

environmental unsustainability of Faxinal system where the pasture is constantly disorder. 

 

Keywords: Naturalized Pasture, Botanal, Mixed Ombrophilous Forest , Faxinal. 
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2.1 INTRODUÇÃO 

 

Nos remanescentes da Floresta Ombrófila Mista ocorre um sistema produtivo 

silvipastoril denominado Sistema Faxinal (MEYER, 2014). Para Magalhães et al. (2004), um 

sistema silvipastoril se caracteriza pela integração, numa área só, do componente arbóreo, 

herbáceo e animal. 

O eixo principal do Sistema Faxinal é o seu criadouro comum (NERONE, 2015). 

Dentro deste criadouro se desenvolve a atividade silvipastoril com a criação animal, 

alimentando-se da pastagem natural sob fragmentos da Floresta Ombrófila Mista. Na área de 

criadouro comum do Sistema Faxinal se realiza o pastoreio coletivo para a criação animal, 

predominando a criação à solta de porcos, equinos, muares, bovinos, caprinos e ovinos 

(NERONE, 2015; TAVARES, 2008). 

Os Sistemas Faxinais apresentam um preocupante processo geral de desagregação dos 

seus criadouros comuns, cujo esgotamento dos recursos naturais é um dos fatores deste 

processo de desagregação (ALBUQUERQUE, 2009; CHANG, 1988; SAHR, 2005).   

De acordo com Moraes et al. (2007) a influência do clima é uma das causas da 

degradação das pastagens, destacando a importância de estudar a estacionalidade na produção 

de forragem. No período de inverno ou da seca, pode-se reduzir o vigor e a capacidade de 

competição das pastagens frente às plantas daninhas. Já no período chuvoso pode-se dar 

proliferação de doenças e pragas como consequência da umidade excessiva, além do risco de 

erosão e compactação do solo devido à queda de fortes chuvas em áreas sem cobertura 

vegetal. 

Da mesma maneira Corrêa (1996) comenta que o clima exerce influência fundamental 

na distribuição e no crescimento das plantas forrageiras, por isso a importância das análises 

do comportamento das espécies forrageiras frente às variações do clima, para saber sua 

adaptabilidade à condição climática da região. 

A produtividade das pastagens pode ser influenciada pela presença de plantas 

daninhas que não fazem parte da dieta animal, num contexto de produção animal. Estas 

plantas daninhas, além de não contribuir à alimentação dos animais, competem por recursos e 

área disponível, podendo reduzir a capacidade de suporte da pastagem (JÚNIOR et al., 2007). 

Segundo Nabinger et al. (2005) a região subtropical brasileira é composta de áreas 

com pastagens naturais, que consolidou num passado recente uma fase de pesquisa com 

enfoque na avaliação da produtividade da pastagem natural e nos últimos anos existem 

avanços num enfoque mais analítico-explicativo dos fenômenos que determinam o potencial 
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produtivo. Não obstante dentro do sistema produtivo Faxinal existe uma lacuna de estudos de 

avaliação produtiva da forragem herbácea, mencionada pelos autores como uma primeira fase 

de foco de pesquisa.  

Destaca-se a pesquisa de Meyer (2014) como a única que estudou a capacidade 

produtiva da pastagem naturalizada dos Faxinais, que além de analisar diferentes variáveis 

ambientais no comportamento da comunidade herbácea em Sistema Faxinal, estimou a 

disponibilidade de forragem no Sistema. 

Sabendo que uma das importantes fontes de renda e alimentares dos faxinalenses 

provém da exploração pecuária, é de fundamental importância estudar a pastagem 

naturalizada do criadouro comum, a qual é a fonte principal de alimento dos animais criados.  

 Conhecer valores como a disponibilidade de pastagem em cada uma das estações 

climáticas, a composição botânica desta pastagem e a percentagem de solo descoberto são 

parâmetros que vão permitir conhecer mais este estrato herbáceo, visando subsidiar futuros 

estudos tentando discutir a sustentabilidade da pastagem natural ao longo das estações 

climáticas com este tipo de sistema produtivo chamado Sistema Faxinal.  

 Diante o exposto, o presente estudo teve como objetivo avaliar sazonalmente de forma 

descritiva e quantitativa o estrato herbáceo do criadouro comum sob Floresta Ombrófila Mista 

em Sistema Faxinal, descrevendo sua composição botânica, determinando sua produção de 

forragem e sua porcentagem de solo descoberto. 

 

2.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente estudo foi desenvolvido num remanescente da Floresta Ombrófila Mista 

(FOM), o qual está inserido o Faxinal Marmeleiro de Baixo (FMB) de 509 ha, uma Área de 

Uso Regulamentado – ARESUR, localizado no município de Rebouças na região Centro-Sul 

do Estado de Paraná, conforme o primeiro capítulo. O primeiro capítulo indicou que a área de 

estudo possui solos Nitossolos e Cambissolos (com as unidades de mapeamento NBa2 e 

CXbd4 respectivamente), clima Cfb de verões frescos e invernos frios com ocorrência de 

geadas severas e frequentes.  

Para a coleta de dados foram utilizadas as 50 unidades permanentes (parcelas) 

instaladas por Albuquerque (2015), cada parcela de 500 m
2
 (10 m x 50 m) distribuídas 

sistematicamente no FMB. O presente estudo avaliou sazonalmente de forma descritiva e 

quantitativa o estrato herbáceo importando os dados coletados de campo em planilhas 

eletrônicas no software Microsoft Excell 2010, conforme Meyer (2014), e seguindo a 
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metodologia do pacote Botanal descrita por Gardner (1986). Desta maneira para as avaliações 

sazonais do estrato herbáceo, utilizando um gabarito metálico (quadro) de 0,5 m x 0,5 m, a 

amostragem das três variáveis foi desenvolvida da seguinte forma:  

 

2.2.1.1 Composição botânica da forragem 

 

Para ter uma referência de possíveis espécies do componente herbáceo presentes no 

Faxinal Marmeleiro de Baixo, se optou por estudar a dissertação de Meyer (2014), o qual 

conseguiu analisar a vegetação herbácea do Faxinal Marmeleiro de Baixo e do Faxinal 

Marmeleiro de Cima amostrando 16 sub parcelas permanentes de 10 m x 10 m de cada 

Faxinal mencionado. 
 
 

Além disto, a identificação botânica das espécies herbáceas, dentro das 50 parcelas 

amostrais, foi realizada inicialmente in loco. Utilizou-se literatura especializada para conferir 

as espécies herbáceas, visando nomear as espécies de acordo com a nomenclatura do 

Angiosperm Phylogeny Group III (THE ANGIOSPERM PHYLOGENY GROUP, 2009). 

Foram anotadas todas aquelas plantas daninhas que formavam parte do gabarito à hora 

de avaliar cada uma das 50 unidades amostrais, jogado aleatoriamente em quatro ocasiões na 

unidade amostral, conforme o capítulo primeiro.  

 

2.2.1.2 Produção de forragem (biomassa) herbácea 

 

De acordo ao indicado no capítulo primeiro, nas planilhas de campo foi anotada por 

cada avaliação a nota visual de produção de matéria seca (MS) herbácea (escala quebrada de 1 

a 5) e a porcentagem de participação que teve cada uma das espécies encontradas por cada 

uma das avaliações. 

