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1. INTRODUÇÂO

A Planície Costeira Sul-Brasileira está representada somente por quatro Unidades de Conservação, compreendendo pouco mais de 1% do total de 32.000 km2 representados por inúmeros aspectos florísticos e faunísticos peculiares [9].
A localização meridional aproxima as restingas gaúchas da flora pampeana, chaquenha e temperada do hemisfério sul, além de favorecer a ocorrência de elementos que, em latitudes mais baixas, são tipicamente montanos ou planálticos [10], demonstrando que em diferentes situações geomorfológicas se estabeleceu uma fitodiversidade que mostra influência de vários dos contingentes migratórios presentes no espaço do Rio Grande do Sul. 
Quando se utilizam espécies como critério importante para desencadear conservação em determinados ambientes, é natural que sejam contempladas aquelas em alguma categoria de ameaça. Portanto, o presente estudo tem como objetivo divulgar, de uma forma sintética, a ocorrência e importância de espécies ameaçadas de extinção na composição florística das restingas do município de Pelotas e entorno, enfatizando o status de conservação regional destas comunidades vegetais peculiares. 

2. MATERIAL E MÉTODOS

Lagoa Pequena (31°34’S; 52°08’W) - Situada em Pelotas, na zona limítrofe com Turuçu, é a maior lagoa da Planície Costeira Interna na zona estuarina da Laguna dos Patos. As matas de restinga ocorrem na zona ripária do Corrientes, ao longo das encostas das falésias e desníveis topográficos e nas depressões úmidas ou até alagadas [8]. È comum à ocorrência de estreitas faixas de espécies arbóreas pioneiras ao longo de canais artificiais utilizados para irrigação de lavouras de arroz, como no restante da Planície Costeira.
Balneário Laranjal (31°45’S; 52º13’W) - Representa uma zona de litoral interno no município de Pelotas, de caráter lacustre, formado pela Laguna dos Patos [6]. Além do Laranjal, o estudo inclui os demais balneários adjacentes que se estendem ao longo da costa. A cobertura florestal se distribui em barreiras holocênicas dispostas às margens da Lagoa, com feições arenícola e paludícola de acordo com gradientes edáficos e depósitos paludosos, assim como manchas de mata interioranas estabelecidas sob desníveis topográficos e falésias de páleo-dunas. Ocorrem banhados lacustres referentes aos terraços IV e V, com predomínio de estrato paleáceo, assim como banhados em transição sucessional com a mata paludícola.
Horto Botânico (31°48’S; 52°25’W) - Fragmento de mata de restinga na Estação Terras Baixas da EMBRAPA, próximo ao Campus da Universidade Federal de Pelotas, município de Capão do Leão. O Horto situa-se na Planície Costeira Interna (sudeste), área plana onde predominam modelados de acumulação (planícies e terraços lacustres do canal São Gonçalo), mas por estar bastante próximo das encostas graníticas do Escudo (Planalto Sul-Rio-Grandense), inclui elementos típicos destes dois ambientes. A vegetação predominante no local é o banhado lacustre, inundado temporária ou permanentemente, ocorrendo também campos úmidos ou secos, de acordo com a sua posição topográfica. As matas de restinga estão restritas a transição acentuada entre níveis mais elevados que representam as barreiras holocênicas, cuja formação provém de depósitos paludosos lagunares, a partir de eventos de retrabalhamento fluvial e dissecações ocasionadas pela drenagem do arroio Padre Doutor [5]. 
Utilizaram-se dados não publicados referentes a registros de campo nos sítios anteriormente citados. Posteriormente foram enquadradas algumas espécies, em categorias de ameaça, em nível municipal [3], estadual [1] e federal [4].  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram registradas 12 espécies pertencentes a 11 gêneros e 10 famílias botânicas que estão em algum tipo de categoria de ameaça (Tabela 1). 
Entre as espécies criticamente ameaçadas no estado estão as palmerinhas “guaricanas” (Geonoma gamiova e G. schottiana), sendo que, no município de Pelotas, as populações mais abundantes estão distribuídas no litoral lacustre, estendendo-se do Balneário Laranjal à colônia Z3. São espécies raras no município, que além de sofrerem extração, encontram-se em fragmentos fortemente impactados pela ação antrópica.               
Outra espécie que sofre extração seletiva, sendo rara no município, especialmente na planície, é o xaxim (Dicksonia sellowiana). O xaxim e as palmerinhas são espécies de hábitat preferencial, ocorrendo em mosaicos de floresta madura, principalmente na mata de restinga paludícola em estágio avançado de sucessão, e em menor freqüência na transição entre as faixas paludícola e arenícola.
