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No Brasil, o inhanduvá (Prosopis affinis) é uma espécie extremamente rara, restrita ao
oeste e centro-oeste do estado do Rio Grande do Sul (RS). Dada sua escassez, em 1975
(Decreto 23.798/1975), o RS criou uma unidade de conservação (UC) para protegê-lo e, a
partir de 1998, determinou que esta espécie ficaria imune ao corte, segundo o Código
Florestal Estadual (Lei 9.519/1998). Com a falta de informações sobre a atual distribuição
geográfica  e  o  estado  de  preservação  das  populações  localizadas  fora  da  UC,  este
trabalho  foi  desenvolvido  com  o  objetivo  de  identificar  o  número  e  tamanho  das
populações e, verificar  seu status de conservação.  Desde o ano 2010 são realizadas
excursões  a  fim  de  localizar  novos  locais  de  ocorrência  da  espécie  no  RS.  Para
mapeamento dos parques encontrados,  foram utilizados:  receptor GPS, software GPS
TrackMaker e imagens de satélite. As diferentes ameaças à conservação dos parques
foram identificadas e registradas. Os tamanhos e a regeneração das populações foram
estimados, afim de subsidiar análises, tendo por base os critérios da International Union
for  Conservation  of  Nature (IUCN,  2014).  Cinco  populações de  P.  affinis  foram
encontradas em áreas disjuntas, fora da UC, no centro-oeste do RS: (1) no município de
Quaraí, em área sedimentar arenosa, ao sul dos “Cerros do Jarau”, constituído por cerca
de 300 indivíduos;  (2) em Alegrete,  na várzea do arroio  Itapororó,  com cerca de 100
indivíduos;  (3)  em Rosário  do Sul,  na várzea do rio  Santa Maria,  com cerca  de 100
indivíduos; (4) em Cacequi, na várzea do rio Ibicuí com cerca de 50 indivíduos; (5) em
São Vicente do Sul, na localidade do Loreto, em solos sedimentares arenosos, composto
por exatamente 50 indivíduos. Observa-se que nas populações 1 e 5, a principal ameaça
é a prática da pecuária extensiva que, apesar de não reduzir o número de indivíduos dos
parques,  prejudica a regeneração destes.  Nas populações 2,  3  e 4,  constata-se uma
ameaça mais grave,  devido a redução do número de indivíduos e o impedimento  de
grande  parte  da  regeneração,  a  partir  da  conversão  dos  parques  naturais  em áreas
agrícolas de uso intenso (orizicultura e sojicultura). Com base no número de populações
existentes  (cinco),  número de indivíduos  adultos  que  as  compõem (aproximadamente
600)  e  no  baixo  índice  de  regeneração  e  remoção  de  espécimes,  ocasionadas
principalmente  pela  atividade  agrícola,  considera-se  que  as  populações  de  Prosopis
affinis localizadas fora da UC, tendo por base os critérios B (extensão de ocorrência e
área de ocupação) e C (Pequeno tamanho de populações e declínio estimado) da IUCN,
estão EM PERIGO (EN: B1B2abi,ii,iii + C1C2i). Frente a esta realidade, entende-se que
são necessários a intensificação e eficácia na fiscalização destas populações de P. affinis,
o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, que primem pela valorização
das espécies e ecossistemas originais da região e o desenvolvimento de pesquisas e
incentivos à prática de manejo sustentável da espécie, que possui reconhecido potencial
de uso.
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