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Family Species  

Myrtaceae Eugenia agathopoda Diels 5 

 Eugenia altissima Sobral & Faria 8 

 Eugenia amorimii Fraga & Giaretta 12 

 Eugenia astringens Cambess. 16 

 Eugenia barrana Sobral 22 

 Eugenia belemitana McVaugh 26 

 Eugenia brejoensis Mazine 30 

 Eugenia caatingicola K.Cout. & M.Ibrahim 36 

 Eugenia caducibracteata Mazine 40 

 Eugenia culicina Sobral 44 

 Eugenia dipetala Sobral & L.Kollmann 47 

 Eugenia espinhacensis Bünger & Sobral 50 

 Eugenia goiapabana Sobral & Mazine 55 

 Eugenia hatschbachii Mazine 59 

 Eugenia lacistema Sobral 63 

 Eugenia laxa DC. 67 

 Eugenia longibracteata Mazine 71 

 Eugenia megaflora Govaerts 74 

 Eugenia pallidopunctata Mazine 78 

 Eugenia percincta McVaugh 82 

 Eugenia percrenata McVaugh 86 

 Eugenia pistaciifolia DC. 90 

 Eugenia regia Bünger & Sobral 95 

 Eugenia serraegrandis Sobral 99 

 Eugenia sobraliana Giaretta & Fraga 103 

 Eugenia solimoensis O.Berg 108 

 Eugenia tenuiflora Mazine 114 

 Eugenia tephrogyna Sobral & Proença 117 

 Eugenia tumescens B.S.Amorim & M.Alves 123 

 Eugenia valsuganana Sobral 127 

 Eugenia viscacea Sobral 131 

 Marlierea acuminatissima (O.Berg) D.Legrand 136 

 Marlierea subacuminata Kiaersk. 138 

 Myrcia amplexicaulis (Vell.) Hooker f. 143 

 Myrcia anacardiifolia Gardner 147 

 Myrcia congestiflora Caliari & V.C. Souza 151 

 Myrcia espiritosantensis B.S. Amorim 157 

 Myrcia grazielae NicLugh. 161 

 Myrcia hatschbachii D.Legrand 166 

 Myrcia hebepetala DC. 171 

 Myrcia lughadhae B.S.Amorim 176 

 Myrcia neorostrata Sobral 181 



 Myrcia pendula Sobral 186 

 Myrcia reticulata Cambess. 191 

 Myrcia retorta Cambess. 196 

 Myrcia robusta Sobral 201 

 Myrcia ruschii B.S. Amorim 205 

 Myrcia stictophylla (O.Berg) N.Silveira 209 

 Myrcia subsericea A.Gray 214 

 Myrcia thomasii B.S.Amorim & A.R.Lourenço 218 

 Myrcia vauthiereana O.Berg 222 

 Myrcia verrucosa Sobral 228 

 Myrcia vittoriana Kiaersk. 233 

 Plinia ambivalens M.Souza & Sobral 237 

 Plinia coronata (Mattos) Mattos 241 

 Plinia delicata Antunes et al. 243 

 Plinia espinhacensis Sobral 248 

 Plinia pseudodichasiantha (Kiaersk.) G.M.Barroso ex Sobral 252 

 Plinia subavenia Sobral 255 

 Psidium araucanum Soares-Silva & Proença 259 

 Psidium bahianum Landrum & Funch 264 

 Psidium canum Mattos 269 

 Psidium cauliflorum Landrum & Sobral 273 

 Psidium gaudichaudianum Proença & Faria 278 

 Psidium grazielae Tuler & M. C. Souza 284 

 Psidium myrtoides O.Berg 289 

 Psidium oblongatum O.Berg 292 

 Psidium rotundidiscum Proença & Tuler 296 

 Psidium rufum Mart. ex DC. 301 

   

Ochnaceae Blastemanthus grandiflorus Planch. 317 

 Elvasia capixaba Fraga & Saavedra 324 

 Elvasia gigantifolia Fraga & Saavedra 328 

 Elvasia kollmannii Fraga & Saavedra 333 

 Elvasia tricarpellata Sastre 337 

 Ouratea cauliflora Fraga & Saavedra 341 

 Ouratea glaucescens (A.St.-Hil.) Engl. 346 

 Ouratea ovalis (Pohl) Engl. 352 

 Ouratea pendulosepala Sastre 358 

 Ouratea sellowii (Planch.) Engl. 365 

 Ouratea vaccinioides (A.St.-Hil. & Tul.) Engl. 369 

 Ouratea verruculosa Engl. 373 

   

Olacaceae Cathedra paraensis Sleumer 382 

 Douradoa consimilis Sleumer 385 

 Heisteria amazonica Sleumer 389 

 Heisteria amphoricarpa (Ducke) Sleumer 393 

 Heisteria blanchetiana (Engl.) Sleumer 397 

 Heisteria laxiflora Engl. 402 

 Ptychopetalum uncinatum Anselmino 408 



 Tetrastylidium grandifolium (Baill.) Sleumer 414 

   

Pentaphylacaceae Ternstroemia aracae Boom 420 

 Ternstroemia urophora Kobuski 424 

   

Peraceae Pera androgyna Rizzini 429 

 Pera membranacea Leal 431 

 Pera pulchrifolia Ducke 435 

   

Phyllanthaceae Amanoa gracillima W.J.Hayden 439 

 Discocarpus pedicellatus Fiaschi & Cordeiro 446 

 Gonatogyne brasiliensis (Baill.) Müll.Arg. 450 

 Phyllanthus cladotrichus Müll.Arg. 454 

 Phyllanthus madeirensis Croizat 459 

 Phyllanthus martii Müll.Arg. 464 

 Phyllanthus umbratus Müll.Arg. 470 

   

Picrodendraceae Piranhea securinega Radcl.-Sm. & Ratter 477 

   

Polygonaceae Triplaris physocalyx Brandbyge 481 

   

Primulaceae Ctenardisia speciosa Ducke 486 

 Cybianthus boissieri A.DC. 489 

 Myrsine hermogenesii (Jung-Mend. & Bernacci) M.F.Freitas & Kin.-Gouv. 492 

   

Proteaceae Euplassa hoehnei Sleumer 497 

 Roupala caparoensis Sleumer 501 

   

Quiinaceae Lacunaria grandifolia Ducke 506 

 Lacunaria oppositifolia Pires 512 

 Lacunaria sampaioi Ducke 519 

 Quiina berryi J.V.Schneid. & Zizka 522 

 Quiina cidiana J.V.Schneid. & Zizka 529 

 Quiina glaziovii Engl. 535 

 Quiina negrensis A.C.Sm. 539 

 Quiina paraensis Pires 543 

 Quiina piresii J.V.Schneid. & Zizka 548 

 Touroulia amazonica J.M.Pires & R.C.Foster 554 

   

Rhamnaceae Ziziphus glaziovii Warm. 563 

   

Rhizophoraceae Sterigmapetalum plumbeum Aymard & Cuello 568 

   

Rosaceae Prunus ulei Koehne 572 

   

Rubiaceae Alseis pickelii Pilg. & Schmale 578 

 Amaioua monteiroi Standl. 583 

 Bathysa gymnocarpa K.Schum. 589 



 Coussarea insignis Ducke 593 

 Duroia valesca C.H.Perss. & Delprete 600 

 Faramea atlantica J.G.Jardim & Zappi 604 

 Faramea pachyantha Müll.Arg. 608 

 Ferdinandusa cordata Ducke 613 

 Ferdinandusa nitida Ducke 620 

 Gleasonia macrocalyx Ducke 626 

 Gleasonia prancei Boom 630 

 Guettarda grazielae M.R.V.Barbosa 635 

 Ixora pilosostyla Di Maio et Peixoto 641 

 Kutchubaea duckei Steyerm. 645 

 Ladenbergia cujabensis Klotzsch 652 

 Ladenbergia paraensis Ducke 657 

 Molopanthera paniculata Turcz. 664 

 Platycarpum acreanum G.K.Rogers 668 

 Posoqueria acutifolia Mart. 674 

 Posoqueria bahiensis Macias & Kin.-Gouv. 678 

 Rudgea gardenioides (Cham.) Müll.Arg. 683 

 Rudgea hileiabaiana Zappi & Bruniera 688 

 Rustia formosa (Cham. & Schltdl.) Klotzsch 692 

 Rustia gracilis K.Schum. 698 

 Simira corumbensis (Standl.) Steyerm. 705 

 Simira eliezeriana Peixoto 710 

 Simira glaziovii (K.Schum.) Steyerm. 714 

 Simira viridiflora (Allemão & Saldanha) Steyerm. 717 

 Simira walteri Silva Neto & Callado 723 

 



MYRTACEAE

Eugenia agathopoda Diels

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León
Data:27-07-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  12  m,  endêmica  do  Brasil,  com  ocorrência  confirmada  nos  estado  do
Amazonas (Juruá, Manaus) e Pará (Mundo Novo) (Flora do Brasil  2020 em construção, 2018).  A
espécie apresenta ampla distribuição (EOO=62350 km²), em extensa área ainda em estado primitivo
de conservação. A espécie está legalmente protegida por Unidades de Conservação de distintas
categorias e esferas administrativas, tais como a Reserva Florestal Adolfo Ducke, próxima a Manaus.
Excetuando-se a referida reserva, muitas áreas ao longo da distribuição da espécie são consideradas
insuficientemente inventariadas (ter Steege et al., 2013), portanto, novas ocorrências deste táxon em
áreas periféricas a atualmente desconhecidas são plausíveis; considerando-se o exposto, a espécie foi
considerada de Menor Preocupação (LC) em relação ao seu risco de extinção.
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Perfil da Espécie