Posteriormente para colher as 15 amostras de pastagem, que segundo a metodologia 

comentada no anterior capítulo são necessárias para estimar a correlação entre MS real e MS 

calculada por nota visual (Figura 10), foi utilizado um estilete para cortar a forragem herbácea 

rente ao solo, colocando estas 15 amostras de forma numera em sacos de plástico até ser 

levadas ao Laboratório de Ciências Florestais e Forrageiras da Unicentro. Já no Laboratório 

cada uma destas amostras foi colocada numa peneira metálica de 0,1 mm x 0,1 mm para tirar 

o máximo de terra possível trazida junto com a coleta de forragem no campo, logo estas 

amostras se coloraram em sacos de papel para o processo de secagem em estufa a 65
o
C por 72 

horas indicado no capítulo anterior.  
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2.2.1.3 Porcentagem de solo descoberto 

 

 Estimou-se dando um valor numa escala visual de 0 – 100% de solo descoberto 

conforme a área dentro gabarito. Desta forma, o valor foi de 100% se a superfície dentro do 

gabarito estava totalmente descoberto de cobertura vegetal. 

Por último, foi realizada uma média dos valores de porcentagens de solo descoberto 

em cada parcela avaliada e uma média final das 50 parcelas estudadas para obter o cálculo de 

porcentagem de solo descoberto em cada período de estação climática. 

 

2.2.2 Análise estatística 

 

 Os dados de produtividade de forragem e de solo descoberto foram submetidos às 

análises de normalidade e de homogeneidade pelos testes de Shapiro-Wilk e Bartlett 

respectivamente, com um nível de 5% de probabilidade de erro para ambos testes, testes 

realizados com auxílio do software estatístico ASSISTAT versão 7.7 beta (SILVA, 2015). 

Procedeu-se à transformação dos dados por não terem atingido as condicionantes de 

normalidade e homogeneidade exigentes pela ANOVA. Não obstante, ainda com os dados 

transformados não foi possível atingir as condicionantes para a aplicação da ANOVA. 

 Callegari-Jacques (2004) relata que na prática muitas vezes os dados não satisfazem as 

exigências das técnicas estatísticas clássicas (distribuição normal e homogeneidade), mesmo 

transformando os dados não se consegue estes pressupostos, pelo qual nestas situações é 

sugerido aplicar os testes não-paramétricos, onde a alternativa não-paramétrica para a 

ANOVA a um critério de classificação é o teste de Kruskal-Wallis. 

Para os dados da presente pesquisa ocorre a situação descrita anteriormente, portanto, 

os valores referentes à produção de forragem por cada período de estação climática foram 

comparados pelo teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, para um nível de 5% de 

probabilidade de erro (CALLEGARI–JACQUES, 2004).   

 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

2.3.1 Composição botânica herbácea 

 

O levantamento sazonal da composição botânica herbácea, da pastagem naturalizada 

presente no Faxinal Marmeleiro de Baixo, registrou 17 famílias botânicas, com 31 espécies 

(Tabela 3).   
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Tabela 3. Classificação dos indivíduos do estrato herbáceo identificados num fragmento de 

Floresta Ombrófila Mista no Faxinal Marmeleiro de Baixo (FMB). 

 

FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM 

PERÍODO DE 

OCORRÊNCIA 

P V O I 

Asteraceae Baccharis trimera (Less) DC Carqueja X X X X 

 Chaptalia sp. Paraqueda – X X X 

 Elephantopus mollis Kunth Elephantopus X X X X 

 Gnaphalium sp. Macela X – – X 

 Hypochaeris sp. Almeirão X X X X 

 Senecio brasiliensis (Spreng.) Less. María-mole X X – – 

 Siegesbeckia orientalis L. Botão-de-ouro X X X X 

 Soliva sp. Rosseta X – – – 

 Vernonia sp. Assa-peixe X X – X 

Convolvulaceae Dichondra microcalyx (Hallier f.) Fabris Corda-de-viola – X X X 

 Dichondra repens J.R. Forst & G. Forst Orelha-de-rato X X X X 

Cyperaceae Cyperus sp. Tiririca – X – X 

Fabaceae Desmodium sp. Pega-pega X X – X 

Hypoxidaceae Hypoxis decumbens L. Falsa-tiririca – – – X 

Iridaceae Siryrinchium sp. Cebolinha – X X X 

Lythraceae Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.F. Macbr. Sete-sangrias X X X X 

Malvaceae Sida sp. Guanxuma – X X X 

Melastomataceae Leandra australis (Chan.) Cogn. Pixirica X X X X 

Oxalidaceae Oxalis sp. 
Trevo-azedo; 

Azedinha 
X X X X 

Phyllanthaceae Phyllanthaceae sp. Quebra-pedra X X X X 

Plantaginaceae Veronica peregrina L. Veronica X X X X 

Poaceae Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv. Sempre-verde X X X X 

 Ichnanthus pallens (Sw.) Munro ex Benth. Puxa-tripa X X X X 

 Paspalum mandiocanum Trin Capim-Pernambuco X X X X 

 Paspalum notatum Flüggé Grama-forquilha X X X – 

Polygonaceae Rumex sp. Língua-de-vaca X – – – 

Pteridaceae Pteridium sp. Samambaia X X X X 

Rubiaceae Mitracarpus sp. Poaia-da-praia X – – – 

 Richardia brasiliensis (Gomes) Poaia-branca – – X – 

 Spermacoce latifolia Aubl. Erva-quente X X X X 

Solanaceae Solanum sp. Joá – X – X 

Legenda: P – primavera; V – verão; O – outono; I – Inverno.  
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No presente estudo, as famílias botânicas que apresentaram maiores riquezas foram: 

Asteraceae (nove espécies), Poaceae (quatro) e Rubiaceae com três espécies. Liebsch e Acra 

(2004) avaliando o impacto das perturbações antrópicas sobre a composição botânica da 

Floresta Ombrófila Mista, concluíram que as famílias Solanaceae e Asteraceae têm um caráter 

pioneiro no desenvolvimento de florestas antropizadas. Estes autores constataram que as 

famílias Poaceae e Lamiaceae tem ocorrência em ambientes abertos e muito alterados e que 

famílias como Melastomataceae (predominância do gênero Leandra), Rubiaceae, Tiliaceae 

parecem se adaptar à vida no interior da floresta, por apresentar-se em ambientes não muito 

abertos, em locais mais sombreados com menor alteração. 

A constância de ocorrência estacional da família Poaceae, apresentada na tabela 3, 

pode estar associado ao fator de pastoreio, próprio da atividade silvipastoril do Sistema 

Faxinal. De acordo a Sampaio e Guarino (2007) nas regiões de sub-bosque da Floresta 

Ombrófila Mista onde o pastoreio é intenso, existe uma variação na composição florística do 

sub-bosque, devido a um favorecimento das gramíneas (Poaceas). 

Kranz et al. (2009) realizaram um levantamento das espécies de plantas daninhas 

presentes no Paraná, no qual 25 das 31 espécies de indivíduos herbáceos amostrados na 

presente dissertação estão mencionados neste levantamento geral do Estado. No estudo 

paranaense foram encontradas 13 espécies de indivíduos amostrados na dissertação que 

apresentam a característica de exercer uma pressão de competição entre média-alta, esta é 

uma informação que pode advertir que a área de estudo apresenta indivíduos com um 

potencial de competição importante com a capacidade de suprimir espécies de interesse para o 

criadouro comum do Sistema Faxinal. Também indica o grau de degradação e antropização da 

pastagem naturalizada estudada. 

 O levantamento herbáceo do Faxinal Marmeleiro de Baixo (Tabela 3) revelou que o 

criadouro comum tem uma biodiversidade importante de espécies, das quais algumas podem 

conter  propriedades medicinais e tóxicas, além de algumas servir como forrageiras. De 

acordo com Kissmann e Groth (2000), algumas Rubiaceas de nome vulgar de “poaias” 

possuem alcaloides em suas raízes, conhecidas coletivamente como “ipecas”, as quais eram 

utilizadas pelos incas e os índios brasileiros desde antes do descobrimento de América, 

estima-se que hoje tem um consumo de cerca de 100 toneladas anuais para extração de 

alcaloides medicinais, destacando a Nicarágua, o Brasil e a Índia como os maiores produtores. 