O araçá-do-prata (Myrcianthes cisplatensis) encontra-se ameaçado no Estado, porém está presente freqüentemente nas restingas do município, apesar de ocorrer em baixa densidade.
A orquídea (Cattleya intermedia) é explorada para comercialização e por colecionadores, encontrando-se ameaçada também pela destruição de florestas [9]. Trata-se de uma espécie exclusiva da Planície Costeira que não ocorre na região serrana do município. 
A cancorosa-de-três-pontas (Iodina rhombifolia) é coletada para fins de comercialização, sendo encontrada freqüentemente em bancas de venda de ervas medicinais. Essa prática vem contribuindo para a erradicação da espécie que por natureza é pouco abundante. 
Entre as espécies ameaçadas pela perda de hábitat, encontram-se Salicornia gaudichaudiana, em decorrência da ocupação orizícola. Na Lagoa Pequena ocorre nos solos salinos, formando em alguns trechos uma cobertura densa, que muitas vezes é erradicada pelo uso da terra, principalmente pelo monocultivo do arroz. Consiste numa espécie pioneira halófila muito importante na ocupação de planos de lama intermareais do sistema estuarial, onde sua densa cobertura rastejante serve de hábitat para o caranguejo Grapsidae (Metasesarma rubrips) [2]. Outra espécie ameaçada pela perda de hábitat é a douradinha (Tibouchina asperior) que habita os campos. Nas restingas de Pelotas, a espécie ocorre comumente, porém em baixa densidade. 
Efedra (Ephedra tweediana) é uma espécie do contingente de imigração andina, sendo uma das quatro espécies de gimnospermas nativas do Estado, com ocorrência restrita a planície da Laguna dos Patos [9]. A presença da espécie aos arredores de Porto Alegre foi um dos argumentos conservacionistas para a criação da Reserva Biológica do Lami, visando a proteção das populações de efedra e alguns animais ameaçados de extinção [7]. A ocorrência da espécie em algumas matas de restinga do município de Pelotas, como o Balneário do Laranjal e Horto Botânico, constitui mosaicos de hábitats extremamente importantes para a conservação do genótipo das populações de efedra. Essa espécie merece atenção, em decorrência de atributos relevantes: a) potencial como planta medicinal, constitui uma importante fonte de informações para pesquisas evolutivas, fitogeográficas, botânicas, conservacionistas e farmacológicas [7]; b) naturalmente rara de hábitat restrito; c) indicadora de planícies arenosas; d) relicto primitivo da flora gimnospérmica brasileira; e) espécie de valor ornamental e paisagístico; f) espécie ameaçada de extinção; e g) pouco conhecida pela ciência (biologia e ecologia).
O cambará (Gochnatia polymorpha) apesar de estar entre as ameaçadas de extinção no Estado, localmente esse táxon não se encontra em perigo evidente, porém sofre impacto proveniente das atividades de uso e ocupação da terra. 
A coronilha (Sideroxylum obtusifolium) é uma espécie de ocorrência ocasional nas restingas do município, o que lhe atribui importância para sua conservação, pois está ameaçada em âmbito nacional. 
O sub-arbusto Solanum arenarium é uma espécie de ocorrência freqüente no município em alguns fragmentos de mata, principalmente em trechos de vegetação madura, porém não há dados suficientes para avaliar e sugerir o status de conservação da espécie na região.
A conectividade entre a Serra dos Tapes e os locais estudados, permitiu a imigração de contingentes florísticos serranos por meio de corredores ecológicos nas zonas ripárias, contribuindo assim para o acréscimo de riqueza florística local, fato evidenciado em populações de xaxim (Dicksonia sellowiana) no Balneário Laranjal e Lagoa Pequena.

Tabela 1. Espécies ameaçadas de extinção no município de Pelotas, conforme [3]1, [1] 2 e [4] 3. Categorias de Ameaça: Vulnerável (VU), Em Perigo (EN), Criticamente em Perigo (CR), Indeterminada (I). Locais de ocorrência: Balneário Laranjal (BL), Lagoa Pequena (LP) e Capão do Leão, Horto Botânico (HB).
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4. CONCLUSÃO

Nas restingas do município de Pelotas e entorno ocorre uma vegetação com influência de vários contingentes imigratórios, sendo alguns táxon de distribuição rara, e ameaçados de extinção em diferentes categorias. Essas espécies classificadas de acordo com sua categoria de ameaça nos diferentes âmbitos considerados, servem como um dos subsídios necessários para criação de unidades de conservação nas restingas do município. 
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