Notas: Eugenia agathopoda Diels é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi descrita
em 1907 na revista Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg 48: 192. O
material tipo é Ule, 5825 e encontra-se depositado no herbário K (holótipo) (Flora do Brasil 2020, em
construção).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem estudos das populações.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Eugenia agathopoda é uma espécie endêmica do Brasil, ocorre nos estados do AMAZONAS,
municípios de Juruá (Ule 5825) e Manaus (Rodrigues 6829); PARÁ no município de Monte Alegre
(Froes 30556).
AOO: 16km²
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EOO: 62350km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Eugenia agathopoda é uma árvore de até 12 metros de altura, terrestre, perene que ocorre
na Amazônia na Floresta de Terra Firme (Flora do Brasil 2020, em construção).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Oct to Oct
Resume: Eugenia agathopoda é uma planta com inflorescências axilares paucifloras, as flores são
hermafroditas. A espécie floresce em outubro (Ule 5825)

Ameaças:
Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:

Declínio:
habitat
Detalhes: O crescimento urbano de Manaus foi o maior da região Norte, sendo considerada hoje o 12º
maior centro urbano do país, e uma metrópole regional, com 1.644.690 habitantes (estimativa IBGE,
2005). Nos últimos dez anos, Manaus, foi dentre os municípios mais populosos do Brasil, o que
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apresentou a maior taxa média geométrica de crescimento anual (Nogueira et al., 2007)

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 2.1 Species mortality
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Detalhes: Uma grande parte, porém mal quantificada, da exploração madeireira na Amazônia é ilegal.
Em 1998, a Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) calculou que 80% do volume de toras cortadas
eram ilegais (veja: Cotton & Romine, 1999). Isto aumenta o impacto da exploração madeireira porque
o corte ilegal é feito sem qualquer medida para reduzir seu impacto ou aumentar a sua
sustentabilidade, porque muito da madeira ilegal vem de áreas indígenas ou das unidades de
conservação, e porque o grande volume de madeira ilegal no mercado torna investimentos em
projetos legais de manejo florestal inviáveis economicamente (Fernside, 2003)

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada na Reserva Florestal Adolfo Ducke (Rodrigues 6829).

MYRTACEAE

Eugenia altissima Sobral & Faria

Risco de extinção: ENB2b(ii,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León
Data:27-07-2018

Justificativa:  Árvore  terrestre  de  até  30  m,  endêmica  do  Brasil,  é  conhecida  popularmente  como
guabirobinha; foi documentada em Florestas Estacionais Semideciduais associadas a Mata Atlântica
nos estado da Bahia (municípios de Santa Teresinha, na Serra da Jiboia, e Amargosa, na Serra do
Timbó) e no Espírito Santo (município de Conceição do Castelo) (Sobral, et al., 2015). Apesar de
ocorrer em uma área onde esforços de coleta são considerados moderados (3 coletas/km²) (Sobral et
al., 2015), a espécie apresenta distribuição restrita (AOO=16 km²) e severamente fragmentada além
de não ter sido registrada em Unidade de Conservação. Aparentemente, não possui requerimentos
ecológicos restritos, uma vez registrada em florestas parcialmente perturbadas (Sobral et al., 2015).
Apesar  disso,  a  espécie  conta  com poucos  registros  em herbários,  realizados  em três  regiões
distintas.  As  principais  ameaças  são  a  conversão  de  mata  nativa  para  pastagens  e  atividades
agropecuárias de variadas escalas em Conceição do Castelo, na região serrana do Espírito Santo (De
Paula, 2006; Lapig, 2018), atividades agropecuárias, particularmente criação de gado extensivo em
Santa Teresinha (arredores da Serra da Jibóia) (Blengini et al., 2015; Lapig, 2018) e Amargosa (Serra
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do Timbó e adjacências), onde o cenário de devastação é mais severo e cerca de 46% do município já
foi  convertido  em pastagens  para  atividades  agropecuárias  extensivas  (Lapig,  2018).  Portanto,
suspeita-se o declínio contínuo de AOO como em extensão/qualidade de habitat.  Recomenda-se
estudos  populacionais  e  ecológicos  para  a  espécie  a  fim  de  se  trazer  à  luz  mais  informações
pertinentes.

Perfil da Espécie

Notas: Eugenia altissima Sobral & Faria é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi
descrita em 2015 na revista Phytotaxa 224(3), 204. O material tipo é Amorim, A.M., 7035 e encontra-
se depositado no herbário RB (holótipo) (Sobral, et al. 2015; Flora do Brasil 2020, em construção). O
nome vernáculo da espécie é Gabirobinha (Siqueira, 1124)

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem estudos das populações.

Distribuição:
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Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Eugenia altissima é uma espécie endêmica do Brasil, ocorre nos estados da BAHIA, nos
municípios de Amargosa (Amorim 7035), e Santa Teresinha (Neves 156); e ESPÍRITO SANTO,
município de Conceição do Castelo (Siqueira, 1124). Na Flora do Brasil 2020 em construção, não
consta a ocorrência da espécie no estado do Espírito Santo.
AOO: 16km²
EOO: 5654km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila Densa Montana
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Eugenia altissima é uma árvore de até 30 metros de altura, terrestre, perene que ocorre na
Mata Atlântica na floresta estacional semidecidual (Flora do Brasil 2020, em construção).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Oct to Nov
fruiting Apr to Apr
Resume: Eugenia altissima é uma espécie com inflorescências em racemos com 2-6 flores
hermafroditas. A espécie floresce desde outubro até novembro; e produz frutos em abril (Sobral, et al.
2015).

Ameaças:
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Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: O uso do solo no estado do Espírito Santo está distribuído basicamente em: lavouras
(permanente, temporária e temporária em descanso), pastagens (natural e plantada), florestas
naturais, florestas plantadas e terras produtivas não utilizadas, que totalizam 3.339.022 ha, ou seja,
73,23% da extensão territorial do estado (IBGE, 1998). As pastagens cobrem 1.821.069 ha,
constituindo o uso predominante do território capixaba (de Paula, 2006). O município de Conceição do
Castelo, na região serrana do ES e única localidade de ocorrência da espécie conhecida no estado,
apresenta cerca de 20% do seu território original convertido em pastagens, além de culturas de
milho, cana e café (LAPIG, 2018). Abriga cerca de 20% da Mata Atlântica remanescente no estado do
ES.

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: O município baiano de Santa Teresinha, onde localiza-se a Serra da Jiboia, local de
ocorrência da espécie, representa um dos últimos fragmentos intactos de floresta na região do
recôncavo baiano, além de abrigar extensas áreas de transição e consequente riqueza biológica entre
a Mata Atlântica e a Caatinga (Blengini, 2016). Além disso, mais da matade da área do município foi
convertida em pastagens, além de agropecuária extensiva, como produção de milho e criação de
gado extensivo (LAPIG, 2018).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: O município baiano de Amargosa, onde a espécie foi documentada (Serra do Timbó), já
perdeu cerca de 46% de sua área original para pastagens, além de não contar com nenhuma
categoria de Unidade de Conservação dentro de seu território. A pecuária extensiva é a marca do
médio e grande produtor, sendo que a pecuária de leite intensiva, inserida no contexto nos anos 70
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tinha se mostrado como alternativa tem passado por grandes dificuldades devido ao custo dos
insumos. Atualmente, a maioria da população ativa em Amargosa está inserida no setor primário,
produzindo na agricultura as culturas de subsistência tendo a mandioca como a mais importante, com
ênfase para banana, milho, feijão, fumo e amendoim, que são o sustentáculo da pequena produção.
No cacau, café e a cana encontram-se a alternativa da pequena e da média produção (LAPIG, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: needed
A Serra da Jiboia, no Recôncavo Sul Baiano, abrange cinco municípios e representa um dos últimos
fragmentos de floresta na região: Elísio Medrado, Castro Alves, Santa Teresinha, Varzedo e São Miguel
das Matas. Apesar da enorme riqueza de fauna e flora, só possui uma Unidade de Conservação, a
RPPN Guarirú, de caráter particular e com apenas 41 hectares, enquanto a Serra, onde a espécie foi
coletada, possui mais de 8 mil hectares e conta somente com uma APA, de uso sustentável. Outro
fator que torna a serra muito peculiar e demanda a criação de UC é ser uma zona de transição entre
Mata Atlântica e Caatinga. Por isso, além da presença de espécies ameaçadas, é necessário criar UCs
na região (Blengini, 2016) .

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MYRTACEAE

Eugenia amorimii Fraga & Giaretta

Risco de extinção: CRB2ab(ii,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Eduardo Fernandez; Marta Moraes
Data:27-07-2018

Justificativa: Árvore de até 12 m, descrita em 2014 e endêmica do Brasil; foi registrada em Florestas
Estacionais Semideciduais e Ombrófilas Densas associadas a Mata Atlântica na Reserva Biológica de
Duas Bocas, município de Cariacica, no Espírito Santo (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018;
Giaretta e Fraga, 2014)). A população é conhecida por poucos indivíduos, esparsamente distribuídos
nas florestas da região, e embora esteja em uma área protegida, os limites da Reserva Biológica de
Duas Bocas não são suficientemente fiscalizados, além de sofrerem impactos negativos das fazendas
de pecuária próximas (desmatamento e fogo) e dos cafezais, com o uso de pesticidas agrícolas e o
manejo  indisciplinado  dos  recursos  naturais  (Giaretta  e  Fraga,  2014).  A  expansão  urbana  e
populacional, pela proximidade do município de Cariacica a Vitória, capital do estado do Espírito
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Santo,  representa  pressão  direta  aos  remanescentes  florestais  da  região  (MMA,  2018).  Apresenta
distribuição restrita (AOO=8 km²) e está sujeita a uma situação de ameaça. Foi documentada em
duas localidades dentro dos limites da Reserva Biológica de Duas Bocas (Trilha do Pau Oco e Pau
Amarelo), que encontra-se sujeita a pressões antrópicas de variados graus, como desmatamento para
abertura de pastagens em seu entorno (Lapig, 2018), cultivo de banana, café em variadas escalas e
gradientes altitudinais e atividades de pastoreio (MMA, 2018). Assim, se fazem necessários esforços
de  pesquisa  a  fim  de  se  trazer  à  luz  informações  sobre  números  populacionais  e  de  distribuição
geográfica da espécie. Além de ser incentivada a busca por outras subpopulações em remanescentes
florestais semelhantes (Giaretta e Fraga, 2014).

Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Phytotaxa 163(2): 114. 2014

População:
Não existem estudos das populações

Distribuição:
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), ocorre no estado do
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ESPÍRITO SANTO, município de Cariacica (Amorim 7348).
AOO: 8km²
EOO: 0km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de até 12 m de altura em Floresta Ombrófila na Mata Atlântica (Flora do Brasil 2020
em construção, 2018)

Reprodução:
Resume: A espécie foi coletada em frutos nos meses de maio (Amorim 7348) e julho (Amorim 7643).

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: A área do município de Cariacica perdeu cerca de 13% de área para pastagens; assim,
como Cariacica, a REBIO Duas Bocas, onde a espécie foi encontrada, sofreu alterações antrópicas
pelo cultivo de banana e de café e atividades de pastoreio LAPIG, 2018).
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Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
habitat
occurrence
Detalhes: A REBIO Duas Bocas e o município de Cariacica, onde está a REBIO está inserida, sofre com
as modificações decorrentes do crescimento econômico da zona peri-urbana de Vitória; e ainda há
uma área da reserva bastante antropizada (MMA, 2018).

Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.3 Indirect ecosystem effects
Stress: local
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
occurrence
Detalhes: A primeira represa de Duas Bocas foi inaugurada em 1894, usando águas do Rio Pau
Amarelo, segundo o historiador da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Clayton André. Entre
1945 e 1950, houve a construção de outra barragem, desta vez bem maior, para que o fornecimento
de água para a população fosse ampliado. Este mesmo empreendimento ainda fornece água para o
município de Cariacica (MMA, 2018). Dada a importância da manutenção das florestas para a
qualidade da oferta hídrica no local, em 1965, a região foi instituída como Reserva Florestal de Duas
Bocas. Em 1991, a área protegida mudou de categoria e passou a ser reconhecida como Reserva
Biológica de Duas Bocas (Lei Estadual nº 4.503).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada na Reserva Biológica de Duas Bocas (Fontana 5194). A unidade faz parte do
Corredor Ecológico Duas Bocas-Mestre Álvaro. As principais atividades são fiscalizações, recepção de
escolas e pesquisas científicas. A reserva representa um importante fragmento florestal de Mata
Atlântica em bom estado de conservação e abriga fauna rica e diversificada, com espécies raras e
ameaçadas de extinção. A Reserva Biológica de Duas Bocas, sempre foi protegida para a produção de
água e sucessivo uso humano. Porém, é um desafio saber conciliar sua proteção com a vocação do
uso dos recursos naturais apresentada em seu entorno (MMA, 2018).

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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MYRTACEAE

Eugenia astringens Cambess.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:17-12-2018

Justificativa: Árvore de até 7 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial) e Restinga associadas a Mata Atlântica nos estados
de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio
de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. Apresenta distribuição ampla, EOO=2118068 km²,
diversos  registros  depositados  em  coleções  biológicas,  inclusive  com  coletas  realizadas
recentemente,  e  ocorrência  confirmada  em  Unidades  de  Conservação  de  proteção  integral  com
extensões  significativas  de  ecossistemas  naturais  em  estado  prístino  de  conservação.  A  espécie
ocorre  em  múltiplas  fitofisionomias,  de  forma  frequente  (principalmente  em  Restinga)  a  ocasional,
dependendo das localidades em que foi registrada, e a madeira também pode ser utilizada para
construção de cercas ou lenha. Entretanto, não existem dados sobre tendências populacionais que
atestem para  potenciais  reduções  no  número  de  indivíduos  maduros.  Assim,  E.  astringens  foi
considerada como Menor Preocupação (LC), demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências
e números populacionais) a fim de se ampliar o conhecimento disponível e garantir sua perpetuação
na natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Fl. Bras. Merid. (A. St.-Hil.). ii. 361. De acordo com especialista botânico a
espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Sim. A espécie gera bastante frutos
anualmente. Aparentemente, é bastante importante para a fauna local, principalmente de aves. O
frutos são comestíveis para humanos, porém, não são aproveitados, provavelmente, pelos frutos com
pouca polpa. A madeira também pode ser utilizada para construção de cercas ou lenha; 2 - ocorre em
Unidades de Conservação. R.: Sim. ES: Parque Natural Municipal de Jacarenema - M.A.M. Carneiro, ES:
Parque Estadual Itaúnas - A. Giaretta 983, ES: Parque Estadual Paulo Cesar Vinha - D.T. Wandekoken,
BA: Parque Nacional do Descobrimento - L. Daneu 220, BA: Parque Nacional do Monte Pascoal - W.W.
Thomas 11599, SP: Parque Estadual da Ilha do Cardoso - V.G. Staggemeier 42, SP: Parque Estadual da
Ilha Anchieta - M.J. Robim 774, RJ: Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba - P. Fiaschi 716, RJ:
Parque Natural Municipal da Restinga de Grumari - A.C.A. Defaveri s/n (ASE39252); 3 - apresenta
registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Não tenho
certeza. Esta espécie ocorre basicamente na restinga (Bioma Mata Atlântica), porém, tendo em vista
que a restinga é um ambiente recente, provavelmente, esta espécie migrou de um tipo vegetacional
de floresta úmida. Portanto, é possível encontrar registros pontuais dessa espécie em áreas de
transição com outros biomas, como cerrado, sobretudo, em vegetação ciliar; 5 - possui amplitude de
habitat. R.: Sim; 6 - possui especificidade de habitat. R.: Sim; 7 - apresenta dados quantitativos sobre
o tamanho populacional. R.: Sim; 8 - em relação a frequência dos indivíduos na população. R.:
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Depende do tipo vegetacional. Esta espécie pode ser muito frequente em algumas áreas de restinga
(veja Giaretta et al. 2013), porém, em outras áreas, pode ter uma frequência bastante baixa (Veja
Guedes et al. 2006).; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.: Como sua maior
distribuição está na vegetação de restinga, qualquer ameaça que incida sobre este tipo de vegetação,
consequentemente, poderá reduzir o tamanho populacional e distribuição (Augusto Giaretta, com.
pess. 05/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: O frutos são comestíveis para humanos, porém, não são aproveitados, provavelmente, pelos
frutos com pouca polpa. A madeira também pode ser utilizada para construção de cercas ou lenha
(Augusto Giaretta, com. pess. 05/11/2018).

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: Alagoas, (Esteves 1843), Bahia (Matos 121), Ceará (Loiola 1257), Espírito Santo (Folli 1380),
Minas Gerais (Silva 468), Paraná (Hatschbach 17208), Pernambuco (Miranda 3205), Rio Grande do
Norte (Marinho 170), Rio de Janeiro (Araújo 4332), Santa Catarina (Kassner-Filho 3108), Sergipe
(Mattos Silva 3030), São Paulo (Ribeiro 638).
AOO: 916km²
EOO: 2118068.7km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
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Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Restinga
Resume: Árvores com cerca de 7 m de altura (Freire 145), ocorrendo em restinga e floresta ombrófila
da Mata Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A agropecuária e as monoculturas de Eucalyptus spp. e Pinus spp. são as principais
atividades responsáveis pela conversão e alteração das florestas em outros usos (Baesso et al., 2010;
Fernandez et al., 2018; Loyola et al., 2018; Siqueira et al., 2004; Vibrans et al., 2013a). Apesar de
abrigar uma parcela considerável da diversidade biológica e do endemismo de plantas (Grillo et al.,
2005), os fragmentos florestais situados ao norte do rio São Francisco (entre os estados de Alagoas e
Rio Grande do Norte), denominado de Centro de Endemismo Pernambuco (Grillo et al., 2005; Tabarelli
et al., 2005a), são também os mais devastados da Mata Atlântica (Nemésio e Santos-Junior, 2014;
Ranta et al., 1998; Tabarelli et al., 2005b). Tal situação decorre de um histórico de degradação mais
antigo e amplo, iniciado com o ciclo econômico de exploração do pau-brasil e posteriormente com a
substituição das florestas por plantações de cana-de-açúcar (Coimbra Filho e Câmara, 1996; Grillo et
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al., 2005; Tabarelli et al., 2005b). A floresta remanescente está hoje representada por pequenos
fragmentos florestais imersos em uma matriz agrícola e urbana (Ranta et al., 1998; Silva e Tabarelli,
2000). Baseado neste cenário, (Silva e Tabarelli, 2000) propuseram que cerca de 1/3 das árvores
estariam ameaçadas de extinção regional. Atualmente, restam menos de 6% da cobertura original do
Centro de Endemismo Pernambuco e a maior parte da floresta remanescente está nas áreas
pertencentes às usinas de açúcar e álcool (Tabarelli e Roda, 2005). Em Alagoas, a expansão da cana-
de-açúcar se deu mediante a sua adaptação aos seus condicionantes naturais (Santos et al., 2007).
Os ciclos de expansão da monocultura, sobretudo, devido aos incentivos federais, foram responsáveis
pelo desmatamento de grande parte da cobertura original do território alagoano. Além deste impacto
principal, seguiram-se outros ligados ao processamento da cana para a fabricação de açúcar e álcool
anidro (Santos et al., 2007).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, Parque Estadual da Pedra
Branca, Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, Parque Nacional da Serra de Itabaiana, Parque
Estadual da Ilha do Cardoso, Parque Estadual de Pariquera-Açu, Parque Estadual da Ilha Anchieta,
Parque Nacional Monte Pascoal, Parque Nacional do Descobrimento, Parque Estadual de Itaúna,
Parque Estadual Paulo Cesar Vinha.

