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1. INTRODUÇÂO

 A planície costeira é uma formação geológica recente decorrente de transgressões e regressões marinhas ocorridas durante o pleistoceno e holoceno. Nesta região geomorfológica a vegetação é típica das primeiras fases de ocupação de novos solos, característica das Áreas de Formações Pioneiras. Nos ambientes é possível perceber um mosaico de ecossistemas, no qual se encontram espécies de diferentes grupos de plantas, que variam conforme a condição edáfica reinante [7], Nesse contexto vegetacional, estão inseridas as Matas de Restinga, que são a comunidade arbórea que coloniza essa região fitogeográfica.  
As Matas de Restinga cumprem importante papel na paisagem, funcionando como corredor ecológico em virtude das feições alongadas que apresentam, promovendo o fluxo gênico entre as espécies das comunidades que compõem o ecossistema. 
Por serem poucos os trabalhos científicos referentes a levantamentos florísticos das comunidades de restingas, este trabalho tem como objetivo contribuir para o conhecimento da flora arborescente dos trechos de mata na planície costeira, extremo sul do Brasil.

   2. MATERIAL E MÉTODOS

O local estudado compreende a área de abrangência da Fundação Tupauhe, que é uma instituição de caráter não governamental, localizada no Balneário da Praia do Laranjal, município de Pelotas, RS (22H UTM x = 0380050 y = 6484650). 
Os dados foram coletados a partir de expedições realizadas nas áreas de mata que ocorrem em ambientes arenícolas e paludosos do local de estudo. Para levantar a comunidade vegetal foram percorridos alguns fragmentos de mata e a identificação ocorreu por características dendrológicas e consulta a material bibliográfico especializado [1, 2, 4, 5, 6, 8].

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram identificadas 65 espécies de árvores e arbustos pertencentes a 38 famílias botânicas, das quais 51 são árvores e 14 são arbustos que estão listadas na Tabela 1. A família mais representativa foi Myrtaceae com 6 espécies, seguida de Rubiaceae com 5 espécies e Mimosaceae com 4 espécies. Foi levantado um total de 53 gêneros dos quais possuem duas espécies os táxons: Schinus, Baccharis, Sebastiania, Casearia, Citronella, Trichilia, Calliandra, Myrsine, Fícus, Solanum, Miconia e Mimosa. 
Espécies como a Aroeira-braba (Lithraea brasiliensis – Anacardiaceae), Veludinho (Guettarda uruguensis – Rubiaceae), Chá-de-bugre (Casearia sylvestres – Flacourtiaceae) e Cocão (Erythroxylum argentinum – Erythroxylaceae) são vistas com freqüência nas transições entre o mato e o campo. Em áreas abandonadas ou em grandes clareiras estão presentes as espécies pioneiras como as Vassouras, Aroeiras e Capororocas de alta importância para a sucessão e a regeneração dos capões. 

Tabela 1. Lista com as famílias, nomes científicos, nomes populares e porte das espécies arborescentes encontrados na área da fundação Tupahue, município de Pelotas-RS. * espécie ameaçada de extinção no estado
Família
 Nome Científico
Nome Popular
Porte
Anacardiaceae
Lithraea brasiliensis
Aroeira-brava
Ar

Schinus polygamus 
Assobieira
Ar

Schinus terebinthifolius 
Aroeira-vermelha
Ar
Aquifloliaceae
Ilex dumosa 
Caúna-dos-capões
Ar
Arecaceae
Syagrus romansoffiana 
Jerivá
Ar
Asteraceae
Baccharis dracunculifolia 
Vassourinha
At

Baccharis tridentata
Carqueja 
At
Boraginaceae
Cordia verbenaceae 
Erva-baleira
At
Cactaceae
Cereus hildmannianus 
Mandacaru
Ar

Opuntia monocantha 
Tuna
Ar
Celastraceae
Maytenus ilicifolia 
Espinheira-santa
Ar
Combretaceae
Terminalia australis 
Sarandi-amarelo
At
Ebenaceae
Diospyros inconstans
Maria preta
Ar
Ephedraceae
Ephedra tweediania
Efedra
At
Erytroxylaceae
Erytroxylum argentinum
Cocão
Ar
Euphorbiaceae
Sapium glandulatum 
Leiteiro
Ar

Sebastiania brasiliensis 
Paú de leite
Ar

Sebastiania commersoniana
Branquilho
Ar
Fabaceae
Erythrina crista-galli 
Corticeira-do-banhado
Ar

Sesbania punicea
Angiquinho
At
Flacourtiaceae
Casearia decandra
Guaçatunga-preta
Ar

Casearia sylvestris
Chá-de-bugre
Ar
Icacenaceae
Citronella gongonha
Congonha
Ar

Citronella paniculata 
Congonha
Ar
Lauraceae
Ocotea pulchella
Canela-de-brejo
Ar
Malvaceae
Pavonia malvacea 
Rosa-do-campo
At
Melastomataceae
Miconia hyemalis
Pixiricão
At

Miconia rigidiuscula
Pixiricão
At
Meliaceae
Trichilia claussenii
Catiguá
Ar

Trichilia elegans 
Paú-ervilha
Ar
Mimosaceae
Calliandra brevipes 
Quebra-foice
Ar

Calliandra tweedii 
Quebra-foice
Ar

Mimosa bimucronata 
Maricá
Ar

Mimosa sp.
Maricá
Ar




Cont...



