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Resumo 100

Levantamento florístico de uma área de campo sob córregos rápidos no Bioma
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Áreas ripárias com vegetação campestre não são comuns, tendo em vista, que a maior
parte  destas  fisionomias são florestadas,  caracterizando ambientes de mata ciliar.  No
entanto,  esses  locais  podem  ser  frequentes  em  algumas  regiões  do  país,  como  na
metade sul do Rio Grande do Sul, onde a vegetação arbórea é extremamente escassa e a
fitofisionomia é composta basicamente por espécies herbáceas. Em pontos mais baixos,
próximo a nascentes onde ocorrem córregos permanentes ou intermitentes. Objetivou-se
com esse  trabalho  inventariar  a  diversidade  florística  de  dois  ambientes  de  córregos
permanentes, sendo um associado a remanescente de campo nativo e outro influenciado
pela  atividade  agrícola.  O  levantamento  florístico  foi  realizado  no  município  de  Dom
Pedrito-RS, o primeiro na Localidade do Ponche Verde (A) (Figura 1A-D) e o outro na
Localidade de Caveiras (B) (Figura 1E). Ambos locais possuem condições edáficas muito
similares, diferem pelo uso, tendo em vista que em A o ambiente é utilizado apenas para
gado de corte e a matriz da pastagem é composta por campo nativo e em B o local é
utilizado  há  30  anos  como  lavoura  de  soja  durante  a  primavera/verão  e  pastagem
cultivada no período outono/inverno. Para a identificação das espécies empregou-se o
método  de  caminhamento,  sendo  anotadas  as  espécies  encontradas,  frequência
estimada, cobertura absoluta, cobertura relativa e frequência relativa e o índice de valor
de importância, seguindo Mueller-Dombois & Ellenberg. Na área A foram identificadas 47
espécies, sendo que os únicos táxons arbóreos foram Parkinsonia aculeata L. e Vachellia
caven (Molina). Entre as espécies arbustivas destacam-se Baccharis triplinervia (Spreng.)
Baker, B. spicata (Lam.)Baill., enquanto os principais representantes herbáceos foram as
gramíneas Axonopus affinis Chase, A. fissifolius (Raddi) Kuhlm., Paspalum pumilum Nees,
as ciperáceas Eleocharis sellowiana Kunth, E. minima Kunth, e a Araliaceae Hydrocotyle
bonariensis Lam. No levantamento da área B foram reconhecidas 32 espécies, sendo
comum a ocorrência de Baccharis dracunculifolia DC., B. spicata (Lam.)Baill. e Senegalia
bonariensis.  Entre  as  espécies  herbáceas  destacaram-se  Saccharum  sp.,  Cyperus
incomtus Kunth,  Paspalum urvillei Steud. Na comparação das duas áreas, foi verificado
semelhança entre as áreas de 15%, através do índice de similaridade de Sorensen. Com
base nos dados levantados foi  possível  constatar que nas margens dos córregos que
estão associados a locais modificados pela agricultura, a vegetação perde diversidade e
as espécies características desses ambientes tendem a serem substituídas por espécies
que possuem potencial invasor e são mais adaptadas aos distúrbios ocasionados pelo
uso agrícola, como é o caso de B. dracunculifolia e B. spicata. Na área A, que representa
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remanescente nativo, as espécies mais frequentes são características de campos úmidos.
O estudo demonstrou que a vegetação de córregos difere em número de espécies e
composição florística de acordo com o uso da área adjacente,  sendo que agricultura
acarreta em problemas ambientais alterando a florística. Os desafios estão relacionados à
exclusão  de  monoculturas  próximas  a  áreas  de  córregos,  contribuindo  assim  para  a
conservação desses córregos e nascentes. Recomendam-se projetos de pesquisa que
comprovem a má qualidade da água procedente de resíduos de agrotóxicos oriundos da
atividade agrícola.
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Figura 1: Córregos no município de Dom Pedrito-RS. (A-D) Córrego rápido no Ponche
Verde. (E) Córrego rápido em Caveiras.
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