Ação: 5.1.2 National level
Situação: on going
A espécie ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da flora
endêmica ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018).

Usos:
Uso: 16. Other
Recurso: whole plant
Proveniência: natural
Detalhes:
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MYRTACEAE

Eugenia barrana Sobral

Risco de extinção: CRB2ab(ii,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León
Data:27-07-2018

Justificativa: Árvore terrestre de até 10 m, nativa e endêmica do Brasil; descrita em 2013, a espécie
ocorre exclusivamente em Florestas Ombrófilas nos estado da Bahia, no município de Prado e Minas
Gerais, no município de Santa Maria do Salto (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Atualmente,
grande parte das florestas úmidas do sul da Bahia e norte de Minas Gerais estão fragmentadas, como
resultado de atividades humanas, como corte seletivo, exploração de madeira e implementação da
agricultura (Paciência e Prado,  2005),  principalmente nos dois  municípios em que a espécie foi
documentada. Prado, município em que a espécie foi registrada uma única vez, em 1971, perdeu
cerca de 100 ha de florestas nativas no período compreendido entre 2012 e 2016, além de cerca de
30% da cobertura original ter sido transformada em pastagens e 5% de seu território ser constituído
por florestas plantadas (Lapig, 2018). A expansão da pecuária e consequente abertura de pastagens
sobre fragmentos florestais em propriedades particulares também têm aumentado significativamente
nas últimas décadas, e possui enorme potencial para expandir-se nos próximos anos, fragmentando
ainda mais a região (Araújo et al., 1998). Já em Santa Maria do Salto, cerca de 89% da cobertura
vegetal original foi convertida (SOS Mata Atlântica/ INPE, 2011), e cerca de 45% da área do município
constituem pastagens, além de somente 10% de sua totalidade territorial estar protegida por UCs
(Lapig, 2018). Apresenta distribuição restrita (AOO=8 km²) e habitat altamente fragmentado. Infere-
se  o  declínio  contínuo  em  AOO  (ausência  de  coletas  na  região  de  Prado  desde  1971)  e
qualidade/extensão de seu habitat. Por ter sido descrita há poucos anos, incentiva-se esforços de
pesquisa  que  possam trazer  à  luz  informações  sobre  números  populacionais  e  ampliar  a  sua
distribuição geográfica.
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Perfil da Espécie

Notas: Eugenia barrana Sobral é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi descrita em
2013 na revista Phytotaxa 135(1): 46. O material tipo é Stehmann, 4014 e encontra-se depositado no
herbário BHCB (holótipo) (Flora do Brasil 2020, em construção).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem estudos das populações.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Eugenia barrana é uma espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção,
2018), com ocorrência nos estados da BAHIA, no município de Prado (Monteiro 23608); MINAS
GERAIS, município de Santa Maria do Salto (Stehmann, 4014).
AOO: 8km²
EOO: 0km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1 Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Eugenia barrana é uma árvore, terrestre de até 10 metros de altura, perene que ocorre na
mata Atlântica na Floresta ombrófila (Flora do Brasil 2020, em construção).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Nov to Nov
Resume: Eugenia barrana é uma planta com flores hermafroditas. A espécie foi coletada com flores
em Novembro (Monteiro, 23608)

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Hoje, grande parte das florestas úmidas do sul da Bahia estão fragmentadas, como
resultado da atividades humanas realizadas no passado, tais como o corte madeireiro e
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implementação da agricultura (Paciencia; Prado, 2005). Estima-se que a região tenha 30.000 ha de
cobertura florestal (Paciência; Prado, 2005), 40.000 ha em estágio inicial de regeneração e 200.000
ha em área de pasto e outras culturas, especialmente cacau (Theobroma cacao L.), seringa (Hevea
brasiliensis Muell. Arg.), piaçava (Attalea funifera Mart.) e dendê (Elaeis guianeensis Jacq.) (Alger;
Caldas, 1996). A expansão da pecuária e consequente abertura de pastagens sobre fragmentos
florestais em propriedades particulares têm aumentado significativamente após a crise no cultivo de
cacau, e segundo Araujo et al. (1998), esta atividade possui enorme potencial para expandir-se nos
próximos anos.
Os remanescentes de Mata Atlântica no Estado da Bahia correspondem a 8,97% da distribuição
original do Bioma (SOS Mata Atlântica; INPE, 2011).
O município de Prado, particularmente, perdeu cerca de 100 ha de florestas nativas no período
compreendido entre 2012 e 2016; cerca de 30% de cobertura original para pastagens, além de cerca
de 5% de seu território ser constituido por florestas plantadas, tipicamente por Eucaliptos (LAPIG,
2018).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: O município Santa Maria do Salto (MG) possui 11,3% de remanescente florestal (SOS Mata
Atlântica; INPE, 2011). Cerca de 45% da área do município já foi convertida em pastagens, que possui
somente 10% de sua totalidade territorial protegida por UCs (LAPIG, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: needed
Apesar do material-tipo ter sido coletado em Prado, BA, nas proximidades do Parque Nacional da
Descobrimento, e em Santa Maria do Salto, MG, nas proximidades do Parque Nacional do Alto Cariri,
não existem informações sobre a presença da espécie nestas Unidades de Conservação.

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MYRTACEAE
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Eugenia belemitana McVaugh

Risco de extinção: VUD2

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León
Data:28-07-2018

Justificativa:  Árvore  terrestre  de  até  9  m,  endêmica  do  Brasil,  é  conhecida  popularmente  como
goiabarana; ocorre exclusivamente em Florestas de Terra Firme no estado do Pará, nos municípios de
Altamira,  Belém e  Paragominas  (Flora  do  Brasil  2020  em construção,  2018).  A  espécie  possui
potencial  valor  econômico,  uma  vez  classificada  como  Madeira  Mista/Branca  (Categoria  4)  para  o
estado do Pará, segundo a Instrução Normativa IDEFLOR nº 1 de 29/06/2010 (IDEFLOR, 2010). A
região  de  distribuição  da  espécie  coincide  diretamente  com  a  fronteira  norte  do  Arco  do
Desmatamento  da  Amazônia  brasileira  (Lapig,  2018);  os  municípios  paraenses  de  Altamira  e
Paragominas, ambos inseridos neste contexto, perderam respectivamente cerca de 154084 ha e
10808 ha para o desmatamento no período compreendido entre 2012 e 2016 (Lapig, 2018). Já Belém,
onde a espécie foi documentada pela última vez (1973), vivenciou acelerado desenvolvimento urbano
nas últimas décadas, constituindo atualmente uma das maiores cidades da Amazônia brasileira (IBGE,
2014).  Apesar  da  ocorrência  confirmada  na  Terra  Indígena  Koatinemo,  Altamira,  Pará,  a  espécie
apresenta  AOO=12  km²,  e  está  sujeita  a  3  situações  de  ameaça  que  influenciam  diretamente  sua
perpetuação na natureza, uma vez que os vetores de pressão nas três localidades em que ocorre não
cessarem, o táxon pode ser conduzida a CR ou EX em futuro próximo (Lapig, 2018).  Assim, E.
belemitana  demanda  ações  de  pesquisa  específica  a  fim  de  se  levantar  dados  geográficos  e
populacionais que possam subsidiar ações de conservação que evitem a ampliação do risco de
extinção atribuído a espécie no futuro.

26



Perfil da Espécie

Notas: Eugenia belemitana McVaugh é uma espécie nativa e endêmica do Pará. A espécie foi descrita
em 1969 na revista Memoirs of The New York Botanical Garden 18(2): 166. O material tipo é Froes,
29360, coletado perto do Instituto Agronómico do Norte, no município de Belém (Pará) e encontra-se
depositado nos herbários HT, MICH (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A madeira de Eugenia belemitana é uma madeira classificada como Madeira Mistas/Brancas
(Categoria 4) para o estado do Pará, segundo a Instrução Normativa IDEFLOR nº 1 de 29/06/2010.
(IDEFLOR, 2010)

Reference:
IDEFLOR, Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará. Instrução
Normativa IDEFLOR nº 1 de 29/06/2010. https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=148020. (Acesso
em 27 de Junho 2018)

População:
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Não existem estudos das populações.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Eugenia belemitana é uma espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção,
2018) que ocorre no estado do PARÁ, nos municípios de Altamir (Souza 852), Belém (Pires 13304),
Dom Eliseu (Maciel 450).
AOO: 12km²
EOO: 64490km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Eugenia belemitana é uma árvore de até 9 metros de altura, terrestre, perene que ocorre no
cerrado na amazônia na floresta Ciliar de terra firme Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Oct to Oct
fruiting Dec to Jan
Resume: Eugenia belemitana é uma planta com flores hermafroditas. A espécie floresce em outubro
(Vogel, 66); e produz frutos em dezembro (Maciel, 450) e janeiro (Ferreira, 852).