Myrsinaceae
Myrsine umbellata
Capororocão 
Ar

Myrsine ferruginea
Capororoca-peluda
Ar
Moraceae
Ficus enormis
Figueira-mata-pau
Ar

Ficus organensis 
Figueira-de-folha-miuda
Ar

Sorocea bomplandii 
Cincho
Ar
Myrtaceae
Bleplarocalyx salicifolius
Murta
Ar

Eugenia ramboi
Batinga branca
Ar

Gomidesia palustris 
Baga-de-sabiá
Ar

Hexachlamys edulis 
Pêssego-da-praia
Ar

Myrcianthes gigantea
Araçá-do-mato
Ar

Psidium cattleyanum 
Araçazeiro
Ar
Nyctaginaceae
Guapira opposita
Maria-mole
Ar
Polygonaceae
Coccoloba cordata 
Pau-de-junta
Ar
Rhamnaceae
Scutia buxifolia 
Coronilha
Ar
Rosaceae
Quillaja brasiliensis
Sabão-de-soldado
Ar
Rubiaceae
Cephalanthus glabratus 
Sarandi
At

Faramea marginata
Pimenteira
Ar

Randia armata
Limoeiro-do mato
Ar
Rutaceae
Zanthoxylum hyemale
Coentrilho
Ar
Sapindaceae
Allophylus edulis
Chal-chal
Ar

Cupania vernalis
Camboatá-vermelho
Ar
Sapotaceae
Chrysophyllum marginatum
Aguaí
Ar
Solanaceae
Solanum laxum
---------
At

Solanum sp.
---------
At
Styracaceae
Styrax leprosus
Carne-de-vaca
Ar
Symplocaceae
Symplocos uniflora 
Sete-sangrias
Ar
Thymeliaceae
Daphnopsis racemosa 
Embira
At
Tiliaceae
Luehea divaricata 
Açoita-cavalo
Ar
Ulmaceae
Celtis iguanaea
Taleira
At
Verbenaceae
Citharexylum myrianthum
Tucaneira
Ar
 
Vitex megapotamica  
Tarumã
Ar

Dentre as espécies descritas para este levantamento, uma esta inserida na lista da flora ameaçada de extinção no município de Pelotas, a Ephedra tweediania Fish & C.A. Mey [3], um arbusto apoiante que ocorre principalmente nas Áreas de Formações Pioneiras de Influência Flúvio-Marinha, dunas e nas faixas de praia. A espécie está ocupando a categoria de indeterminada. 

4 . CONCLUSÕES

Nos trechos de mata estudados foi observado a ação intensificada do efeito de borda causado pela utilização da área da Fundação Tupahue para pastagem de animais. O desenvolvimento da flora e o processo de sucessão natural das espécies no ambiente fica prejudicado devido à ação do gado sobre a vegetação nativa, pois este pisoteia as mudas de árvores e arbustos formando trilhas pelos fragmentos.
O fato da observação da freqüente ocorrência de espécies que compõem os estágios iniciais de sucessão como: Aroeira-braba, Veludinho, Chá-de-bugre e Cocão, situadas nas bordas dos capões pode ser explicada pelo fato das mesmas se beneficiarem das condições ambientais que resultante do efeito de borda. 
Um grave problema notado foi à presença de uma espécie exótica, Asparagus setaceus Vent. da família Liliaceae, um arbusto apoiante agressivo que adensa o sub-bosque da mata dificultando o deslocamento de animais silvestres, além de prejudicar a regeneração das espécies nativas. Com isso é necessário um plano de manejo para erradicação dessa espécie nos remanescentes estudados para que esta não venha a prejudicar os ecossistemas da planície. 
A presença na área de estudo de plântulas das espécies que caracterizam os estágios sucessionais mais avançados como: Citronela (Citronella gongonha – Icacenaceae), Catiguá (Trichilia clausseni – Meliaceae), Pau-ervilha (Trichilia elegans – Meliaceae), Cincho (Sorocea bomplandii – Moraceae) e Limoeiro-do-mato (Faramea marginata – Rubiaceae) demonstram a fase de regeneração em que o local se encontra atualmente. 
O local por apresentar ambientes variados como a associação com dunas e banhados e pela presença de uma espécie ameaçada de extinção, mostra-se como uma área de relevante interesse para a conservação desses ecossistemas na Planície Costeira no sul do Brasil.
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