COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA DE FRAGMENTOS DE FLORESTA PLUVIAL SUBTROPICAL NA SERRA DOS TAPES, MUNICÍPIO DE PELOTAS, RS

MENDONÇA, André Souza1, SOUZA, Kleisson Silva2, SARAIVA, Daniel Dutra2

1 Graduando em Ecologia 
 2 Ecólogo

INTRODUÇÃO

As atividades impactantes do homem durante centenas de anos resultaram no contemporâneo quadro de degradação das florestas [3]. 
No sul do estado as matas de encosta da Serra dos Tapes (Serra do Sudeste) representam a extensão meridional da floresta pluvial subtropical, atualmente estas florestas estão reduzidas a fragmentos, sendo que há poucos estudos botânicos nessas regiões [2].
O presente trabalho tem como objetivo levantar a comunidade vegetal arborescente de alguns fragmentos de floresta de encosta localizados na borda do escudo cristalino riograndense (Serra dos Tapes), no distrito Cerrito Alegre, município de Pelotas. 

2. MATERIAL E MÉTODOS

	O local estudado compreende uma propriedade rural situada no distrito de Cerrito Alegre, município de Pelotas (22H UTM 0347304mE 6411753mN).
A área abrange a encosta da Serra dos Tapes, a paisagem trata-se de uma região com relevo suavemente ondulado, cuja matriz de paisagem outrora era representada por Floresta Estacional Demi-decidual, hoje em dia fragmentada, principalmente pela atividade agropastoril e silvicultura, onde as manchas florestais estão restritas às escarpas dos morros, junto as nascentes e cursos d’água. 
Para levantar a comunidade vegetal foi utilizado o método de caminhamento onde se percorreu alguns fragmentos de floresta sendo que  a identificação das espécies foi efetuada, levando em consideração caracteres dendrológicos. 
 
3. RESSULTADOS E DISCUSSÕES

Foram identificadas 79 espécies, sendo 4 exóticas, 12 arbustivas e 67 arbóreas, pertencentes a 36 famílias. A família Mytaceae possui maior riqueza, 11 espécies, seguido de Rubiaceae (6), Euphorbiaceae e Flacourtiaceae, (5), Melastomataceae e Meliaceae (4), Anacardiaceae, Asteraceae, Moraceae, Sapindaceae e Verbenaceae, (3), Aquifoliaceae, Lauraceae, Myrsinaceae e Rosaceae (2) e o restante (21 famílias) com apenas 1 espécie cada (Tabela 1).
As espécies mais comuns encontradas na borda são: aroeira-vermelha (Schinus terebinthifolius), tuna (Cereus hildmannianus), vassoura-vermelha (Dodonea viscosa), vassourinha (Baccharis dracunculifolia), cambará (Gochnatia polymorpha), vassoura-branca (Baccharis microdonta) e cocão (Erytroxylum argentinun ) ( Tabela 1). 
Foram encontradas tanto na borda como no sub-bosque as espécies: aroeira-brava (Lithraea brasiliensis), branquilho-leiteiro (Sebastiania brasiliensis), araçazeiro (Psidium cattleyanum), guaçatunga-preta (Casearia decandra), guaçatunga (Casearia sylvestris), sucará (Xylosma pseudosalzmannii), capororocão (Rapanea umbellata), capororoca (Rapanea laetevirens), cafezinho (Pittosporum ondulatum), veludinho (Guettarda uruguensis) e embira (Daphnopsis racemosa) (Tabela 1).
As espécies mais comuns no sub-bosque são: caúna (Ilex dumosa), maria-preta (Diospyros inconstans), laranjeira-do-mato (Gymnanthes concolor), Miconia rigidiuscula, cincho (Sorocea bonplandii), batinga (Eugenia rostrifolia), pitangueira (Eugenia uniflora), pimenteira (Faramea marginata) e chal-chal (Allophylus edulis) (Tabela 1).
O dossel é constituido por algumas espécies do sub-bosque, mas também por espécies exclusivas deste, como: açoita-cavalo (Luehea divaricata), jerivá (Syagrus romanzoffiana), figueira-de-folha-miúda (Ficus organensis), figueira-de-folha-grande (Ficus monckii) (Tabela 1).
As espécies exóticas encontradas nos fragmentos são: cinamomo (Melia azedarach), cafezinho (Pittosporum ondulatum), falso-barbatimão (Cassia leptophilla) e ameixeira (Eriobotrya japonica). Dentre elas o cafezinho é o mais abundante, na qual é notável uma grande competição com espécies autóctones.

Tabela 1. Lista das espécies arborescentes encontrados em alguns fragmentos de mata de encosta na Serra dos Tapes, distrito de Cerrito Alegre, município de Pelotas. At arbusto, Ar árvore, *espécies exóticas e **espécie ameaçada no estado [1].
Família
 Nome Científico
Nome Popular
Porte
Acanthaceae
Ruellia angustifolia
flor-de-fogo
At
Anacardiaceae
Lithraea brasiliensis
aroeira-brava
Ar

Schinus lentiscifolius 
aroeira-cinzenta
Ar

Schinus terebinthifolius 
aroeira-vermelha
Ar
Aquifloliaceae
Ilex brevicuspis
caúna-da-serra
Ar

Ilex dumosa 
caúna-dos-capões
Ar
Arecaceae
Syagrus romanzoffiana 
jerivá
Ar
Asteraceae
Baccharis dracunculifolia 
vassourinha
At