Ameaças:
Ameaça: 2.1.3 Agro-industry farming
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
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Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
occurrence
mature individuals
Detalhes: Os municípios paraenses de Altamira e Paragominas, ambos inseridos no contexto do Arco
do Desmatamento, perderam respectivamente cerca de 154.084 ha e 10.808 ha para o
desmatamento no período compreendido entre 2012 e 2016 (LAPIG, 2018);.

Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Aproximadamente 35 mil novos imóveis passaram a integrar o Sistema de Arrecadação
Tributária (SAT) de Belém, após a atualização da base cartográfica e do cadastro imobiliário da
cidade. Os dados são resultado de quase dois anos de trabalho realizados pela Prefeitura de Belém,
por meio da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) e demonstram a expansão urbana e imobiliária
da capital nos últimos 16 anos. No passado, consolidou-se por uma forte economia da borracha, o que
a tornou uma das mais importantes da região. A cidade está perto de completar quatrocentos anos e,
atualmente é uma das maiores aglomerações urbanas na Amazônia, com população estimada em
1.432.844 de habitantes (IBGE, 2014).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie ocorre dentro dos limites da Terra Indígena Koatinemo (S. A. da M. Souza, 852).

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência: natural
Detalhes:
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MYRTACEAE

Eugenia brejoensis Mazine

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Patricia da Rosa
Data:11-12-2018

Justificativa:  Árvore de até  11 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida por batinga-de-moita,  foi  coletada em Floresta Estacional  Semidecidual,
Floresta  Ombrófila  Densa,  Refúgios  Ecológicos  Montanos,  Vegetação  de  Restinga  e  Afloramento
Rochoso associados a Mata Atlântica e a Caatinga nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba,
Pernambuco, Espírito Santo, Minas Gerais e Sergipe. Apresenta distribuição ampla, EOO=378607 km²,
constante  presença  em  herbários  e  ocorrência  confirmada  dentro  dos  limites  de  Unidades  de
Conservação  de  proteção  integral.  Adcionalmente,  sabe-se  que  é  popularmente  utilizada  no
tratamento  de  diarreia,  febre  e  reumatismo  (Santana,  2016);  entretanto,  não  existem  dados
quantitativos sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número de
indivíduos por  esta  prática,  além de não serem descritos  usos efetivos  que comprometam sua
perpetuação na natureza. Assim, foi considerada como Menor Preocupação (LC) neste momento,
demandando  ações  de  pesquisa  (distribuição,  tendências  e  números  populacionais)  a  fim  de  se
garantir  sua  perpetuação  na  natureza  no  futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Bot. J. Linn. Soc. 158(4): 776 (775-777; fig. 1). 2008. Popularmente conhecida por
batinga de moita no Espírito Santo (Lucas 939).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A espécie é popularmente utilizada no tratamento de diarreia, febre e reumatismo (Santana,
2016). Resultados de estudo mostraram que o óleo essencial encapsulado da espécie é um
antifúngico de amplo espectro e tem potencial valor para o desenvolvimento de produtos
farmacêuticos e cosméticos (Santana, 2016).

Reference:
Santana, N.A. de, 2016. Atividade antifúngica e sistemas para encapsulação do óleo essencial de
folhas de Eugenia brejoensis mazine (Myrtaceae). Universidade Federal de Pernambuco.

População:
Não existem dados sobre a população.
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Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: ALAGOAS, município de Piaçabuçu (Lyra-Lemos 7430), Mata Grande (Andrade-Lima 74),
Coruripe (Machado 401); PERNAMBUCO, município de Buíque (Andrade 124), São Caetano (Krause,
218), Bezerros (Amorim 485), Tacaratu (Carvalho-Sobrinho 1828), Saloá (Oliveira 3537), Belo Jardim
(Nascimento 482), Carnaíba (Costa-Lima 1956); SERGIPE, município de Pirambu (Prata et al. 3013),
Malhador (Viana 3), Poço Redondo (Machado 451), Brejo Grande (Farias 844), Santa Luzia do Itanhy
(Gomes 118), Areia Branca (Lima 90), Ilha das Flores (Matos et al. 195), São Cristóvão (Cruz 66),
Itaporanga d''Ajuda (Matos 112), Nossa Senhora do Socorro (Santana 247), Japaratuba (Landim e
Schettino 1252), Itabaianinha (Santos 919), Indiaroba (Gomes 28675), Estância (Proença e Landim,
4061), Pirambu (Farias et al 409); PARAÍBA, município de Areia (Figueira 555), Matúreia (Cunha 247);
ESPÍRITO SANTO, município de Linhares (Lucas 939), São Mateus (Oliveira 46), Conceição da Barra
(Souza 192), Aracruz (Pereira 2749); MINAS GERAIS, município de Mantena (Forzza 7594); BAHIA,
município de Conde (Leite 148); CEARÁ, município de Pacatuba (Andrade-Lima 68-5234). Segundo a
Flora do Brasil 2020 a espécie não ocorre nos estado da Bahia, Ceará e Minas Gerais

AOO: 272km²
EOO: 378607.11km²

Ecologia:
Hábito: tree
subshrub
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
5.4 Bogs, Marshes, Swamps, Fens, Peatlands [generally over 8 ha]
6 Rocky Areas [e.g. inland cliffs, mountain peaks]
Biomas: Mata Atlântica
Caatinga
Fitofisionomias: Floresta Estacional Semidecidual
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Floresta Ombrófila Densa
Refúgios Ecológicos Montanos
Vegetação de Restinga
Afloramento Rochoso
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvores ou arbusto com 1–11 m de altura, ocorrendo nos domínios da Caatinga, incluindo as
características florestas sobre inselbergues dos brejos de altitude (Mazine e Souza, 2008; Giareta e
Peixoto, 2014) e da Mata Atlantica, em Floresta Estacional Semidecidual, Floresta de Tabuleiro e
Restinga (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
A perda e fragmentação de habitat no domínio da Mata Atlântica está aumentando rapidamente
(Galindo-Leal et al., 2003; Tabarelli, Silva e Gascon, 2004). Afloramentos graníticos também estão
sofrendo um conjunto particular de ameaças, incluindo exploração de pedreiras, mineração e
invasões biológicas (Porembski, 2000; Forzza et al., 2003; Martinelli, 2007), que reforçam a
necessidade de proteção dos inselbergs e de sua extraordinária biodiversidade, especialmente como
resultado dos altos níveis de endemismo. Martinelli (2007) alertou para a necessidade de ações
urgentes de conservação e propôs a inclusão dos afloramentos rochosos na agenda brasileira de
conservação da diversidade biológica (L.F.A. de Paula et al., 2016).
A Caatinga ocupava originalmente 826.411 km² do território brasileiro, porém atualmente cerca de
metade de sua cobertura vegetal foi perdida devido à ocupação humana (Antongiovanni et al., 2018;
Marinho et al., 2016). Os ambientes remanescentes, encontram-se sob intensa pressão da extração
de madeira, pecuária e caça (Marinho et al., 2016). Apenas 1,75% da área original da Caatinga é
protegida por Unidades de Conservação de Proteção Integral e 7% por Unidades de Conservação de
Uso Sustentável, o que a coloca como um dos biomas menos protegido dentre todos os biomas
brasileiros (MMA 2011; Brasil 2018a,b).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
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present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
Detalhes: A Serra Negra, município de Bezerros (PE), faz parte do maciço da Bororema, possuindo
terra fértil, o que determina uma agricultura diversificada, do café (que já fez época) até às de
subsistência, como mandioca, tomate, frutas diversas, flores, etc. (Souto Maior, 2005).
O município de Couripe com 89273 ha tem 37,4% de seu território (33440 ha) convertido em
agricultura de cana-de-açúcar e milho (Lapig, 2018).
Linhares (ES) está entre os municípios brasileiros produtores de cana-de-açúcar, cujos plantios
iniciaram a partir da década de 1980 e substituíram as florestas nativas e áreas de tabuleiros
(Mendonza et al., 2000; Oliveira et al., 2014; Pinheiro et al., 2010; Tavares e Zonta, 2010). Tais
cultivos são associados a prática da queima dos canaviais, com a finalidade de diminuir a quantidade
de palha e facilitar a colheita (Mendonza et al., 2000; Oliveira et al., 2014; Pinheiro et al., 2010;
Tavares e Zonta, 2010). De acordo com a Resolução MAPA nº 241/2010, Linhares é um dos
municípios indicados para o plantio de novas áreas de cana-de-açúcar, destinadas à produção de
etanol e açúcar. A Conab (2018) estima uma área de cana-de-açúcar de 47,6 e 45,3 mil ha,
respectivamente para as safras 2017/2018 e 2018/2019 no Espírito Santo.

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
occupancy
Detalhes: O município de Mantena com 68521 ha tem 54,7% de seu território (37454 ha)
transformado em pastagens (Lapig, 2018).
O município de Bezerros tem 45% de seu território ocupado por pastagem (Lapig, 2018).
O município de Areia com 26659 ha tem 31,1% de seu território (8296 ha) transformado em
pastagens (Lapig, 2018).
O município de Pacatuba com 13.199 ha tem 2,3% de seu território (311 ha) transformados em
pastagem (Lapig, 2018).

Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
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present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
occupancy
Detalhes: Entre 1967 e 1986, o Governo Federal implantou o Programa de Incentivos Fiscais ao
Reflorestamento que, no Espírito Santo, promoveu a ocupação de extensas áreas com plantios
homogêneos, principalmente Eucalyptus e Pinus, mudando o enfoque da exploração florestal de áreas
naturais para plantadas, alterando também o perfil industrial, de madeireiro para celulose, através da
implantação de importante pólo de celulose nos cenários regional e nacional. Atualmente o Estado do
Espírito Santo é o primeiro produtor e exportador mundial de celulose branqueada de fibra curta,
representado pela Aracruz Celulose S.A.