Algumas plantas tem componentes tóxicos como sucede em alguns gêneros Solanum da 

família Solanaceae, como por exemplo a espécie Solanum aculeatissimum Jacq., que é nativa 

da Região Sul do Brasil, típica da floresta com Araucária, a qual tem frutos tóxicos ao gado, 
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ou as plantas da família Oxalidaceae que possuem ácido oxálico nas células, sendo também 

algo tóxico, afetando os rins e gerando um desequilíbrio iônico no sangue.  

  É possível, conforme os resultados obtidos, inferir que a área de estudo do presente 

trabalho é heterogênea em termos de alteração antrópica. Desta forma a ocorrência de famílias 

como Asteraceae e Poaceae podem ser utilizados como indicadores de ambientes mais 

alterados produto dos distúrbios naturais e antrópicos que sofre a FOM em Sistema Faxinal e 

famílias como Rubiaceae indicam que a área estudada tem um ambiente mais sombreado, 

uma área menos antropizada.  

 Em relação à ocorrência de espécies herbáceas, para cada um dos períodos das 

estações climáticas, conforme o diagrama de Venn (Figura 13) foi constatado que para o 

presente estudo não houve uma grande diferença no número de espécies herbáceas entre cada 

uma das estações climáticas, ou seja, em termos de sazonalidade não houve grandes 

diferenças nas quantidades de espécies herbáceas registradas. 

 

Figura 13. Diagrama de Venn para a participação absoluta sazonal em número de espécies 

herbáceas e o número de espécies comuns entre as estações climáticas no FMB.  

 Fonte: O autor (2016). 
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Em relação ao levantamento de espécies herbáceas realizadas no mesmo Faxinal 

(Faxinal Marmeleiro de Baixo), realizado por Meyer (2014), constatou-se que o presente 

estudo tem um elevado número de espécies herbáceas em comparação com o estudo de 

Meyer, já que o presente estudo registrou 14 espécies a mais no período de primavera e 

apresentou 17 espécies a mais no período de inverno. Estas diferenças entre o presente estudo 

e o trabalho de 2014, pode-se inferir, provavelmente, que seja pela elevada área amostral do 

presente estudo, o qual avaliou 50 parcelas amostrais de 500 m
2
 cada uma e o estudo anterior 

avaliou somente 16 parcelas de 100 m
2
. 

 

2.3.2 Regressões das estimativas visuais e da matéria seca da forragem herbácea 

mensurada. 

 

 Seguindo a metodologia Botanal, adaptado por Gardner (1986) e utilizando a planilha 

eletrônica de Excel confeccionada por Meyer (2014) para o processamento dos dados do 

Botanal, obtiveram-se para cada tratamento avaliado (estação climática) as equações de 

regressão necessárias para as estimativas da produção sazonal de forragem total. Assim 

mesmo, foram estimadas as correlações de Pearson (R) e os coeficientes de determinação (R
2
) 

que obtiveram os observadores em cada avaliação de tratamento (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Equações de regressão sazonais, com os coeficientes de correlação de Pearson (R) e 

coeficientes de determinação (R
2
) de cada observador. 

 

TRATAMENTOS EQUAÇÃO 

REGRESSÃO 

R
2 

R OBSERVADOR 1 R OBSERVADOR 2 

Primavera -12,727+1,0184x 0,5369 0,6784 0,7913 

Verão -10,504+0,7605x 0,642 0,7282 0,8831 

Outono -11,54+0,806x 0,7552 0,8528 0,8856 

Inverno -13,631+1,0624x 0,9077 0,9577 0,9480 

Legenda: “x” = Nota visual 

Fonte: O autor (2016) 

    

2.3.3 Produção sazonal de forragem 

 

A produção de matéria seca (MS) da pastagem natural no criadouro comum em 

Sistema Faxinal é apresentada na tabela 5, na qual se observa uma variação sazonal de 275,68 

a 565,73 kg de MS ha
-1

, indicando uma média de 416,10 kg de MS ha
-1

.  
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Tabela 5. Produção sazonal de forragem no criadouro comum do Faxinal Marmeleiro de 

Baixo, avaliado no período 2014-2015. 

 

Estações analisadas Amplitude  Disponibilidade de forragem (kg MS 

ha
-1

) 

Primavera 1.099,99 565,73 a
1 

Verão 712,98 371,71 bc 

Outono 586,2 275,68 c 

Inverno 1.197,1 451,28 ab 

Média 899,07 416,10 

CV (%)  64,72 

1
 Médias seguidas por mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Kruskal-

Wallis em nível  de (<5%) de probabilidade.  

Fonte: O autor (2016). 

 

 Esta produção de matéria seca herbácea da área amostrada é menor do que as médias 

produtivas de campos naturais das regiões paranaenses (Tibagi-Ventania, Piraí-Castro, 

Guarapuava e Palmas), reportadas por Schreiner (1996), o qual indica uma produção de 

matéria seca total anual de 2.500 kg ha
-1

, tendo na primavera-verão 1.720 kg ha
-1

 e no outono-

inverno 780 kg ha
-1

.  

 Villafuerte et al. (1999) avaliaram a produção de pastagens não melhoradas em 

ambientes silvipastoris na Costa Rica, onde em regiões de baixa fertilidade, com problemas 

de drenagem e com sombreamento, o 27% das suas pastagens tiveram produções 

consideradas médias com 8.7 a 4.7 t ha
-1

 ano
-1

 de matéria seca e o outro 73% da pastagem 

teve produções menores. Desta forma os autores concluíram que em regiões com as 

características comentadas a produção é baixa, com menos de 6 t ha
-1

 ano
-1

 de matéria seca e 

pode chegar a gerar-se uma produção alta, maior de 8 t ha
-1

 ano
-1

, se estou em áreas de solos 

férteis, de bom drenagem, com Poaceas melhoradas e sombreamento aberto. 

A baixa produtividade vai afetar o ganho de peso dos animais criados no criadouro 

comum do Sistema Faxinal devido à baixa oferta de forragem (OF). Segundo Soares et al. 

(2005) para técnicos e pecuaristas o manejo errôneo da OF é o fator fundamental que 

considera às pastagens nativas como pouco produtivas. 

Os resultados demostraram uma sazonalidade na produção de forragem, sendo a 

primavera e o inverno os períodos de maior produção. Estando presente a sazonalidade na 



 

43 
 

produção de forragem em pastagem natural, os resultados do presente estudo diferem do 

estudo de Soares et al. (2005), onde no outono teve a maior produção com 1.887 kg ha
-1

 de 

MS, seguido da primavera com 1.522 Kg ha
-1

 de MS, o verão de 1.463kg ha
-1

 de MS e o 

inverno com 1.365 kg ha
-1

 de MS.  

No período de inverno não houve os menores valores de produção de forragem, o qual 

é um resultado que pode estar associado às condições atípicas climáticas do período analisado 

(2014-2015), conforme a figura 14. Esta figura 14 demostra que as precipitações no período 

avaliado estiveram acima da precipitação média histórica e especificamente no ano 2015 que 

foi o ano da avaliação na estação de inverno não houve grande frequência de dias com 

temperaturas baixas, as quais caracterizam as geadas severas e frequentes da região conforme 

o indicado por Thomaz e Vestena (2003). 

 

 

Figura 14. Registros climáticos (precipitação média anual e temperaturas mínimas e máximas 

diárias) da estação de Iratí-PR. 

Fonte: INMET (2016), adaptado. 

