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resUmo

Conhecer a composição florística, a diversidade e a modificação das espécies que compõe
um bioma, contribui para o entendimento das relações ecológicas deste. Isto é útil na iden-
tificação do manejo adequado para um desempenho econômico e sustentável da pasta-
gem. Em dezembro de 2011, foi realizado um levantamento botânico, pela metodologia
Botanal, no município de Pinheiro Machado na localidade do Alto Camaquã, integrante do
bioma Pampa no Brasil. No levantamento foram encontradas 69 espécies vegetais, pre-
dominando as famílias de gramíneas, compostas e leguminosas sendo 33, 08 e 06 espé-
cies, respectivamente para cada família, com predominâncias na composição da massa
de Baccharis trimera , representando as compostas, Paspalum notatum , representando
as gramíneas e Desmodium incanum , representando as leguminosas. As espécies Bac-

charis trimera e Eryngium horridum contribuíram com 49,78% da massa de forragem. O
restante da massa foi composta por 67 diferentes espécies.

Palavras chave: Botanal, Composição Botânica, Massa de Forragem.

aBstraCt

Knowledge of floristic composition, diversity and modification of species that comprise a
biome, contributes to the understanding of the ecological relationships of this. This is useful
in the identification of appropriate management for a sustainable and economic perfor-
mance of pasture. In December 2011, we conducted a botanical survey, by the BOTANAL
method  in the city of Pinheiro Machado in the region of Alto Camaquã, part of Pampa
biome in Brazil. In the survey 69 species were recorded, predominating speciesof grasses,
Compositae  and  legumes families, being 33, 08 and 06 species respectively for each fa-
mily, with predominance in the forage mass composition of Baccharis trimera, representing
the Compositae, Paspalum notatum, representing grasses and Desmodium incanum, re-
presenting the legumes. The species Baccharis trimera and Eryngium horridum contributed
with 49.78% of herbage mass. The remainder of the mass were consisted of 67 different
species.
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introdUção

O bioma Pampa é caracterizado por sua vasta
diversidade em fauna e flora, proporcionando
uma característica impar à sua região, que
abrange o sul do Paraguai e do Rio Grande do
Sul, nordeste da Argentina e todo território do
Uruguai (Carvalho, 2009).

As pastagens naturais deste bioma são com-

postas por aproximadamente 520 espécies de
gramíneas e 250 de leguminosas (Boldrini,
2009), além de várias outras famílias. Essas pas-
tagens são muito suscetíveis à modificação em
sua associação e estrutura, por condições am-
bientais e de manejo, determinando a composi-
ção florística destas pastagens. 

Objetivou-se com a avaliação florística, iden-
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tificar e quantificar as espécies e sua contribui-
ção na massa de forragem da pastagem natural,
submetida às condições do histórico de manejo
particular de uma propriedade localizada no mu-
nicípio de Pinheiro Machado, Rio Grande do
Sul, Brasil. 

material e métodos

O trabalho foi realizado em dezembro de
2011, em uma propriedade situada no município
de Pinheiro Machado, localizada na Região Fi-
siográfica da Serra do Sudeste, Rio Grande do
Sul, Brasil. A área de campo natural pertence a
pecuaristas familiares, que fazem parte do pro-
jeto Alto Camaquã da Embrapa CPPSUL, Bagé,
RS e estão organizadas em Unidades Experi-
mentais Participativas (UEPAs).

O clima da região, segundo a classificação de
Köppen, é o temperado úmido (Cfb), com tem-
peratura do ar média anual de 16°C e precipita-
ção média anual em torno de 1380 mm. 

O levantamento florístico foi realizado em
uma UEPA, que aderiu ao projeto Alto Cama-
quã, manejando os animais em um sistema de
pastoreio rotativo utilizando apenas bovinos,
com período de descanso variável. Anterior-
mente a propriedade utilizava pastejo contínuo
com ovinos e bovinos, com uma pressão de pas-
tejo relativamente elevada (>1 UA por hectare).

Foram avaliadas 14 transectas (formadas por
4 quadros contíguos de 0,5 x 0,5m) distribuídas
na propriedade, de maneira a representar a ve-
getação dos diferentes potreiros. 

O levantamento foi realizado seguindo o pro-
cedimento de campo do método BOTANAL
(Tothill et al., 1992), sendo os dados processa-
dos com uma planilha eletrônica de cálculos au-
tomatizada proposta por Martins e Quadros
(2004) e modificada por MARTINS et  al.
(2007).

Foram calculadas a massa de forragem total,
a participação relativa das principais espécies na
matéria seca e a frequência relativa das demais
espécies componentes das áreas de pastagem na-
tural.

resUltados
No levantamento florístico foi observada a

ocorrência de 69 espécies, características da di-

versidade dos campos da região.

A propriedade estudada apresentou uma ele-
vada participação das espécies Baccharis trimera
contribuindo com 25,6% seguido por Eryngium
horridum com 24,1% da massa de forragem.

Essa grande participação da Baccharis trimera
não é uma característica da região, como obser-
vada por Boavista et. al, (2011) em outros levan-
tamentos realizados na mesma região, onde
predominram gramíneas na massa de forragem
total. Essa particularidade pode ser atribuída ao
período curto de avaliação do sistema de manejo
empregado. O histórico de superpastejo da pro-
priedade favoreceu a maior frequencia dessas es-
pécies de baixa palatabilidade, que aumentaram
sua participação com o descanso proporcionado. 

Entre as gramíneas registradas, destacou-se
Paspalum notatum contribuindo com 12,9% e
Desmodium incanum representou as legumino-
sas, com 5,2% da massa.

ConClUsão

A alteração no manejo empregado na proprie-
dade, aumentou a contribuição da família Aste-
raceae na massa de forragem. 
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