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE PIRAPUTANGAS (PI), PARQUE ESTADUAL
DE ITAÚNAS (PI), FLORESTA NACIONAL DO IBURA (US), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA MARITUBA
DO PEIXE (US), PARQUE NACIONAL DO CATIMBAU (PI), MONUMENTO NATURAL PEDRA DO CACHORRO
(PI), PARQUE ESTADUAL PICO DO JABRE (PI).

Ação: 5.1.2 National level
Situação: needed
Os “inselbergs” ou formações rochosas do Leste Brasileiro têm estreitas relações com um tipo de
vegetação conhecido como "campo rupestre" (Alves e Kolbeck, 1994). Este termo tem sido
empregado para o complexo mosaico de tipos de vegetação, típico de um grande número de cadeias
montanhosas no Escudo Brasileiro. Fisionômica e florísticamente, a flora saxícola do campo rupestre e
a dos inselbergs estudados compartilham muitos elementos comuns. Além disso, certos elementos
ligam inselbergs a formações costeiras de "restinga" (tipos de vegetação que ocupam planícies
costeiras arenosas). Pelo fato destas formações rochosas não atraírem interesse para a agricultura,
elas foram preservadas dos impactos humanos e mantiveram suas características de refúgio.
Entretanto, devido ao alto grau de desmatamento da Floresta Atlântica, estas formações rochosas
estão perdendo seus atributos de “ilhas”. É possível perceber a presença de espécies invasoras que
se estabelecem por diversos mecanismos como a abertura de estradas e de clareiras como vias de
acesso. Espécies exóticas como Melinis repens (Willd.) Zizka e M. multiflora P.Beauv. já se
estabeleceram em diversos inselbergs do Leste Brasileiro. Para proteger esta flora diversa e singular
é preciso integrar este ecossistema em todos os planos de ação para a conservação (Porembsky et
al., 1998). A perda e fragmentação de habitat no domínio da Mata Atlântica está aumentando
rapidamente (Galindo-Leal et al., 2003; Tabarelli, Silva e Gascon, 2004). Afloramentos graníticos
também estão sofrendo um conjunto particular de ameaças, incluindo exploração de pedreiras,
mineração e invasões biológicas (Porembski, 2000; Forzza et al., 2003; Martinelli, 2007), que
reforçam a necessidade de proteção dos inselbergs e de sua extraordinária biodiversidade,
especialmente como resultado dos altos níveis de endemismo. Martinelli (2007) alertou para a
necessidade de ações urgentes de conservação e propôs a inclusão dos afloramentos rochosos na
agenda brasileira de conservação da diversidade biológica (L.F.A. de Paula et al., 2016).

Usos:
Uso: 3. Medicine - human and veterinary
Recurso: leaf
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Proveniência: natural
Detalhes:

MYRTACEAE

Eugenia caatingicola K.Cout. & M.Ibrahim

Risco de extinção: ENB2ab(iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Marta Moraes; Marta Moraes
Data:24-08-2018

Justificativa: Árvore de até 4 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
registrada em Floresta Estacional Deciual e em áreas de transição de Caatinga e Cerrado nos estado
da Bahia, Paraíba e Piauí. Apresenta AOO=12 km² e população severamente fragmentada. Descrita
somente em 2015, a espécie possui ocorrência exclusiva ao Domínio Fitogeográfico Caatinga. Sabe-
se atualmente que cerca de metade da cobertura vegetal original da Caatinga foi perdida devido à
ocupação humana, e o habitat remanescente encontra-se hoje sob intensa pressão da extração de
madeira (combustível, abertura de pastagens) e atividades pecuárias em variadas escalas (Marinho et
al.,  2016; Antongiovanni et al.,  2018), usualmente associadas à excessiva compactação do solo,
redução na sobrevivência de plântulas, consumo excessivo de biomassa de dossel e alteração da
riqueza e composição florística (Marinho et al. 2016). Apesar do registro em Unidade de Conservação
de proteção integral, somente uma subpopulação encontra-se legalmente protegida, uma vez que as
outras duas localidades onde a espécie foi registrada não contam com Unidades de Conservação.
Hoje, somente 1,75% da área original da Caatinga encontra-se efetivamente protegida por Unidades
de Conservação de proteção integral  (MMA, 2011).  Diante do exposto,  adota-se nesta presente
avaliação o princípio da precaução, assim, considerando E. caatingicola Em Perigo (EN). Recomenda-
se  ações  de  pesquisa  (distribuição,  ecologia  e  tendências  populacionais)  e  conservação
(desenvolvimento de Plano de Ação e busca por indivíduos em áreas protegidas) urgentes a fim de se
evitar a extinção da espécie na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Phytotaxa 234(3): 216. 2015

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados da BAHIA, município de Rui Barbosa (Queiroz 12045); PIAUÍ, município de Guaribas (Melo,
8831) e PARAÍBA, município de Lagoa (Souza 171).
AOO: 12km²
EOO: 122740km²

37



Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 3.5 Subtropical/Tropical Dry Shrubland

Biomas: Caatinga
Fitofisionomias: Floresta Estacional Decidual de Submontana
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Cerrado (lato sensu)
Resume: Árvore de 4 m de altura, que habita a Caatinga em Floresta Estacional Decidual (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018)

Reprodução:
Resume: A espécie foi coletada em flor no mês de março (Souza 171) e com fruto nos meses de
janeiro (Queiroz 12045) e março (Souza 171).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A Caatinga ocupava originalmente 826.411 km² do território brasileiro, porém atualmente
cerca de metade de sua cobertura vegetal foi perdida devido à ocupação humana, e o habitat
remanescente encontra-se sob intensa pressão da extração de madeira, pecuária e caça (Marinho et
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al., 2016). Apenas 1,75% da área original da Caatinga é protegida por Unidades de Conservação de
Proteção Integral e 7% por Unidades de Conservação de Uso Sustentável, o que coloca como um dos
biomas menos protegido dentre todos os biomas brasileiros (MMA 2011; Brasil 2018 a, b).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A pecuária é uma das principais fontes de renda e subsistência para os habitantes da
Caatinga (Antongiovanni et al., 2018). Em geral, bovinos, caprinos e ovinos são criados em regime de
liberdade, tendo acesso à vegetação nativa como base de sua dieta (Costa et al. 2008). Na Caatinga e
em outras regiões semiáridas, o pastejo tem sido associado à compactação do solo, redução na
sobrevivência de plântulas e mudas, consumo de biomassa de dossel, alteração da riqueza e
composição das plantas (Marinho et al. 2016). Além disso, a sinergia entre o efeito do gado pastando
em remanescentes semiáridos e a invasão de espécies exóticas tem sido relatada (Hobbs, 2001).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: De acordo com dados disponíveis em Lapig (2018), os municípios de Rui Barbosa (BA),
Lagoa (PB) e Guaribas (PI) possuem, respectivamente, cerca de 71%, 29% e 0.1% de suas áreas
totais convertidas em pastagens. Guaribas (PI), apesar de ainda contar com 98% da totalidade de seu
território recoberto por vegetação nativa (Lapig, 2018), está encontra-se em frnaco processo de
exploração ilegal, principalmente para retirada ilegal de madeira para produção de carvão vegetal
(Fernandez, com. pess.).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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MYRTACEAE

Eugenia caducibracteata Mazine

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León
Data:28-07-2018

Justificativa: Árvore terrestre de até 18 m, endêmica do Brasil; ocorre principalmente em Florestas
de Terra Firme da Amazônia brasileira, nos estados do Amazonas (Reserva Florestal Adolpho Ducke,
em Manaus, Pará (municípios de Almeirim e Melgaço), Rondônia (Porto Velho), Tocantins (municípios
de Babaçulândia e Nazaré) e Maranhão (municípios de Alto Alegre do Pindaré e Buriticupu) (Mazine,
2006;  Reflora  -  Herbário  Virtual,  2018;  Flora  do  Brasil  2020  em  construção,  2018).  Foi  registrada
dentro dos limites de algumas áreas protegidas de distintas categorias e esferas administrativas em
ambos os extremos de sua distribuição, como a Reserva Florestal Adolpho Ducke, a Estação Científica
Ferreira Penna, em Melgaço, e a Reserva Florestal da Companhia Vale do Rio Doce, em Buriticupu
(MA)  (Reflora  -  Herbário  Virtual,  2018).  Contando  com  14  registros  de  coleta  depositados  em
herbários,  a  espécie  apresenta  ampla  distribuição  EOO=896783  km²  ao  longo  do  bioma
reconhecidamente menos explorado do ponto de vista botânico em território brasileiro (ter Steege et
al., 2013/ BFG, 2015). A espécie foi registrada pela última vez em 2010, com ocorrência confirmada
na  localidade  até  os  dias  atuais  (Giaretta,  com.  pess.).  Mesmo  sua  distribuição  coincidindo
parcialmente  com o  Arco  do  Desmatamento  da  Amazônia  brasileira.  A  espécie  foi  considerada
portanto,  uma espécie  de Menor  Preocupação (LC)  em relação ao seu risco  de extinção neste
momento.  Entretanto,  o  avanço exponencial  de  vetores  de  pressão no Arco  do Desmatamento
(iniciados  a  partir  de  conflitos  político-econômicos  desde  o  início  dos  anos  70,  em  que  atividades
garimpeiras, agricultura, retirada de madeira e pecuária extensiva foram responsáveis pela intensa
devastação da vegetação nativa, atualmente extremamente fragmentada e em processo franco de
redução) (Lapig, 2018), pode levar a mesma a ampliar seu risco de extinção em futuro próximo, caso
não  sejam  reduzidos  ou  cessados.  Portanto,  recomenda-se  ações  de  pesquisa  (números
populacionais) e conservação eficazes sobre os remanescentes de vegetação nativa na região, a fim
de garantir a manutenção das populações em seu habitat.
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Perfil da Espécie

