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Resumo 23

Composição florística em ecossistema campestre na localidade de Caveiras Dom
Pedrito-RS, com e sem ação de pastejo
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Os ecossistemas campestres do sudeste da América do Sul formam um arco no entorno
do Rio da Prata e compreendem duas regiões: Pampas e Campos. Os Pampas abrangem
a província de Buenos Aires e parte de La Pampa, na Argentina, enquanto os Campos
incluem todo  o  Uruguai,  sul  do  Rio  Grande  do  Sul  (RS)  e  nordeste  da  Argentina.  A
vegetação campestre aparenta ser simples e pouco exuberante, porem abriga grande
biodiversidade  e  agrega  elevada  quantidade  de  serviços  ambientais,  pois  além  de
constituírem a mais importante fonte de alimento para ruminantes domésticos e espécies
herbívoras  nativas,  contribuem  para  o  sequestro  de  carbono,  controle  da  erosão,  e
possuem alta  variabilidade genética tendo em vista  o número de espécies da flora e
fauna.  No  tocante  as  plantas  vasculares,  esses  ecossistemas  incluem  milhares  de
espécies de várias famílias botânicas, principalmente Poaceae, Asteraceae e Fabaceae.
Tendo  em  vista  o  elevado  número  de  gramíneas,  esses  ecossistemas  campestres
possuem a vocação de serem ambientes de pastoreio, tendo em vista que representantes
dessa família botânica evoluíram sob a ação da herbívora. Para o levantamento de dados
utilizou-se  nove  hectares  situados  na  localidade  de  Caveiras,  no  município  de  Dom
Pedrito e que fazem parte do projeto Biomas desenvolvido pela Embrapa/CNA. Foram
realizados levantamentos botânicos e analisadas as diferenças de composição florística e
fitofisionômica com e sem a ação de pastejo (Figura 1). Para a carga animal quando a
vegetação estava sofrendo ação de pastejo, utilizou-se 431,5 kg/ha e média de entrada
de 258,9 kg/animal.  Após sete meses os animais estavam prontos para abate e com
média de 355,9 kg/animal. Para a identificação das espécies empregou-se o método de
caminhamento,  sendo  anotadas  todas  as  espécies  encontradas  na  área.  Para  a
estimativa de frequência empregou-se o método do quadrado, sendo anotada a altura e
percentual  de ocupação de cada táxon.  Também foi  coletado material  vegetal  para a
análise de matéria seca em laboratório. Foram reconhecidas 95 espécies na área sob
influência  do  pastejo,  sendo  40  espécies  forrageiras,  destacando-se  as  Fabaceae
Desmodium incanum, Trifolium pratense e a exótica T. repens e as Poaceae Andropogon
selloanus,  Bothriochloa  laguroides,  Calamagrostis  viridiflavescens,  Chascolytrum
poomorphum, Nassella neesiana, Panicum bergii, P. miliaceum, Paspalum dilatatum, P.
pauciciliatum,  P.  notatum,  P.  plicatum,  P.  urvillei,  Rottboellia  selloana,  Setaria
parviflora,Steichisma hians e a exótica Lolium multiflorum. No inventário do mesmo local,
sem a ação de pastejo verificou-se uma diminuição no número de espécies e uma maior
abundância de táxons cespitosos e  subarbustivos,  destacando-se entre  as gramíneas
Calamagrostis viridiflavescens, P. urvillei, Setaria parviflora e Saccharum sp., e associado
a  essas  espécies  indivíduos  arbustivos  de  Ambrosia  elatior,  Baccharis  triplinervia,
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Symphyotrichum squamatum  e  Acanthostylus bunnifolius.  Verificou-se maior frequência
dessas  espécies  arbustivas  e  diminuição  no  número  total  de  táxons  na  área,
demonstrando que o manejo correto desses ecossistemas e a lotação adequada podem
proporcionar  ganho  de  peso  aos  animais  e  diversidade  de  espécies,  acarretando  a
conservação e uso sustentável das regiões campestres do RS.
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Figura 1: Área experimental com e sem ação de pastejo.
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