Baccharis microdonta
vassoura-branca
At

Gochnatia polymorpha** 
cambará
Ar
Boraginaceae
Cordia ecalyculata 
louro-mole
At
Cactaceae
Cereus hildmannianus 
tuna
Ar   
Caesalpinaceae
Cassia leptophylla
falso-barbatimão
Ar
Ebenaceae
Diospyros inconstans
maria-preta
Ar
Eritroxilaceae
Erythroxylum argentinun 
cocão
Ar
Euphorbiaceae
Gymnanthes concolor
laranjeira-do-mato
Ar

Alchornea triplinervia 
tanheiro
Ar

Sapium glandulatum 
leiteiro
Ar

Sebastiania brasiliensis 
pau-de-leite
Ar

Sebastiania commersoniana
branquilho
Ar
Fabaceae
Erythrina crista-galli 
corticeira-do-banhado
Ar
Flacourtiaceae
Banara parviflora
cabroé-mirim
Ar

Banara tomentosa 
cabroé-mirim
Ar

Casearia decandra
guaçatunga-preta
Ar

Casearia sylvestris
guaçatunga
Ar

Xylosma pseudosalzmannii 
sucará
Ar
Icacenaceae
Citronella gongonha
congonha
Ar
Lauraceae
Nectandra megapotamica
canela-fedorenta
Ar

Ocotea pulchella
canela-lageana
Ar
Melastomataceae
Leandra australis
pixirica
At

Leandra regnellii
pixirica
At

Miconia hyemalis
pixiricão
At

Miconia rigidiuscula

At
Meliaceae
 Cedrela fissilis
cedro
Ar

Melia azedarach*
cinamomo
Ar

Trichilia clausseni 
catiguá
Ar

Trichilia elegans 
pau-ervilha
Ar
Mimosaceae
Calliandra tweedii 
sarandi
Ar
Moraceae
Ficus monckii
figueira-mata-pau
Ar

Ficus organensis 
figueira-de-folha-miuda
Ar

Sorocea bomplandii 
cincho
Ar
Myrtaceae
Bleplarocalyx salicifolius
murta
Ar

Campomanesia xanthocarpa 
guabirobeira
Ar

Eugenia involucrata
cerejeira-do-rio-grande
Ar

Eugenia rostrifolia
batinga
Ar

Eugenia uniflora 
pitangueira
Ar

Eugenia uruguayensis
guamirim
Ar

Gomidesia palustris 
baga-de-sabiá
Ar

Myrcia glabra
ubá-vermelho
Ar

Myrcianthes gigantea
araçazeiro
Ar

Myrrhinium atropurpureum
pau-ferro
Ar

Psidium cattleyanum 
araçazeiro
Ar
Myrsinaceae
Rapanea umbellata
capororocão
Ar

Rapanea laetevirens
capororoca
Ar
Nyctaginaceae
Guapira opposita 
maria-mole
Ar
Piperaceae
Piper xylosteoides
piper
At
Pittosporaceae
Pittosporum ondulatum*
cafezinho
Ar
Rosaceae
Eriobotrya japonica*
ameixeira
Ar

Quillaja brasiliensis
sabão-de-soldado
Ar
Rubiaceae
Faramea marginata
pimenteira
Ar

Guettarda uruguensis 
veludinho
At

Psychotria brachyceras
café-do-mato
Ar

Psychotria carthagenensis
café-do-mato
Ar

Psychotria leiocarpa
café-do-mato
Ar

Randia armata
limoeiro-do-mato
Ar
Rutaceae
Zanthoxylum rhoifolium
mamica-de-cadela
Ar
Sapindaceae
Allophylus edulis
chal-chal
Ar

Dodonaea viscosa 
vassoura-vermelha
At

Cupania vernalis
camboatá-vermelho
Ar
Sapotaceae
Chrysophyllum marginatum
aguaí
Ar
Solanaceae
Cestrum calycinum
coerana
Ar
Styracaceae
Styrax leprosus 
carne-de-vaca
Ar
Symplocaceae
Symplocos uniflora 
sete-sangrias
Ar
Tiliaceae
Luehea divaricata 
açoita-cavalo
Ar
Thymelaeaceae
Daphnopsis racemosa
embira
At
Ulmaceae
Trema micrantha 
grandiuva
Ar
Verbenaceae
Citharexylum myrianthum
tucaneira
Ar

Citharexylum montevidense
tarumã-de-espinho
Ar

Vitex megapotamica  
tarumã
Ar

A maior parte das espécies encontradas são da Floresta Estacional Semi-Decidual, porém algumas são das matas das Formações Pioneiras apresentando essa composição em conseqüência da localidade (zona de transição entre a Serra do Sudeste e a Planície Costeira).
Entre todas espécies levantadas somente uma está ameaçada de extinção no estado, o cambará (G. polymorpha), na qual ocupa a categoria de vulnerável [1]. Sua população na área de estudo é bastante representativa, sendo encontrada com freqüência nas bordas dos fragmentos.

4. CONCLUSÃO

O local se encontra bastante fragmentado, em função das atividades agropastoris e silviculturais, que outrora eram desenvolvidas na área de estudo. Os fragmentos encontram-se dissecados pelo gado, e perturbados pela presença de espécies alóctones, principalmente, o cafezinho (Pittosporum undulatum), que consiste em uma espécie infestante agressiva, em função de adaptar-se muito bem as condições microclimáticas e edáficas locais. Soma-se ao problema, o fato de ser uma espécie heliófila de dispersão zoocoria de grande vitalidade, ocupando em grande densidade trechos de vegetação perturbada, como bordas e clareiras. Torna-se necessário, estudos que avaliem a contaminação biológica causada por essa espécie nos fragmentos estudados. Sugere-se que seja analisada a interação dessa espécie com a comunidade vegetal, assim com a interação dessa com o ambiente (autoecologia e ecofisiologia de organismos). 
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