Notas: Eugenia caducibracteata Mazine é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi
descrita em 2009 na revista Kew Bulletin 64(1): 149, 2 (Flora do Brasil 2020, em construção). O
material tipo é Silva, 2015 e encontra-se depositado no herbário K (Isótipo) (Reflora, 2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem estudos das populações.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Eugenia caducibracteata é uma espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018) que ocorre nos estados do AMAZONAS, municípios de Manaus (Mota 238);
MARANHÃO, municípios de Alto Alegre do Pindaré (Jangoux 304) e Buriticupu (Muniz 2378); PARÁ nos
municípios de Almeirim (Silva 1823) e Melgaço (Silva 3118); RONDÔNIA, município de Porto Velho
(Nascimentos 59); e TOCANTINS nos municípios de Babaçulândia (Walter 5554) e Nazaré (Oliveira
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2387).
AOO: 36km²
EOO: 896783km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Eugenia caducibracteata é uma árvore de até 18 metros de altura, terrestre, perene que
ocorre na Amazônia em Floresta de Terra Firme (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Fev to Mar
flowering May to May
flowering Nov to Dec
Resume: Eugenia caducibracteata é uma planta com flores hermafroditas. A espécie foi coletada em
flor nos meses de: fevereiro (Silva 2015), maio (Oliveira 2387), setembro (Walter 5554), novembro
(Silva 3118) e dezembro (Souza 518); e produz frutos em março (Nascimentos 59).

Ameaças:
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
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present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O Arco do Desmatamento, região majoritária de ocorrência da espécie, tem sido palco de
conflitos político-econômicos desde os anos 70, em que atividades garimpeiras, agricultura, retirada
de madeira e pecuária foram responsáveis pela intensa devastação da sua vegetação nativa, que
atualmente encontra-se extremamente fragmentada (LAPIG, 2018).

Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O crescimento urbano de Manaus foi o maior da região Norte, sendo considerada hoje o 12º
maior centro urbano do país, e uma metrópole regional, com 1.644.690 habitantes (estimativa IBGE,
2005). Nos últimos dez anos, Manaus, foi dentre os municípios mais populosos do Brasil, o que
apresentou a maior taxa média geométrica de crescimento anual (Nogueira et al., 2007)

Reversibilidade:

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
Foi registrada dentro dos limites de algumas áreas protegidas de distintas categorias e esferas
administrativas em ambos os extremos de sua distribuição, como a Reserva Florestal Adolpho Ducke,
em Manaus (Souza 677), a Estação Científica Ferreira Penna, em Melgaço (Silva 3118) e a Reserva
Florestal da Companhia Vale do Rio Doce em Buriticupu (Muniz 2378).

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MYRTACEAE
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Eugenia culicina Sobral

Risco de extinção: CRB1ab(i,iii,iv)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León
Data:28-07-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  5  m,  endêmica  do  Brasil;  possui  ocorrência  exclusiva  em  Florestas
Ombrófilas  (incluindo  Brejos  de  Altitude)  da  região  Litoral-Sul  do  estado  de  Pernambuco,  nos
municípios de Bonito e Jaqueira (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018; Amorim e Alves, 2015;
Reflora - Herbário Virtual, 2018). A espécie tem sido documentada frequentemente dentro dos limites
da Reserva Particular do Patrimônio Natural Frei Caneca (Amorim e Alves, 2015), com um registro,
realizado em 1998,  em região  mal  documentada no  município  de  Bonito.  A  espécie  apresenta
distribuição muito restrita, com EOO=12 km², AOO=12 km² e está sujeita a uma situação de ameaça.
No estado de Pernambuco, o cenário de degradação é um dos mais preocupantes da Mata Atlântica
nordestina,  uma vez  que cerca  de  90% dos  remanescentes  florestais  são  menores  que 10 ha,  com
baixo valor para conservação (Ranta et al., 1998). Assim, o fragmento florestal que compõe a Reserva
Particular do Patrimônio Natural Frei Caneca, área com maior número de registros da espécie e que
forma um contínuo florestal com cerca de 1000 ha junto a Reserva Particular do Patrimônio Natural
Pedra  D’Anta,  representa  uma  área  relictual  de  floresta,  abrigando  habitats  que  resguardam
condições originais da Floresta Atlântica Nordestina (Pôrto et al., 2006). Entretanto, somente entre
2016 e 2017, o estado de Pernambuco perdeu cerca de 354 ha de vegetação nativa, a maior taxa
verificada desde 2011 (SOS Mata Atlântica/  INPE,  2015),  sendo que os  municípios  de ocorrência  da
espécie, Bonito e Jaqueira, perderam respectivamente 91% e 87% de vegetação nativa original, além
de  20%  da  área  territorial  de  Bonito  corresponder  a  pastagens  e  contar  com  diminutas  e
fragmentadas áreas protegidas (SOS Mata Atlântica/ INPE, 2016), muitas vezes empobrecidas pela
retirada indiscriminada de madeira para produção de combustível, desmatamento, plantações de
cana e queimadas (Lapig, 2018). Sugerem-se ações de conservação a fim de garantir a perpetuação
dessa espécie em seu habitat natural.
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Perfil da Espécie

Notas: Eugenia culicina Sobral é uma espécie nativa e endêmica de Pernambuco. A espécie foi
descrita em 2013 na revista Phytotaxa 135(1): 48. 416. O material tipo é Siqueira-Filho, 910 e
encontra-se depositado no herbário UFP (holótipo) (Flora do Brasil 2020, em construção). Amorim &
Alves, (2015) categorizaram a espécie como EN baseado no critério D (IUCN), já que a espécie tem
menos de 250 indivíduos maduros.

População:
Não existem estudos das populações.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Eugenia culicina é uma espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção,
2018) que ocorre no estado de PERNAMBUCO, nos municípios de Bonito (Tabarelli s.n.) e Jaqueira
(Amorim 1782).
AOO: 12km²
EOO: 12km²
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Ecologia:
Hábito: herb
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Eugenia culicina foi descrita como uma arvoreta de até 5 metros de altura, terrestre, perene
que ocorre na Mata Atlântica, em Floresta Ombrófila (Floresta pluvial) (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Jan to Jan
flowering Apr to Apr
fruiting Apr to May
fruiting Sep to Sep
Resume: Eugenia culicina é uma planta com flores hermafroditas. A espécie foi coletada em flor nos
meses de: janeiro (Amorim 1767) e abril; e com frutos em Abril (Amorim 1833), maio (Amorim 1593)
e setembro (Melo 1213).

Ameaças:
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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Declínio:
locality
occurrence
Detalhes: No Estado de Pernambuco, o cenário de degradação é um dos mais preocupantes da Mata
Atlântica nordestina. Cerca de 90% dos remanescentes florestais são menores que 10 ha, com baixo
valor para conservação (Ranta et al., 1998). Assim, o fragmento florestal que compõe a RPPN Pedra
D’Anta, que juntamente à RPPN Frei Caneca forma um contínuo florestal com cerca de 1.000 ha,
representando uma área relictual de floresta, abrigando habitats referência das condições originais da
Floresta Atlântica Nordestina (Pôrto et al., 2006). Somente entre 2016 e 2017, o estado de
Pernambuco cerca de 354 ha de vegetação nativa, a maior desde 2011 (SOS Mata Atlântica/ INPE,
2018). Os municípios de ocorrência da espécie, Bonito e Jaqueira, perderam respectivamente 91% e
87% de vegetação nativa original, além de 20% da área territorial de Bonito já estar convertida em
pastagens e contar com diminutas Reservas Particulares do Patrimônio Natural (SOS Mata Atlântica/
INPE, 2015/ 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie ocorre na RPPN Frei Caneca, no município de Jaqueira (Melo 1203).

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MYRTACEAE

Eugenia dipetala Sobral & L.Kollmann

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León
Data:28-07-2018

Justificativa: Árvore de até 4 m, de ocorrência confirmada somente na Floresta Ombrófila (Floresta
pluvial) da Mata Atlântica do Estado do Espírito Santo (Sobral et al., 2014). A espécie é conhecida
somente pela sua colação-tipo, realizada em propriedade privada no município capixaba de Santa
Maria do Jetibá; o município está localizado na região serrana do Espírito Santo e ainda resguarda
67,47%  de  sua  área  total  recoberto  por  vegetação  nativa,  sendo  o  uso  do  solo  diretamente
relacionado  à  declividade  e  à  altitude,  de  modo  que  há  um  predomínio  de  cobertura  florestal  na
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paisagem em geral (Martinelli et al., 2012). Neste cenário, a espécie foi considerada naturalmente
rara  (Sobral  et  al.,  2014),  entretanto,  como  foi  descrita  recentemente  e  desde  então,  novas
informações relacionadas a sua distribuição e dados populacionais não vieram à luz, considerou-se
que a espécie carece de dados, demandando ações integradas de pesquisa a fim de se compreender
melhor seu padrão de distribuição.