 

 As baixas temperaturas ocorridas no inverno prejudicam a qualidade do pasto e 

ocasionam um desempenho negativo dos animais pela perda de peso, os quais utilizam a 

pastagem como fonte de alimento principal (MEZZALIRA et al., 2012). Ao analisar o relato 

da citação anterior se pode inferir que no inverno se dá a pior produção de forragem, aspecto 

que não ocorre no presente estudo, já que as piores produções foram no verão e outono, o qual 
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pode ser devido à mudança no clima previamente comentada, mas esta queda na produção no 

verão pode estar também associada pelo manejo que dão os faxinalenses ao seu estoque de 

animais, principalmente bovinos, na área do criadouro comum.  

Provavelmente fora da estação de verão as pessoas podem estar fazendo uso das áreas 

vizinhas ao criadouro comum para deixar os seus animais, e já no verão os faxinalenses 

retiram os animais destas áreas para que voltem obrigatoriamente ao criadouro comum, 

porque segundo a organização do espaço físico do Sistema Faxinal as áreas externas ao 

criadouro comum são destinadas à produção agrícola. Este possível deslocamento dos animais 

ao criadouro comum no verão, aumentando assim a carga animal nesta área, pode provocar 

uma maior taxa de consumo da pastagem disponível, podendo ser principalmente provocada 

pelos bovinos e equinos e não tanto pela população de suínos. Devido a que as avaliações de 

produção foram no final de cada estação analisada, pode ser que os valores baixos de 

produção obtidos no verão sejam produto do alto consumo forrageiro, por ter uma maior 

carga animal no criadouro comum no verão conforme o comentado anteriormente.   

    

2.3.4 Produção de forragem por espécie herbácea 

 

O presente estudo encontrou a presença de cinco espécies forrageiras (Axonopus 

compressus, Paspalum mandiocanum, Paspalum notatum, Ichnanthus pallens, Desmodium 

spp.) as quais podem ser consumidas pelos animais dentro do sistema silvipastoril do 

criadouro comum do Faxinal, destacando-se a espécie Axonopus compressus como a espécie 

que mais produze forragem em cada uma das estações climáticas (Figura 15). 

 

 
Figura 15. Participação das cinco espécies herbáceas forrageiras na produtividade sazonal de 

forragem. 

Fonte: O autor (2016) 
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Os resultados demostraram que a família Poaceae, composta de 4 espécies levantadas 

no presente estudo (Axonopus compressus, Paspalum mandiocanum, Paspalum notatum, 

Ichnanthus pallens) é a família com maior participação em termos produtivos que tem o 

Faxinal estudado. Segundo Dombrowski (1989) uma das características das gramíneas é a 

resistência às oscilações extremas de clima (seca, geada, granizo), além de ter um grande 

potencial de fixação, as quais podem ser características que confiram uma competitividade 

maior em relação a outras famílias-espécies, refletindo-se numa maior participação produtiva.  

A dominância da espécie conhecida como “sempre verde”, ou “grama missioneira” 

pode estar ligada à adaptação às condições edafo-climáticas da região. Destacando as 

características agronômicas desta espécie, Axonopus compressus (Sw.) Beauv., os autores 

Alcântara e Bufarah (1986), indicaram a adaptabilidade a quase todos os tipos de solos, a 

capacidade de suportar baixas temperaturas e geadas, conseguindo se aclimatar em locais de 

1.000 a 2.500 m de altitude. Além destas características os autores relatam que esta espécie 

sul-americana, originaria de Argentina, tem tolerância ao sombreamento, suporta o 

encharcamento e alagamento por curto período e destacam a palatabilidade desta espécie. 

A pesquisa de Villafuerte et al. (1999), desenvolvida em 22 áreas silvipastoris na 

Costa Rica, avaliou o desempenho das pastagens no trópico úmido neste país, para isto, 

estudou a composição florística destas pastagens, onde encontraram que as espécies de maior 

cobertura nas pastagens avaliadas foram três espécies Poaceas, citando Ischaemum ciliare, 

Axonopus compressus e Cynodon nlemfuensis. Este estudo destacou a tolerância ao 

sombreamento que tem as espécies comentadas anteriormente, assim mesmo os autores 

relatam que as espécies Ischaemum ciliare e Axonopus compressus foram dominantes em 

áreas caracterizadas por ter solos de baixa fertilidade, com problemas de drenagem, acidez e 

deficiência de nutrientes.  

Outra pesquisa na Costa Rica, realizada por Jesús (2008), estimou as produtividades 

de pastagens naturalizadas em ambientes silvipastoris, considerando somente a cobertura da 

espécie Hyparrhenia rufa, onde foi estimado que a disponibilidade média de matéria seca na 

estação seca é de 89 kg ha
-1

 mes
-1

 e na estação chuvosa de 721 kg ha
-1

 mes
-1

.   

A espécie Axonopus compressus (Sw.) Beauv pode estar dominando devido à 

associação do seu hábito de crescimento junto com a sua plasticidade fenotípica suportando a 

pressão exercida pelos animais e provavelmente utilizando estratégias de sobrevivência para 

sobreviver e dominar o ambiente estudado.  

A espécie Axonopus catharinensis Valls, a qual é bastante próxima taxonômicamente 

à Axonopus compressus (Sw.) Beauv, foi destacada na pesquisa de Soares et al. (2009) como 
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uma espécie com grande potencial para utilização em ambientes silvipastoris devido a sua 

maior produtividade e adaptação ao sombreamento em comparação com outras onze espécies 

forrageiras avaliadas num experimento em sistema silvipastoril com árvores de Pinus taeda 

no Sul do Brasil. 

 O trabalho de Dombrowski (1989) informa que a espécie Axonopus compressus (Sw.) 

Beauv prefere solos úmidos de todos os tipos, tem grande resistência a seca, resiste ao 

pisoteio e suporta bem a sombra, estas duas ultimas características são características próprias 

do sistema silvicultural presente no criadouro comum do Faxinal Marmeleiro de Baixo, 

podendo assim explicar a dominância que tem esta espécie na área de estudo. 

 Os rendimentos produtivos de matéria seca por espécie herbácea do presente trabalho 

equiparam-se parcialmente com os rendimentos apresentados por Meyer (2014), já que os 

dois trabalhos, foram avaliados no Faxinal Marmeleiro, e a espécie Axonopus compressus foi 

a espécie herbácea que mais gerou matéria seca herbácea no criadouro Faxinal. Porém, a 

média produtiva de matéria seca da espécie Axonopus compressus no verão do presente 

trabalho, que foi de 207 kg de MS, foi inferior ao divulgado na pesquisa citada, que obteve 

933 kg de MS desta espécie herbácea.   

 

2.3.5 Porcentagem de solo descoberto 

 

As porcentagens de solo descoberto da pastagem natural no criadouro comum em 

Sistema Faxinal Marmeleiro de Baixo são apresentadas na tabela 6, na qual se observa uma 

porcentagem média de 39% de solo descoberto e sem diferenças estatísticas na quantidade de 

solo descoberto analisando cada estação climática.  

 

Tabela 6. Porcentagem de solo descoberto sazonal no criadouro comum do Faxinal 

Marmeleiro de Baixo, avaliado no período 2014-2015.  

Estações analisadas Amplitude Solo descoberto (%) 

Primavera 95,50  37,51 a
1 

Verão 96,50 33,54 a 

Outono 96,75 42,59 a 

Inverno 97,25 44,24 a 

Média 96,50 39,47 

CV (%)  75,90 

1
 Médias seguidas por mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Kruskal-

Wallis em nível  de (<5%) de probabilidade. 

Fonte: O autor (2016) 
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 No campo foi verificado que as parcelas que tiveram maior porcentagem de solo 

descoberto foram as que estavam em locais com grande presença da árvore Araucaria 

angustifolia, o qual por conta do sombreamento exercido pela árvore e das grimpas 

espalhadas pelo chão, poderiam afetar a propagação de cobertura vegetal herbácea. Isto junto 

com o efeito do pisoteio dos animais, própria do sistema silvipastoril presente no Faxinal, são 

fatores que poderiam favorecer à alta porcentagem de solo descoberto dos locais comentados. 

