LEVANTAMENTO DA COMUNIDADE ARBORESCENTE EM FRAGMENTOS DE MATA DE RESTINGA, ARROIO GRANDE, RS

SOUSA, Kleisson Silva 1; SARAIVA, Daniel Dutra2; SOUZA, Cristiano Antunes 3

1kleissonsilvasousa@bol.com.br Ecólogo
2Ecologo,
3Votorantim Celulose e Papel-Biólogo

1. INTRODUÇÃO

A vegetação de restinga como uma formação geomorfológica de caráter fitogeográfico, apresenta-se de forma complexa, variando desde tipos; herbáceos, arbustivos e arbóreos, sendo que esta variabilidade é resultado da modificação das condições climáticas e edáficas, como também de fatores temporais, de ordem sucessional e geistórico [3]. 
O presente trabalho tem como objetivo descrever a comunidade arborescente de fragmentos de mata de restinga, no município de Arroio Grande, na região de abrangência da planície aluvial do rio Piratini.


2. MATERIAL E MÉTODOS

A área de estudo está localizada na Planície Costeira Sul-Brasileira interna, numa propriedade particular agropastoril, no município de Arroio Grande, próximo ao rio Piratini. A região apresenta uma paisagem constituída de uma matriz campestre com manchas de mata de restinga arenícola e paludícola em diferentes estágios de conservação. 
 As matas de restinga encontram-se estabelecidas nas barreiras deposicionais, contrastando com unidades geomorfológicas distintas, como os terraços de banhado paleáceo e patamares mais elevados, constituídos de campos secos, nos desníveis topográficos ocorre o campo inundado arbustivo.
Para levantar a comunidade vegetal arborescente, foram percorridas as matas de restinga da área estudada (20 horas de amostragem), a identificação das espécies arborescente decorreu por características dendrológicas.  


3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram identificadas 78 espécies arborescentes pertencentes a 35 famílias. As famílias de maior número de espécies foram: Myrtaceae (8 espécies), seguido de Euphorbiaceae (7), Fabaceae e solanaceae (6), Asteraceae e Moracea (4), Flacourtiaceae, Rubiaceae e Sapotaceae (3). Estas famílias representam cerca 48,7% do total de espécies levantadas (Tabela 1).
O dossel das matas é formado principalmente pelo açoita-cavalo (Luehea divaricata), gerivá (Syagrus romanzoffiana), figueira-de-folha-miúda (Ficus organensis), figueira-de-folha-grande (Ficus monckii), e figueira-mata-pau (Ficus luschnatiana). Entre as espécies mais freqüentes que ocorrem tanto no dossel como no sub-bosque, tem-se: maria-preta (Diospyrus inconstans), camboatá-vermelho (Cupania vernalis), aguaí (Chrysophylum marginatum), araça-do-mato (Myrciantes gigantea), tarumã (Vitex megapotamica), cabroé-mirim (Banara parvifolia), limoeiro-do-mato (Randia armata), coronilha (Scutia buxifolia), capororoca (Myrsine laetevirens), capororoca-peluda (Myrsine coriacea), chal-chal (Allophylus edulis), entre outras (Tabela 1). 
As espécies típicas do sub-bosque são: cincho (Sorocea bonplandii), aguaí-da-serra (Chrysophylum gonocarpum), laranjeira-do-mato (Gymnanthes concolor), caúna (Ilex dumosa), crista-de-galo (Calliandra tweedii), vassobia breviflora, café-do-mato (Psychotria carthagenensis), e  entre outras (Tabela 1).
Na	composição das bordas é notável a presença da assobiadeira (Schinus polygamus), cocão (Erythroxylum argentinum), Senna corymbosa, pau-de-junta (Coccoloba cordata), fumo-bravo (Solanum erianthus), guamirim (Gomidesia palustris), murta (Blepharocalix salicifolius) e guamirim (Eugenia uruguayensis). Algumas espécies como, a guaçatunga-preta (Casearia decandra), guaçatunga (C. silvestres), branquilho (Sebastiana commersoniana), branquilho-leiteiro (S. brasiliensis), pitanga (Eugenia uniflora) e marmeleiro-do-mato (Ruprechtia laxiflora), ocorrem tanto na borda como no interior dos fragmentos (Tabela 1). 
Próximo a um meandro no baixo curso do rio Piratini ocorre uma formação ripária de sarandizal, constituída de amarilho (Sebastiania schottiana), sarandi-vermelho (Phyllanthus sellowianus), sarandi (Terminalia australis) e sarandi-mata-olho (Pouteria salicifolia) (Tabela 1). 
Acompanhando as barreiras das matas de restinga ocorrem de forma densa, os agrupamentos de maricá (Mimosa bimucronata), e em menor expressão, o espinilhal (Acacia caven) (Tabela 1).

Tabela 1. Lista da comunidade arborescente em fragmentos de mata de restinga no município de Arroio Grande, *espécie ameaçada no estado [1].

