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INTRODUÇÃO

A atividade de silvicultura com espécies exóticas em propriedades agrícolas na região fitoecológica da Savana deve compatibilizar a preservação e a recuperação das formações vegetais nativas nas áreas protegidas ao longo dos cursos de água, em torno de nascentes e banhados e nas demais condições estabelecidas no Código Florestal Federal, Código Estadual do Meio Ambiente e nas Resoluções CONAMA 302/2000 e 303/2000. 
As áreas de Reserva Legal (RL) e de Preservação Permanente (APP’s) não são, via de regra, respeitadas pela atividade agropastoril tradicional na região sul do Rio Grande do Sul, e, portanto, devem ser o alvo inicial das ações de preservação/recuperação dos ambientes regionais. 
O presente trabalho tem como objetivo fornecer uma lista de grupos ecológicos que possa ser utilizada em projetos de recuperação de áreas degradadas no Bioma Campos Sulinos. Tais projetos devem partir da utilização de núcleos com poucas espécies-chave, selecionadas entre as de importância destacada nos ambientes, levando em consideração a composição florística, a estrutura fitossociológica e o estágio de sucessão dos componentes do mosaico da paisagem.   

MATERIAL E MÉTODOS 

Os ambientes explorados pertencem à bacia hidrográfica do Rio Jaguarão, entre o Planalto Sul-Rio-Grandense e a Depressão Periférica, região de fronteira entre Brasil e Uruguai, nas fazendas São Franscisco (22J 0254378; 6467440) e Aroeira A (22J 0234112; 6480431). 
Nas fazendas estão sendo realizados estudos quali-quantitativos da vegetação, utilizando técnicas amostrais usuais [1;2;3], buscando caracterizar a composição florística dos sistemas de banhado, campo e mata. Concomitantemente, estudos fitossociológicos estão sendo conduzidos, no intento de identificar o padrão de distribuição comunitária e verificar os patamares de diversidade específica encontrados. Esta fitodiversidade austral foi pouco pesquisada pela ciência, tendo importância por sua distribuição ao longo da região sul do Brasil e províncias platinas vizinhas (Uruguai, Argentina, e Paraguai). 
A amostragem envolveu 80 horas de campo (10 dias) em cada fazenda, sendo inventariadas 53 parcelas de 30m2 na fazenda São Francisco e 40 parcelas de igual dimensão na Fazenda Aroeira A, distribuídas aleatoriamente. Exsicatas de material fértil ou vegetativo foi coletado e encontram-se depositadas na UCPEL. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
 