Segundo Dias-Filho (2006) apesar dos benefícios imputados aos sistemas silvipastoris, a 

presença de árvores na pastagem poderia prejudicar o desenvolvimento, devido a um excesso 

de sombra, já o trânsito de animais sob a copa das árvores pode provocar perda parcial ou 

total da cobertura vegetal do solo. 

 A avaliação realizada por Jesús (2008), na Costa Rica, avaliando pastagens 

naturalizadas em ambientes silvipastoris, tendo áreas com diferentes graus de degradação das 

pastagens analisadas, demostrou ter porcentagens de solo descoberto inferiores aos resultados 

do presente estudo, já que o autor obteve na estação seca e na estação chuvosa porcentagens 

de solo descoberto de 12,5 e 4,1% respectivamente.  

 O experimento de Bortolo et al. (2001) demostrou como a variável porcentagem de 

solo descoberto tem uma relação com a variável da disponibilidade de forragem presente em 

kg de MS ha
-1

 da pastagem, de tal maneira que à medida que aumentou a quantidade de 

forragem presente em kg de MS/ha, deu-se um decrescimento na porcentagem de solo 

descoberto.  

 

2.4 CONCLUSÕES 

 

A composição florística herbácea do criadouro comum no Faxinal Marmeleiro de 

Baixo identificou cinco espécies forrageiras, porém Axonopus compressus (Sw.) Beauv é a 

planta forrageira principal na produção de biomassa pastoril. Apresentam-se também plantas 

não forrageiras, consideradas daninhas.   

Não há grandes diferenças na composição botânica do estrato herbáceo ao longo das 

estações climáticas.   

A produção de forragem é sazonal, onde na Primavera e Inverno foram obtidas as 

maiores produções.  

 A elevada porcentagem de solo descoberto, encontrado no criadouro comum, reflete o 

grau de distúrbio do Faxinal estudado.   
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CAPÍTULO 3 

 

RESUMO 

 

Luis Guillermo Granados Corrales. Comportamento espacial da produtividade da 

pastagem naturalizada sob Floresta Ombrófila Mista em Sistema Faxinal. 

 

Este estudo foi realizado num fragmento de Floresta Ombrófila Mista (FOM) no 

Faxinal Marmeleiro de Baixo, município de Rebouças – PR, numa área experimental de 

aproximadamente 509 hectares, a qual foi amostrada em 50 pontos georeferenciados usando 

um GPS de navegação. Este trabalho avaliou em cada estação climática o comportamento 

espacial produtivo da pastagem naturalizada sob FOM em Sistema Faxinal, no período 2014-

2015. Foi gerada uma área útil do criadouro comum que compõe o Faxinal estudado, 

excluindo para isto 14 áreas antropizadas que não formam parte do ambiente natural arbóreo 

que conceitualmente tem este criadouro comum. Os dados produtivos das 50 parcelas 

amostradas, calculados pela metodologia Botanal no capítulo segundo da presente dissertação, 

foram importados ao Software GS+ para análises geoestatística destes dados produtivos e 

dependendo da qualidade em termos geoestatísticos do conjunto de dados, elaborar mapas 

temáticos de produtividade com métodos geoestatísticos. Porém nenhuma das produtividades 

de pastagem naturalizada em cada estação climática apresentou dependência espacial pela 

análise dos parâmetros de semivariograma experimental e de validação cruzada. Desta forma, 

os mapas temáticos de produtividade foram modelados com um interpolador não-

geoestatístico, Inverso da Distância Ponderada – IDW, dita modelagem foi unicamente dentro 

da área útil do criadouro comum calculada. Os mapas temáticos produtivos da pastagem 

naturalizada, demostraram a variabilidade espacial produtiva que tem o criadouro comum do 

Faxinal dentro da sua área toda, junto com a variabilidade espacial produtiva estacional, no 

período observado (2014-2015). Os dados produtivos indicam não haver variância estrutural 

(correlação espacial), apresentam um comportamento aleatório como consequência 

possivelmente do distúrbio que tem a pastagem naturalizada do criadouro comum no Faxinal 

Marmeleiro de Baixo.  

 

Palavras-chave: Pastagem naturalizada, Geoestatística, Floresta Ombrófila Mista, Faxinal. 
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ABSTRACT 

 

Luis Guillermo Granados Corrales. Spatial behavior of the naturalized pasture 

productivity under Mixed Ombrophilous Forest in Faxinal System. 

 

This study was conducted in a fragment from Mixed Ombrophilous Forest (FOM) in 

Low Marmeleiro Faxinal, Rebouças - PR, an experimental area of approximately 509 

hectares, which was sampled at 50 points georeferenced using a GPS navigation. This study 

evaluated in each climatic season the productive spatial behavior of naturalized pasture under 

FOM in Faxinal system in the period 2014-2015.It was generated an area of common 

breeding that makes up the Faxinal studied, except for that 14 anthropic areas that are not part 

of the arboreal natural environment that conceptually has this common breeding. The 50 

sampled plots productive data, calculated by Botanal methodology in the second chapter of 

this dissertation were imported to the GS + Software for geostatistical analysis of these 

production data and depending on the quality in geostatistical terms of the set of data, to 

elaborate thematic maps productivity with geostatistical methods . However none of the 

naturalized pasture productivity in each climatic season presented spatial dependence by 

analyzing the parameters of semivariogram experimental and cross-validation. Thus, the 

thematic maps productivity were modeled with a non-geostatistical interpolation, Inverse 

Distance Weighted - IDW, told modeling was only within the useful area of the common 

breeding calculated. The production of thematic maps of naturalized pasture demonstrated the 

productive spatial variability that has Faxinal common breeding within its whole area, along 

with the productive spatial variability seasonal, in the observed period (2014-2015). The 

production data indicate no structural variance (spatial correlation) they show a random 

behavior as a result possibly from the naturalized pasture disorder in the common breeding in 

Low Marmeleiro Faxinal. 

 

Keywords: Naturalized pasture, Geostatistics, Mixed Ombrophilous Forest, Faxinal. 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

 O monitoramento da degradação dos ecossistemas, vêm atualmente se apoiando na 

implementação de ferramentas de geoprocessamento, utilizado para gerar mapas temáticos. 

 O relato de Farina (2006) ressalta a eficiência da utilização de técnicas de 

geoprocessamento para o levantamento dos recursos naturais, desenvolvimento de um banco 

de dados ambientais georreferenciado, monitoramento das transformações ambientais e 

subsídio no planejamento do uso e ocupação territorial.  

 A tecnologia do geoprocessamento é uma ferramenta interdisciplinar, a qual Weber e 

Hasenack (1997) relataram o potencial que tem esta tecnologia na aplicabilidade de diferentes 

estudos de distintas áreas de conhecimento, citando a empregabilidade do geoprocessamento 

em trabalhos de avaliação de impactos ambientais, planejamento agrícola, previsão de safras, 

avaliações de terras. Zaidan e Silva (2010) utilizaram ferramentas de geoprocessamento para a 

geração de um mapa da área analisada com zoneamento de regiões com necessidade de 

proteção ambiental levando em considerações variáveis como a cobertura vegetal e risco de 

erosão do solo. 

 Para conseguir gerar um mapa são necessárias ferramentas de geoprocessamento de 

análise de superfície como os interpoladores, os quais segundo Camargo et al. (2002), 

abordam de três maneiras distintas a superfície modelada, existindo interpoladores com 

predominância à variação dos efeitos locais, outros que focam a variação em larga escala e 

outros baseados na estrutura de correlação espacial dado por um procedimento geoestatístico.  