file_0.wmf
Familia

Espécie

Nome popular

Forma de vida

Acanthaceae

Justicia brasiliensis

junta-de-cobra

arbusto

Ruellia angustifolia

flor-de-fogo

sub-arbusto

Anacardiaceae

Schinus therebinthifolius

aroeira-vermelha

árvore

Schinus polygamus

assobiadeira

árvore

Aquifoliaceae

Ilex dumosa

caúna

árvore

Areacaceae

Syagrus romanzoffiana

gerivá 

árvore

Aasclepiadaceae

Metastelma aphila

arbusto-apoiante

Asteraceae

Baccharis dracunculifolia

vassourinha

arbusto

Baccharidastrum triplinervium

erva-santa

Eupatorium serrulatum

chirca

arbusto

Eupatorium buniifolium

chirca

arbusto

Boraginaceae

Cordia ecalyculata

louro-mole

árvore

Cacraceae

Opuntia monocantha

árvore

Cerus hildmanianus

tuna

árvore

Celtidaceae

Celtis 

spinosa

taleira

arbusto

Combretaceae

Terminalia australis

sarandi

árvore

Ebenaceae

Diospyros inconstans

maria-preta

árvore

Erythroxylaceae

Erythroxylum argentinum

cocão

árvore

Euphorbiaceae

Gymnanthes concolor

laranjeira-do-mato

árvore

Phyllantus sellowianus

sarandi-vermelho

árvore

Sapium glandulatum

pau-leiteiro

árvore

Sebastiana brasiliensis

branquilio-leiteiro

árvore

Sebatiana commersoniana

branquilio

árvore

Sebastiana schottiana

amarilho

árvore

Ricinus communis

mamona

arbusto
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continuação

Fabaceae

Acacia caven

espinilho

árvore

Calliandra tweedii

crista-de-galo

árvore

Erythrina crista-galli

corticeira

árvore

Sesbania virgata

angico-do-banhado

arbusto

Senna corymbosa

sena-do-campo

arbusto

Mimosa bimucronata

maricá

árvore

Flacourtuaceae

Banara parviflora

cabroé-mirim

árvore

Casearia decandra

guaçatunga-preta

árvore

Casearia sylvestris

guaçatumga

árvore

Lamiaceae

Vitex megapotamica

tarumã

árvore

Lythraceae

Cuphea

 sp.

sub-arbusto

Melastomataceae

Leandra regnelii

pixirica

sub-arbusto

Meliaceae

Trichilia claussenii

catiguá 

árvore

Moraceae

Ficus luschnathiana

figueira-de-folha-grande

árvore

Ficus organensis

figueira-de-folha- miúda

árvore

Ficus monckii

figueira-mata-pau

árvore

Sorocea bonplandii

cincho

árvore

Myrsinaceae

Myrsine laetevirens

capororoca

árvore

Myrsine coriacea

capororoca -peluda

árvore

Myrtaceae

Blepharocalyx salicifolius

murta

árvore

Eugenia uruguayensis

guamirim

árvore

Eugenia uniflora

pitanga

árvore

Gomidesia palustris

guamirim

árvore

Hexaclamys edulis

pessegueiro-do-mato

árvore

Psidium catleanum

araçazeiro

árvore

Myrcianthes gigantea

araça-do-mato

árvore

Myrrhinium atropurpureum

pau-ferro

árvore

Onagraceae

Ludwigia 

sp.

cruz-de-malta

arbusto

Phytolaccaceae

Phytolacca dioica

umbú

árvore

Poaceae

Chusquea

 

sp.

taquaruçu

arbusto

Merostachys multiramea 

taquaruçu

arbusto

Polygonaceae

Coccoloba cordata

pau-de-junta

arbusto

Ruprechtia laxiflora

marmeleiro-do-mato

árvore

Rhamnaceae

Scutia buxifolia 

coronilha

árvore

Rubiaceae

Guettarda uruguensis

veludinho

arbusto

Psychotria  carthagenensis

café-do-mato

arbusto

Randia armata

limoeiro-do-mato

arbusto

Rutaceae

Zanthoxylum hyemale

coentrilho

árvore

Salicaceae

Salix humboltdiana

salgueiro

árvore

Sapindaceae

Allophylus edulis

chal-chal

árvore

Cupania vernalis

camboatá-vermelho

árvore

Sapotaceae

Chrysophyllum gonocarpum

aguaí-da-serra

árvore

Chrysophyllum marginatum

aguaí

árvore

Pouteria salicifolia

sarandi-mata-olho

árvore

Solanaceae

Sideroxylon obtusifolium*

sombra-de-touro

árvore

Solanum 

sp.1

joá-manso

arbusto

Solanum 

sp.2

joá-manso

arbusto

Solanum mauritianum

fumo-bravo

arbusto

Solanum erianthum

fumo-bravo

arbusto

Vassobia breviflora

arbusto

Symplocaceae

Symplocos uniflora

sete-sangrias

árvore

Tiliaceae

Luehea divaricata

açoita-cavalo

árvore

Thymelacaceae

Daphnopsis racemosa

embira

arbusto




Entre todas as espécies levantadas, a sombra-de-touro (Sideroxylum obtusifolium) encontra-se presente na lista da flora ameaçada de extinção no Rio Grande do Sul, na categoria de vulnerável [1]. 
A flora que caracteriza a planície aluvial do rio Piratini tem a mesma importância na área estudada, fato evidenciado pela presença de espinilho (Acacia caven), marmeleiro-do-mato (Ruprechtia laxiflora), pau-de-junta (Coccoloba cordata), junta-de-cobra (Justicia brasiliensis), louro-mole (Cordia ecalyculata), açoita-cavalo (Luehea divaricata) e caúna (Ilex dumosa). Porém não foram encontradas algumas espécies da planície aluvial, como é citado por [2], entre elas, canela-fedorenta (Nectandra megapotamica), canela-lageana (Ocotea pulchella), guabiroba (Campomanesia xanthocarpa), Mimosa pilulifera e tarumã-de-espinho (citharexylum montevidense). 


4. CONCLUSÕES

O local se encontra bastante fragmentado pela orizicultura e pastoreio do gado, sendo que no interior das matas há trechos dissecados pelo gado, onde é notável uma composição secundária constituída de espécies pioneiras e secundárias iniciais, com predominância de heliófilas. 
As matas de restinga estudadas apresentam uma composição florística similar à mata de galeria do Rio Piratini, em função da proximidade geográfica e por estarem nas mesmas condições geomorfológicas da planície aluvial.
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