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RESUMO

A família Amaranthaceae Juss. é considerada tropical e subtropical. O Rio Grande
 do Sul apresenta cerca de 40 espécies, que ocorrem em borda e interior de
 florestas, campos secos e úmidos, restingas e áreas perturbadas. Destas, 23
 espécies encontram-se na Lista das Espécies Ameaçadas do Estado, publicadas
 no Diário Oficial em 01.01.2003, decreto 42.099. Várias são as causas de
 ameaça dessas espécies: prática de queimadas, introdução de espécies exóticas
 e invasoras, alterações ligadas à agricultura, silvicultura e pecuária extensivas,
 exercem forte pressão sobre os remanescentes da vegetação original. O objetivo
 do trabalho foi analisar a distribuição das espécies ameaçadas de
 Amaranthaceae, através de técnicas de modelagem, para prever possíveis áreas
 de ocorrência, direcionar a investigação in situ, buscando mudar seu status e
 subsidiando ações de conservação. O estudo priorizou as mais ameaçadas:
 Alternanthera hirtula (Mart.) R. E. Fr., A. malmeana R. E. Fr., Amaranthus
 rosengurtii Hunz., Celosia grandifolia Moq., Froelichia tomentosa (Mart.) Moq.,
 Quaternella glabratoides (Suess.) Pedersen), Gomphrena pulchella Mart., G.
 schlechtendaliana Mart., Hebanthe eriantha (Poir.) Pedersen, em perigo (EN);
 Alternanthera praelonga, Saint-Hilare, criticamente em perigo (CR); e
 Pseudoplantago frisii Suess. provavelmente extinta (PE). Das 11 espécies
 analisadas, quatro foram confirmadas, Alternanthera hirtula, Alteranthera
 praelonga, Froelichia tomentosa e Quaternella glabratoides. O fato de muitas
 espécies ameaçadas não terem sido reencontradas, nem no local de origem,
 possivelmente seja devido ao impacto das ações antrópicas sobre o ambiente,
 como a perda e fragmentação dos hábitats, invasäo de espécies e mudanças
 climáticas. Observou-se também que algumas espécies, que não constavam
 como ameaçadas, Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze, Gomphrena celosioides
 Mart., G. elegans Mart. e Iresine diffusa Humbold & Bonpl. ex Wild., tiveram suas
 populações drasticamente reduzidas.
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