Avaliando diferentes interpoladores, Carvalho e Assad (2005) concluíram que o 

interpolador geoestatístico (krigagem ordinária) foi o melhor método em comparação com 

outros dois métodos de interpolação de dados espaciais, inverso do quadrado da distância e 

curvatura mínima. Os autores indicaram que os mapas de variabilidade espacial não 

apresentaram grandes diferenças visuais, não obstante o interpolador geoestatístico foi o que 

apresentou o menor valor de quadrado médio do erro. 

 Os Faxinais além de ser um sistema produtivo, são um estilo de vida peculiar, o qual 

depende da conservação dos recursos naturais que o compõem para sua subsistência, tendo 

como uma das suas características a atividade de criação animal à solta, cuja criação sendo 

desenvolvida nas áreas de criadouro comum do Sistema Faxinal, funciona como uma fonte de 

renda e alimento familiar dos moradores.  

Desta forma monitorar o comportamento produtivo forrageiro das áreas do criadouro 

comum Faxinal, pode ser um insumo importante para um maior conhecimento da principal 

fonte de alimento dos animais criados, como é a pastagem naturalizada presente no Sistema.   



 

55 
 

Diante o exposto, o presente estudo teve como objetivo mapear e avaliar em cada 

estação climática o comportamento espacial da produtividade de pastagem natural sob 

Floresta Ombrófila Mista em Sistema Faxinal para ter uma visualização total produtiva 

herbácea, testando primeiramente os dados produtivos a análises geoestatístico e 

posteriormente elaboração de mapas produtivos da pastagem estudada. 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

   

 A área de estudo (Faxinal Marmeleiro de Baixo), correspondente a um fragmento de 

Floresta Ombrófila Mista de 509 ha (ALBUQUERQUE, 2015). Este capítulo analisa 

exclusivamente o criadouro comum presente abaixo da floresta que engloba toda a área de 

estudo, denominada área potencial do criadouro comum, no entanto, não havia em toda esta 

área uma cobertura arbórea.  

Para gerar uma área real do criadouro comum do Sistema Faxinal estudado, foi 

utilizada a imagem mais recente (2014) emitida pelo Google EARTH
®
, no qual utilizando-se 

um zoom (menor a 1 Km) foram extraídas 14 áreas que não possuíam componente arbóreo, 

denominadas áreas antropizadas, as quais visualizando-se na imagem de satélite aparecem 

como áreas destinadas para residências, quintais, estradas (Figura 16). 

 

                   

      

Figura 16. Representação do processo de exclusão de áreas não pertencentes ao criadouro 

comum para gerar um polígono da área útil deste, no Faxinal Marmeleiro de Baixo. 

Fonte: O autor (2016)  
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 Foi realizada uma transformação das coordenadas geográficas (graus, minutos e 

segundos) em projeção cartográfica UTM (fuso 22, MC 51°W, Datum SIRGAS 2000) para 

todos os pontos que compõem o perímetro das 14 áreas antropizadas (excluídas), assim como 

os pontos dos perímetros da área do Faxinal e dos 50 pontos amostrais (parcelas) 

georeferenciados usando um GPS de navegação por Albuquerque (2015). 

 Foi elaborada uma base de dados (Tabela 7), na qual os 50 pontos amostrais em 

projeção UTM tiveram os seus dados de produção sazonal da pastagem, cujos dados 

produtivos foram calculados no capítulo 2. 

 

Tabela 7. Representação da base de dados gerada para posterior análise geoestatística no 

software GS+. 

Coord. UTM 
Parcela 

Produtividade (kg MS /ha) 

E(m) N(m) Primavera Verão Outono Inverno 

544475,47 7161063,09 1 611,16 195,845 0 219,688 

544474,80 7160863,75 2 336,192 127,4 142,9 145,32 

⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ 

546921,43 7160257,32 50 51,04 36,14 279,92 495,912 

Fonte: O autor (2016)  

  

3.2.1 Análises geoestatistica dos dados de produtividade da pastagem 

 

 Para esta análise foi utilizado o software GS+ versão 10.0, importando os dados 

apresentados na tabela 7.  Para a variável em estudo (produtividade sazonal da pastagem 

naturalizada) foi realizada uma análise preliminar dos dados com parâmetros de estatística 

descritiva e posteriormente análise espacial dos dados, com a geração e melhor ajuste de 

semivariograma, avaliando-o com os parâmetros variográficos soma dos quadrados dos 

resíduos (SQR) e o grau de dependência espacial do conjunto de dados conforme a 

classificação de Zimback (2001). Desta forma, junto com os parâmetros variográficos antes 

mencionados, foram realizados gráficos de validação cruzada para verificar a existência de 

uma boa correlação entre os valores estimados e os valores reais.  

 

3.2.2 Interpolação dos dados de produtividade para posterior elaboração de mapas  

 

Com a análise espacial dos dados, por meio dos parâmetros do ajuste de 

semivariograma e de validação cruzada, foi verificado se os dados possuíam dependência 

espacial forte, soma do quadrado dos resíduos baixa, coeficiente de regressão na validação 
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cruzada próximo a um, intercepto do eixo das ordenadas na validação cruzada próxima a zero, 

para realizar uma interpolação com métodos geoestatísticos, e utilizar a família de 

interpoladores Krigagem. 

Assim como o conjunto de dados produtivos não apresentou variância estrutural e 

consequentemente dependência espacial, os dados foram interpolados por métodos não 

geoestatísticos, utilizando-se o interpolador “Inverso da Distância Ponderada” (IDW) presente 

no software GS+ versão 10.0. 

  

3.2.3 Elaboração de mapas de produção de pastagem do criadouro comum 

 

 Os mapas produtivos foram elaborados no software GS+ versão 10.0, indicando-lhe 

áreas de exclusão (recorte de áreas), as quais representam na realidade as 14 áreas 

antropizadas (Figura 16). 

 Para este procedimento foi importado ao software primeiramente os 447 pontos que 

criam o perímetro da área do Faxinal (área potencial do criadouro comum) e seguidamente 

foram importados os 1.052 pontos que criam as áreas de recorte, com o objetivo de gerar 

mapas produtivos da pastagem naturalizada da área útil do criadouro comum que tem o 

Faxinal Marmeleiro de Baixo. 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A tabela 8 mostrou a análise preliminar do conjunto de dados produtivos avaliados, 

utilizando-se parâmetros da estatística descritiva.  

 

Tabela 8.  Estatística descritiva dos valores de produtividade sazonal da pastagem naturalizada (Kg 

MS ha
- 1

), sob Floresta Ombrófila Mista em Sistema Faxinal, período 2014-2015. 

Variável Média Mediana Moda Min. Máx. DP Ass. Curt. CV (%) 

 Primavera 565,735 590,792 539,87 e 875,94 0 1099,99 270,943 -0,33 -0,37 47,89 

Verão 371,711 389,773 0 0 712,99 207,497 -0,45 -0,79 55,82 

Outono 275,681 316,19 0 0 586,20 182,459 -0,39 -1,15 66,18 

Inverno 451,277 469,352 0 0 1197,10 313,903 0,20 -0,78 69,56 

Legenda: Min. – valor mínimo; Máx. – valor máximo; DP – desvio padrão; Ass. – coeficiente de assimetria; 

Curt. – coeficiente de curtose e CV – coeficiente de variação. 

Fonte: O autor (2016) 
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Os valores das medidas de posição (média, mediana, moda) da tabela 8, mostraram 

estar distantes entre si, o qual expressa que os dados da presente pesquisa não apresentam 

uma distribuição normal, podendo ser uma dificuldade para ajustar os semivariogramas na 

análises geoestatística de este conjunto de dados. 

