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Introdução

As matas paludosas estão entre os ecossistemas mais ameaçados do Brasil. Essas
matas são consideradas ecossistemas naturalmente fragmentados pela ocorrência restrita a
solos hidromórficos (Teixeira & Assis 2005).

A maioria dos estudos sobre comunidades vegetais nestes ambientes é direcionada as
espécies arbóreas, sendo a sinúsia herbácea ainda pouco conhecida.  O presente trabalho tem
como objetivo descrever a riqueza e estrutura do componente herbáceo em uma mata
paludosa localizada no extremo sul do Brasil ao longo das quatro estações do ano.

Metodologia

A área de estudo, conhecida como mata da Estrada Velha, localiza-se em Rio Grande,
RS.

A coleta de dados fitossociológicos iniciou em abril de 2010 e será concluída em março
de 2011. Para tanto foi traçada uma linha mestra de 150m, a partir da qual foram dispostos
perpendicularmente quatro transectos de 35m, no sentido margem-interior da mata. Em cada
transecto foram inseridas oito parcelas de 1m2, totalizando 32 parcelas nas quais, serão
realizados levantamentos fitossociológicos nas quatro estações do ano. Em cada parcela serão
registradas as espécies herbáceas flutuantes e enraizadas, bem como a estimativa visual da
cobertura, baseada na escala adaptada de Domin-Krajina (Mueller-Dombois & Ellenberg 1974).

A identificação das espécies está sendo feita pela comparação com material do Herbário
da Universidade do Rio Grande (HURG), consultas a bibliografia especializada, e auxílio de
especialistas. Os parâmetros fitossociológicos de coberturas e frequencias, absoluta e relativa,
e o valor de importância (Mueller-Dombois & Ellenberg 1974) serão calculados para cada
estação.

Resultados e Discussão
A amostragem fitossociológica foi feita até o momento em duas estações, outono e

inverno, incluindo 37 espécies herbáceas distribuídas em 20 famílias. Sendo Poaceae a família
mais representativa. No outono foram amostradas 37 espécies, enquanto no inverno 31
espécies, constatando que não houve alteração na composição florística.

As maiores frequencias, durante o outono, foram obtidas por Lemna minuta Kunth,
Spirodela intermedia W.Koch e Boehmeria cylindrica (L.) Sw. No inverno, as duas primeiras
espécies mantiveram-se as mais frequentes, entretanto B. cylindrica não foi registrada. Além
desta, outras espécies amostradas no outono também não foram registradas nas parcelas
durante o inverno.

Em relação à cobertura, no outono L. minuta e S. intermedia também se destacam
seguidas por Tripogandra diuretica (Mart.) Handlos. No inverno verificou-se aumento na
cobertura de L. minuta e S. intermedia, entretanto T. diuretica, assim como outras espécies,
apresentou decréscimo no valor deste parâmetro.

As alterações estruturais, sofridas pela comunidade herbácea de uma estação para
outra, podem estar relacionadas à maior inundação no solo no inverno, favorecendo espécies
aquáticas flutuantes como L. minuta e S. intermedia e desfavorecendo espécies com maiores
restrições a condição de saturação hídrica do solo.
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Os elevados valores nos parâmetros de frequencia e cobertura determinaram que as
espécies L. minuta e S. intermedia apresentassem os maiores valores de importância nas duas
estações, somando juntas 29,4% do total, no outono e 48% no inverno.

Considerações Finais
Os resultados permitiram evidenciar mudanças estruturais do componente herbáceo do

outono para o inverno. Possivelmente alterações nos parâmetros estruturais continuem ao
longo das estações, que ainda faltam ser inventariadas e que mudanças temporais na
composição de espécies também sejam evidenciadas.
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