O parâmetro clássico para estabelecer o comportamento das espécies na comunidade tem sido o Índice de Valor de Importância (IVI), ou seja, espécies que estão bem representadas nas comunidades, através de grande densidade, dominância e freqüência, representam aquelas que ecologicamente estão equilibradas [3]. Entretanto, de acordo com os conceitos mais atuais de restauração ambiental [4], a indicação de espécies para recomposição da vegetação deve contemplar, além de parâmetros fitossociológicos isolados, critérios baseados na interação trófica com a comunidade biótica, categoria sucessional e síndrome de dispersão de diásporos. 
Seguindo o explicitado acima, e utilizando as espécies com maior densidade nas duas áreas amostradas, os seguintes táxons destacaram-se em ambas: pitangueira (Eugenia uniflora), coronilha (Scutia buxifolia), guamirim (Eugenia uruguayensis) e murta (Blepharocalyx salicifolius). Exclusivamente na fazenda São Francisco destacaram-se também o branquilho (Sebastiania commersoniana), o chal-chal (Alophylus edulis), o sarandi-vermelho (Sebastiania schottiana), o veludinho (Guettarda uruguensis), o marmeleiro-do-mato (Ruprechtia laxiflora) e o tarumã-de-espinho (Cytharexylum montevidense). Exclusivamente na fazenda Aroeira A destacaram-se também o sarandi-mata-olho (Pouteria salicifolia), o guamirim (Gomidesia palustris), a aroeira-brava (Lithraea brasiliensis), a corticeira-do-banhado (Erythrina crista-galli) e o araçá-do-mato (Myrcianthes cisplatensis). 
Tanto as espécies comuns como as exclusivas de uma ou outra fazenda são espécies de ampla ocorrência nos Campos Sulinos, e o fato de apresentarem alta densidade na amostragem às qualifica como muito importantes na dinâmica das formações florestais da região. 
Todavia, um outro grupo de espécies ocorrentes na vegetação da área de estudo também é muito importante, independentemente de estar presente em grande densidade na amostragem realizada. Considerando que a seleção de espécies vegetais capazes de dar uma nova resiliência no processo de recomposição deve basear-se na escolha de três categorias básicas de interações (planta-planta, planta-microorganismo e planta-animal) [4], apresenta-se uma lista comentada da flora em tela, contemplando as diferentes comunidades encontradas nas fazendas. 
Acacia caven (espinilho) Fabaceae, constitui importância como pioneira formadora de ambientes, a partir de agrupamentos densos sob o campo e borda de mata, o qual cria condições favoráveis para o desenvolvimento de outras espécies. Está intimamente ligada a sucessão vegetal de campos de várzea e banhados, destacando-se o fato de servir também como corredor para o deslocamento da mastofauna. 
Erythrina cristagalli (corticeira-do-banhado) Fabaceae, típica de estágios sucessionais de banhados e matas de galeria paludícola, funcionando como um poleiro e, por isso, vinculando-a com importância ao ciclo de vida de plantas ornitócoras e de epífitas.
Ficus enormis; F. luschnatiana; e F. monckii (figueiras) Moraceae, bagueiras importantes para a fauna (pássaros, carnívoros e generalistas), com adaptações para crescimento tanto na mata madura como no campo limpo (hemi-epifitismo primário).
Myrsine laetevirens; M. coriacea; e M. ferruginea (capororocas) Myrsinaceae, esse grupo ecológico apresenta espécies frutíferas de suma importância, no processo de relações tróficas com as comunidades da avifauna do sul do Brasil. Estão caracterizadas pela grande plasticidade ambiental que advém de mecanismos reprodutivos e de dispersão de propágulos.  Este grupo ecológico apresenta grande potencialidade na regeneração de matas secundárias pela velocidade de crescimento nos ambientes abertos e perturbados. 
Scutia buxifolia (coronilha) Rhamnaceae, espécie pioneira que ocorre em todos tipos de ambiente, indiferente da situação edáfica, de suma importância na formação e regeneração da cobertura arbórea (transição mata-campo). Em regiões campestres do sul assume importância como frutífera, na época de inverno, sendo consumida pela avifauna e mastofauna. 
Condalia buxifolia Rhamnaceae, espécie considerada ameaçada de extinção (em Perigo) no Rio Grande do Sul, típica da região e rara em outras áreas do Estado.
Syagrus romanzoffiana (jerivá) Arecaceae, frutifica todos os anos, com persistência dos frutos no vegetal durante longo tempo. Esta espécie fornece suporte para a fauna, em períodos de baixa disponibilidade alimentar, sendo que é dispersa pela mastofauna de médio porte. 
Salix humboldtiana (salgueiro) Salicaceae, árvore que ocupa o dossel das matas de galeria do sul do Brasil, apresentando expressão em todas as fitofisionomias ribeirinhas do Rio Grande do Sul. É importante como controladora de erosão e serve como obliteradora de diques marginais, que por sua vez estão intimamente ligados à gênese e expansão do ecossistema ciliar.
Blepharocalix salicifolius (murta) Myrtaceae, espécie secundária de dispersão zoocórica (bagueira), considerada importante na dinâmica sucessional da vegetação.
Eugenia uniflora (Pitangueira) Myrtaceae, espécie secundária inicial que ocorre em todas as formações de mata, indiferente quanto ao estado de conservação da vegetação. Por ser uma espécie heliófila, apresenta suma importância na regeneração de ambientes degradados, seja em áreas de clareira ou na orla das matas. Constitui uma das frutíferas amplamente consumidas pela fauna em geral,
Myrcianthes cisplatensis (araçá-do-mato) Myrtaceae, apresenta as mesmas atribuições de E. uniflora.
Gomidesia palustris (guamirim) Myrtaceae, apresenta características similares a E. uniflora.
Pouteria salicifolia (sarandi-mata-olho) e P. gardneriana (�cuti-guaçu) Sapotaceae, são espécies típicas de ambientes ciliares, apresentando adaptações morfológicas para resistir ao stress hídrico dos pulsos de inundação. Ocorrem na orla dos cursos de água, ajudando na contenção de diques ribeirinhos e formação de bancos de praia através do sistema radicular. P. gardneriana apresenta frutos carnosos consumidos pela fauna.
Sebastiania commersoniana (branquilho); S. brasilensis (branquilho-leiteiro); e S. schottiana (amarilho) Euphorbiaceae, este grupo é caracterizado por espécies heliófilas, de grande vitalidade, em função da dispersão autocórica, apresentando constante freqüência na composição florística das formações de mata do Bioma Campos Sulinos. Apresentam importância destacada na regeneração de vegetação secundária, ao longo dos cursos de água e encostas. S. commersoniana muitas vezes forma adensamentos homogêneos em campos alagáveis, propiciando o estabelecimento de outras espécies arborescentes. São frutíferas importantes para a avifauna e ictiofauna. S. schottiana apresenta características similares a P. salicifolia e P. gardneriana.
Nectandra megapotamica (canela-fedorenta) Lauraceae, espécie secundária tardia, porém ocorre em diferentes tipos de vegetação secundária, portanto vincula-a como importante espécie regeneradora de ecossistemas florestais, sendo que na região é uma das principais árvores do dossel, apresentando importância como espécie frutífera para a avifauna. 
Ocotea acutifólia (canela-branca), espécie exclusivamente ripária que apresenta as mesmas atribuições que N. megapotamica. 
Celtis tala; C. iguanea; e Celtis spinosa (taleiras) Cannabaceae, formam um grupo ecológico amplamente distribuído nas fitofisionomias regionais, apresentando grande vitalidade na ocupação de vegetação secundária, assim como de utilidade frutífera para a fauna. 
Azara uruguayensis (amargoso) Flacourtiaceae, essa espécie apresenta ocorrência preferencial nas localidades estudadas. Espécie relativamente rara na vegetação, sendo pouco conhecida quanto ás suas propriedades e utilização de sua madeira, além de encontrar-se ameaçada de extinção em âmbito estadual. 

4. CONCLUSÃO

Os resultados apresentados possibilitam que em cada sítio de recomposição da vegetação sejam utilizadas as espécies mais adequadas para acelerar o processo sucessional local. Embora mais espécies pudessem ter sido descritas e comentadas, relativamente à sua importância ecológica regional, as que foram apresentadas neste trabalho não podem deixar de ser consideradas em ações que almejem a retomada da resiliência ambiental.
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Apoio – Os dados apresentados são referentes ao Convênio de Pesquisa entre a Universidade Católica de Pelotas (UCPEL), através do Grupo de Pesquisa “Estudo Integrado de Ecossistemas” e a Votorantim Celulose e Papel, Unidade Extremo-Sul (Projeto Conserv-Ação RS).