Assim mesmo os valores de assimetria e de curtoses dos dados produtivos da 

pastagem evidenciaram que este conjunto de dados produtivos são distante de uma 

distribuição de dados normal e apresentam uma grande variabilidade. De acordo com Júnior 

(2011), assimetria é o grau de afastamento da simetria de uma distribuição de dados, onde se 

o resultado do coeficiente de assimetria é zero, isto vai expressar que a distribuição é 

simétrica, não obstante se o resultado é negativo, como ocorre para os dados de primavera, 

verão e outono, é denominado de assimetria negativa e se fosse um resultado positivo, como 

sucede para os dados de inverno, é chamado de assimetria positiva, estas duas assimetrias 

indicam que as médias de cada tratamento (estações climáticas) não se localizam no centro 

dos dados. As curtoses, que medem o grau de achatamento da distribuição de dados, foram 

negativas o qual é denominado de distribuição mesocúrtica, que mostra uma distribuição 

achatada evidenciando uma alta variabilidade do conjunto de dados.  

A tabela 8 evidenciou que os dados de produtividade de pastagem avaliada em 

qualquer estação climática tem um coeficiente de variação muito alto (acima de 30%), em 

referencia à classificação de coeficientes de variação para ensaios agrícola apresentada por 

Pimentel Gomes (2000).  Procurando uma comparação com outras pesquisas que fizeram 

referência ao coeficiente de variação baixo em condições de floresta natural, a presente 

dissertação continuou tendo valores de CV altos em referencia ao reportado por Campos et al. 

(2001), os quais estimaram os volumes de fuste comercial num povoamento misto, que 

apresentando valores de coeficiente de variação de 38,08%  relataram ser satisfatórios, 

considerando que o origem dos dados eram de povoamento em matas nativas mistas em 

quatro regiões de Minas Gerais. 

De acordo com Frogbrook et al. (2002) a presença de valores elevados de coeficiente 

de variação podem se considerar como os primeiros indicadores da existência de 

heterogeneidade nos dados. 

 O fato de apresentar coeficientes de variação altos avaliando estrato herbáceo também 

foi constatado por Chiba et al. (2010), os quais avaliando por cinco anos plantas daninhas por 

m
2
, mostraram que o ano com menor coeficiente de variação foi de 45,34% e o ano de maior 

coeficiente de variação foi de 85,67%. 

Os resultados de alta variação dos dados da presente pesquisa, já eram esperados, pelo 
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fato de que na coleta de campo haviam parcelas praticamente sem pastagem e outras com 

considerável produtividade, verificado pelos valores mínimo e máximo (Tabela 8).  

Após de observar na estatística descritiva que os dados têm muita dispersão, com 

ajuda do software GS+ versão 10.0 foram elaborados os semivariogramas experimentais 

apresentados na figura 17, trabalhando com os dados originais de produtividade de biomassa 

herbácea, ou seja, o calculo dos semivariogramas foi feito sem dados transformados devido à 

que os dados originais refletem a realidade de produção de biomassa herbácea que tem o 

criadouro comum do Faxinal estudado.   

 

      
 

 

      
 

Figura 17. Semivariogramas experimentais das produtividades sazonais da pastagem 

naturalizada (kg de MS ha
-1

), sob Floresta Ombrófila Mista em Sistema Faxinal, 

período 2014-2015. 

Fonte: O autor (2016) 

 

A figura 17 demostra que os semivariogramas da produtividade de pastagem 

calculados na primavera, verão e outono apresentaram o fenômeno denominado efeito pepita 

puro, o qual demostra que os dados não têm dependência espacial, possuindo assim, um 

semivariograma com nenhum campo estrutural, ou seja, os dados possuem um 
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comportamento aleatório. Devido a que meu conjunto de dados apresentou um 

comportamento aleatório, indica que ao medir a biomassa pastoril numa das 50 parcelas que 

foram avaliadas, não estou medindo nada na parcela vizinha porque não existe nenhuma 

correlação espacial, é totalmente aleatório o seu comportamento. 

Para Guimarães (2004) o efeito pepita puro pode indicar que a distribuição espacial do 

atributo na área de estudo é homogênea, aleatória ou a malha amostral é insuficiente para 

detectar dependência espacial. No presente estudo, a ideia de homogeneidade é rejeitada pelo 

fato de possuir uma grande variabilidade em termos produtivos nas parcelas avaliadas, dita 

heterogeneidade foi mostrada com os valores de estatística descritiva (Tabela 8). 

Os dados produtivos da pastagem naturalizada não formam um campo contínuo, em 

vez disso, os dados apresentam um campo aleatório, evidenciado pelos semivariogramas da 

figura 17, demostrando assim que a pastagem do criadouro comum tem alguma forma de 

distúrbio que promoveu a não geração de um campo contínuo, podendo ser provocado por 

algum fator físico, químico, biológico presente na área do criadouro comum, como por 

exemplo, poderia ter-se um excesso de pastejo, compactação do solo, infestação de plantas 

daninhas, deficiente fertilidade do solo, um sombreamento não adequado, entre outros fatores.     

Uma das possíveis respostas ao efeito pepita puro, demostrado nos semivariogramas 

de primavera, verão e outono da anterior figura 17, pode estar associado a uma variabilidade 

de pequena escala, na qual a variância estrutural ocorre numa distância menor do que a menor 

distância entre duas parcelas na amostragem, ou seja, poderia ter um gride amostral 

inadequado, sem densidade de observações para captar variabilidade espacial. Não obstante, 

este efeito peita puro pode ser uma consequência do distúrbio que tem a pastagem 

naturalizada do criadouro comum estudado, sendo os dados produtivos possivelmente 

influenciados por alguns dos fatores anteriormente citados.  

Os resultados dos semivariogramas experimentais da presente pesquisa foram 

completamente diferentes aos calculados na modelagem geoestatística da biomassa herbácea 

em sistema silvopastoril realizado por Correia et al. (2014), onde ficou em evidencia a 

dependência espacial da variável biomassa herbácea sob duas espécies de árvores, já que sob 

a árvore da espécie algaroba foi obtido um semivariograma com uma dependência espacial 

moderada (63%) e alcance de aproximadamente 13,260 m, e sob a árvore da espécie juazeiro  

foi obtido  um semivariograma com dependência moderada (33%) e alcance de 

aproximadamente 6,938 m.   

Na figura 17, pode-se visualizar que o semivariograma calculado para inverno 

apresenta um formato de semivariograma que poderia ter uma dependência espacial, mas 
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conferindo com os parâmetros variográficos e de validação cruzada da tabela 9, foi 

evidenciado que a variável produtividade de pastagem de inverno não é um semivariograma 

satisfatório, pois embora tenha um grau de dependência espacial forte, segundo a classificação 

de Zimback (2001), o qual é o ideal para designar um ajuste de semivariograma com 

qualidade geoestatística, esta variável de inverno obteve uma alta soma dos quadrados dos 

resíduos (5,48E+09). 

 

Tabela 9. Parâmetros variográficos e de validação cruzada dos valores de produtividade sazonal da 

pastagem naturalizada (Kg MS ha
-1
), sob Floresta Ombrófila Mista em Sistema 

Faxinal, período 2014-2015. 

 Ajustes dos Semivariogramas Validação Cruzada 

Variável Modelo‡ 
Efeito 

Pepita (Co) 

Patamar 

(Co+C) 

Alcance 

(m) 
SQR 

IDE 

[C/(Co+C]] 

 

CR Int. y3 R2 

Primavera1 Linear 79.795,22 79.795,22 1.581,29 2,27E+10 0 -1,625 1.551,28 0,167 

Verão2 Linear 46.918,78 46.918,78 1.581,29 5,58E+09 0 0,063 346,42 0,083 

Outono3 Linear 36.640,90 36.640,90 1.581,29 9,16E+09 0 0,329 177,02 0,219 

Inverno4 Gaussiano 100 102.900 271,93 5,48E+09 0,99 0,293 308,26 0,628 

Legenda: 
‡
Modelos foram todos isotrópicos; 

1,2,3,4
Distância de análise 1.634,65 e Fragmentação da distância de 

análise 108,98; SQR – soma dos quadrados dos resíduos; IDE – índice de Dependência Espacial; CR – 

coeficiente de regressão entre o valor estimado e o real; Int. y  – intercepto do eixo “y”; R
2
 – coeficiente de 

determinação entre o valor estimado e o real.
 
 

Fonte: O autor (2016) 

 

O alto valor numérico da soma quadrada dos resíduos (SQR) é devido a que os ajustes 

dos modelos de semivariograma foram feitos com os dados amostrados em campo, que vem 

da prévia extrapolação da biomassa herbácea para 1 hectare, onde o criadouro comum foi 

amostrado jogando aleatoriamente em quatro ocasiões um gabarito de 0,5 m x 0,5 m em cada 

uma das 50 parcelas permanentes (unidades amostrais), avaliando realmente 2 m
2
 desta 

parcela de 500 m
2
. Nesta pesquisa, em cada parcela amostrada foi extrapolado o calculo para 

1 hectare e foi georeferenciada a parcela de 500 m
2
 numa coordenada central, onde pensando 

na diminuição desta SQR, tentando criar uma metodologia com uma boa coleta de dados para 

captar variabilidade espacial e assim ter uma espacialização com técnicas geoestatísticas, uma 

possível solução poderia ser amostrar a área com um número maior de observações mas 

diminuindo o tamanho (área) das parcelas.  
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Da mesma forma o semivariograma de inverno não atingiu valores da análise da 

validação cruzada satisfatórios, cujos valores para ser considerados satisfatórios devem ter um 

coeficiente de determinação (R
2
) o mais próximo a “1” e o intercepto do eixo “y” ser o mais 

próximo do valor de zero (GS+, 2014).  

Na figura 18 se mostram as validações cruzadas dos modelos de semivariograma, cuja 

análise auxilia em determinar se o modelo de semivariograma é confiável, demostrando que 

na presente pesquisa os quatro modelos avaliados não apresentam caraterísticas de qualidade 

de ajuste. 

 

 

 

              .       

 

 

 

 

 

                         
 

 

 

Figura 18. Validações cruzadas das produtividades sazonais da pastagem naturalizada (kg de 

MS ha
-1

), sob Floresta Ombrófila Mista em Sistema Faxinal, período 2014-2015. 

Fonte: O autor (2016) 
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Os gráficos de validação cruzada (Figura 18) são um indicativo da qualidade dos 

ajustes do semivariograma teórico aos dados experimentais, esta qualidade não foi 

evidenciada nos gráficos de validação cruzada do presente análise, porque a linha cheia (reta 

equivalente dos valores estimados) possui forte grau de inclinação em relação à linha 

pontilhada (reta equivalente dos valores reais), o qual indica as grandes diferenças (baixa 

correlação) entre o valor real e o estimado. A própria distribuição da nuvem de pontos 

evidencia a baixa qualidade do ajuste, porque se tivesse um bom ajuste, deveria ter uma 

distribuição de pontos na nuvem equilibrada, com uma distribuição tanto acima como abaixo 

das retas e em toda a extensão da reta. Devido a que a base de dados apresenta bastantes 

valores de zero, como ocorre no outono e inverno, vai provocar essa grande variabilidade 

entre os valores reais e estimados destes gráficos, mas isto não significa que o conjunto de 

dados está equivocado, somente é a evidencia do distúrbio que a pastagem avaliada possui. 

Os resultados de validação cruzada são muito discrepantes aos gráficos de validação 

cruzada apresentados por Amaral et al. (2015), os quais em dois estudos de caso expõem a 

geoestatística como uma ferramenta que gera informações para descrever o comportamento da 

variabilidade espacial de algumas variáveis na Floresta Ombrófila Mista, deste modo a 

publicação analisa a variabilidade espacial do Número de Espécies e do Índice de 

Diversidade, assim apresenta validações cruzadas com diferenças muito pequenas entre os 

dados reais e estimados, ou seja com retas quase que se sobrepõem, havendo uniformidade na 

distribuição dos pontos ao longo das retas, além de semivariogramas com bons resultados 

comparando-os com os parâmetros variográficos, ilustrando a forte correlação espacial das 

variáveis estudadas.   

Desta forma, foi demostrado com a validação cruzada e com os parâmetros 

variográficos que os semivariograma, que representam a produtividade sazonal de pastagem, 

não possuem dependência espacial para criar mapas temáticos de distribuição espacial da 

produtividade com técnicas de interpolação geoestatistica, como por exemplo a Krigagem. 

Assim, foi optado por fazer a modelagem dos mapas de produção sazonal da pastagem 

utilizando o interpolador não geoestatístico denominado Inverso da Distância Ponderada – 

IDW (Figura 19). 
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Figura 19. Variabilidade espacial da produtividade sazonal da pastagem naturalizada (kg de 

MS ha
-1

), sob Floresta Ombrófila Mista em Sistema Faxinal, período 2014-2015 

(Coordenadas UTM, Fuso 22, 51°W, Datum SIRGAS 2000). 

Fonte: O autor (2016) 

 

 Os mapas de produtividade do criadouro comum do Faxinal (Figura 19) apresentam o 

comportamento heterogêneo em nível de produtividade de pastagem no criadouro 

comunitário, os mapas indicam também as mudanças em produtividade segundo a estação 

climática do ano, comportamento anteriormente discutido no capítulo 2. 

 

Primavera Verão 

Outono Inverno 
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 Os mapas evidenciaram regiões com crescimentos inferiores a 220 kg de MS ha
-1

 em 

determinadas estações climáticas, o qual é preocupante se partimos do conceito faxinalense, o 

qual destina o criadouro comum como local de alimento da criação desenvolvida pelos 

moradores. Também os mapas evidenciaram que não existe uma marcada região do criadouro 

analisado que apresente teores altos de produtividade de pastagem ao longo das estações 

climáticas. 

  

3.4 CONCLUSÕES 

 

Os dados produtivos em primavera, verão e outono não apresentaram dependência 

espacial (efeito pepita puro). A produtividade de inverno apresentou dependência espacial 

forte, porém a validação cruzada evidenciou a baixa qualidade que tem o modelo de 

semivariograma na análise geoestatística. 

A análise geoestatística por meio de parâmetros variográficos e de validação cruzada 

evidenciou que os dados produtivos da pastagem naturalizada do Faxinal tem um 

comportamento aleatório, ou seja, o criadouro comum é uma área com dados sem correlação 

espacial, indicando assim a análise que a pastagem estudada tem um fator ou fatores de 

distúrbio que está condicionando este comportamento não contínuo.  

Os mapas temáticos produtivos da pastagem naturalizada, elaborados com um 

interpolador não geoestatístico (Inverso da Distância Ponderada – IDW), descreveram que há 

mudanças espaciais na produtividade entre as estações do ano. Assim mesmo os mapas 

evidenciaram que a área do criadouro comum do Faxinal é muito heterogênea na sua 

produtividade de biomassa pastoril.  

A malha amostral ou o número de pontos por unidade tal vez sejam insuficientes para 

a criação de mapas por interpolação geoestatistica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O levantamento herbáceo do Faxinal Marmeleiro de Baixo mostrou que a área de 

estudo poderia se tornar área de estudo importante para futuras pesquisas, porque apresenta 

indivíduos com diferentes características, alguns nativos e outros introduzidos, alguns com 

propriedades medicinais, outros com propriedades tóxicas, dentre outras. 

 Sugere-se a realização de mais pesquisas para determinar os fatores limitantes da 

produção de forragem na área de estudo e geradores de possíveis distúrbios, que fizeram a 

pastagem no criadouro comum do Faxinal Marmeleiro de Baixo apresentar-se como um 

campo não contínuo.  