Perfil da Espécie

Notas: Eugenia dipetala Sobral & L.Kollmann é uma espécie nativa e endêmica do Espírito Santo. A
espécie foi descrita em 2014 na Journal of the Botanical Research Institute of Texas 8(2): 502. O
material tipo é Kollmann, 6035 e encontra-se depositado no herbário MBML (holótipo) e RB (Isótipo)
(Flora do Brasil 2020, em construção; Sobral, et al. 2014). Eugenia dipetala é conhecida só pelo
material tipo, Sobral, et al. (2014) consideraram a E. dipetala como uma espécie rara, já que não foi
observada em outras localidades do município onde foram feitas expedições de campo. É sugerida a
categoria DD de acordo com os critérios da IUCN.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
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Não existem estudos das populações.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Eugenia dipetala é uma espécie endêmica do Espírito Santo, ocorre no município Santa
Maria de Jetibá (Sobral, et al. 2014).
AOO: 4km²
EOO: 0km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias:
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Eugenia dipetala é uma árvore de até 4 metros de altura, terrestre, perene que ocorre na
mata Atlântica na Floresta Ombrófila (Floresta pluvial) (Flora do Brasil 2020, em construção).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Mar to Mar
Resume: Eugenia dipetala é uma planta com flores hermafroditas. A espécie floresce em março. Os
frutos são desconhecidos (Sobral, et al. 2014).

Ameaças:
Ameaça: 2.1.2 Small-holder farming
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
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Severidade: medium
Reversibilidade: 1
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
occupancy
Detalhes: O município de Santa Maria de Jetibá está localizado na região serrana do Espírito Santo.
Martinelli, et al. (2012) realizaram um estudo de uso e cobertura do solo. Os resultados apresentados
mostram que 23,05% da área é ocupada por cultivos agrícolas, e só 9,32% da área é dedicada à
pastagem. 67,47% da área corresponde à cobertura vegetal. Em Santa Maria de Jetibá o uso do solo
está diretamente relacionado à declividade e à altitude, de modo que há um predomínio de cobertura
florestal na paisagem em geral do município (Martinelli, et al. 2012)

MYRTACEAE

Eugenia espinhacensis Bünger & Sobral

Risco de extinção: ENB1ab(i,iii)+2ab(ii,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:12-12-2018

Justificativa: Árvore de até 5 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Campo Rupestre e Floresta Estacional Semidecidual associadas aos Campos Rupestres
sob influência  do  Cerrado e  da  Mata  Atlântica  no  estado de Minas  Gerais,  municípios  de  Barão dos
Cocais, Catas Altas e Serro. Apresenta distribuição restrita, EOO=674 kim², AOO=12 km² e duas
situações de ameaça. Os Campos Rupestres situados ao longo da Cadeia do Espinhaço em Minas
Gerais  sofrem tradicionalmente com os efeitos  de atividades antrópicas  de alto  impacto,  como
mineração (Santos, 2010), expansão urbana (CEPF, 2001), extensas áreas destinadas a silvicultura de
eucalipto (Lapig, 2018; Pougy et al., 2015), aumento na intensidade e frequência de incêndios (Pougy
et al., 2015) e presença de espécies exóticas invasoras de alto poder competitivo (Pougy et al.,
2015).  Apesar  da  ocorrência  no  território  de  abrangência  do  Plano  de  Ação  Nacional  para  a
conservação da flora ameaçada de extinção da região da Serra do Espinhaço Meridional (Pougy et al.,
2015), a espécie foi considerada Em Perigo (EN) neste momento. Infere-sem declínio em EOO, AOO e
na qualidade e extensão do habitat.  Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição,  números e
tendências  populacionais)  e  conservação  (implantação  do  Plano  de  Ação)  urgentes  a  fim  de  se
garantir  sua  perpetuação  na  natureza  no  futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Phytotaxa 147(2): 58. 2013.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado de MINAS GERAIS, município de Serro (Faria 6646), Catas Altas (Mota 86), Barão dos Cocais
(Filho et al. 142).
AOO: 12km²
EOO: 674.66km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
2 Savanna
Biomas: Cerrado
Mata Atlântica
Fitofisionomias: Afloramento Rochoso
Floresta Estacional Semidecidual
Tipo de Vegetação: Campo Rupestre
Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvores de até 5 m de altura (Faria 6646), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica e
Cerrado, especificamente em Floresta Estacional Semidecidual e Afloramentos rochosos em Campos
Rupestres (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018)

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Perda de habitat como consequência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
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al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001)

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
Detalhes: O município de Serro, com 121781 ha, tém 20,77% (25300 ha) de seu território convertido
em pastagens (Lapig, 2018).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
Detalhes: Atividade mineradora em expansão, nas minas de Fazendão e Lavra Azul, no município de
Catas Altas, em Minas Gerais (Santos, 2010). E na Serra do Caraça, houve mineração de ouro e hoje
há atividade mineradora de ferro alterando significativamente a paisagem do lugar (Machado, 2008).
A perda e fragmentação de habitat no domínio da Mata Atlântica está aumentando rapidamente
(Galindo-Leal et al., 2003; Tabarelli, Silva e Gascon, 2004). Afloramentos graníticos também estão
sofrendo um conjunto particular de ameaças, incluindo exploração de pedreiras, mineração e
invasões biológicas (Porembski, 2000; Forzza et al., 2003; Martinelli, 2007), que reforçam a
necessidade de proteção dos inselbergs e de sua extraordinária biodiversidade, especialmente como
resultado dos altos níveis de endemismo. Martinelli (2007) alertou para a necessidade de ações
urgentes de conservação e propôs a inclusão dos afloramentos rochosos na agenda brasileira de
conservação da diversidade biológica (L.F.A. de Paula et al., 2016).

Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
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past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occupancy
occurrence
Detalhes: O município de Barão dos Cocais com 34058 ha tem 13% de seu território (4436 ha)
transformados em Floresta Plantada (Lapig, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na RPPN do Santuário do Caraça (PI), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SUL-
RMBH (US).

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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MYRTACEAE

Eugenia goiapabana Sobral & Mazine

Risco de extinção: ENB1ab(i,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Patricia da Rosa
Data:11-12-2018

Justificativa: Árvore de até 10 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta  Ombrófila  Densa Montana e  Alto-montana e  Floresta  Secundária  associadas  a
Mata Atlântica no estado do Espírito Santo, municípios de Castelo, Fundão e Santa Teresa. Apresenta
distribuição  restrita,  EOO-282 km²  e  três  situações  de  ameaça.  Sabe-se  que  grande parte  dos
ecossistemas  florestais  capixabas  encontram-se  fragmentados  como  resultado  de  atividades
antrópicas realizadas no passado e atualmente, restando somente 12,6% de remanescentes florestais
originais (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Esse processo acelerou-se significativamente em função
do cultivo do café e do ciclo de exploração de madeira, que perdurou por mais de meio século
(Thomaz, 2010). Os municípios em que a espécie foi documentada, situados na região serrana do
estado, sofrem com a perda de habitat para o estabelecimento de pastagens, lavouras de hortaliças
(Lapig, 2018) e pelo crescimento urbano acelerado (CEPF, 2001), restando atualmente entre 8% e
20% de  remanescentes  da  Mata  Atlântica  original  (SOS  Mata  Atlântica  e  INPE,  2018).  Mesmo
ocorrendo dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral, E. goiapabana foi
considerada Em Perigo (EN) de extinção. Infere-se declínio contínuo em EOO e qualidade e extensão
de  habitat.  Recomenda-se  ações  de  pesquisa  (distribuição,  censo,  números  e  tendências
populacionais)  e  conservação  (Plano  de  Ação)  urgentes  a  fim  de  se  garantir  a  perpetuação  desta
espécie  no  futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Novon 20(3): 348 (-350; fig. 1). 2010.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: yes
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado do ESPÍRITO SANTO, município de Castelo (Fontana 5419), Fundão (Kollmann et al. 219), Santa
Teresa (Vervloet et al. 1580). Ocorre apenas em habitats fragmentados, entre 800-1600m de altitude
(Sobral e Mazine 2010).
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AOO: 24km²
EOO: 282.53km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Floresta Secundária
Resume: Árvores de 5-10 m de altura (Sobral e Mazine, 2010), ocorrendo nos domínios da Mata
Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), em Floresta Ombrófila Densa Montana (Faria
2481) e Alto-montana (Fontana 5419).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Perda de habitat como consequência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
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2001).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
occupancy
Detalhes: O município de Fundão com 28860 ha, tem 43% de seu território (12512 ha) desmatados e
utilizados para pastagem (Lapig, 2018).
O município de Castelo com 66406 ha tem 30,3% de seu território (20157 ha) transformados em
pastagem (Lapig, 2018).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occupancy
occurrence
Detalhes: O município de Santa Teresa, outrora recoberto em sua totalidade por Mata Atlântica,
atualmente possui menos de 20% de remanescentes florestais (SOS Mata Atlântica INPE, 2018).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MYRTACEAE
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Eugenia hatschbachii Mazine

Risco de extinção: VUD2

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León
Data:28-07-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  5m,  endêmica  do  Brasil;  ocorre  principalmente  em Cerrado  lato  sensu
(Mata de Galeria, Cerradão) nos estados de Mato Grosso (municípios de Barra do Garças, no Parque
Estadual Serra Azul, e em propriedade particular em Barra do Bugres), e na fronteira de Mato Grosso
com o estado de Mato Grosso do Sul, município de Sonora, na borda do Parque Estadual da Serra de
Sonora (Mazine e Souza, 2010; Flora do Brasil 2020 em construção, 2018; Reflora - Herbário Virtual,
2018). Em ambos os estados, há uma crescente conversão do Cerrado em áreas antropogênicas,
causadas principalmente pela rápida expansão da agricultura mecanizada e ampliação de vastas
áreas destinadas à pecuária (Silva et al., 2012).O município de Barra do Garças, onde a espécie foi
registrada, perdeu cerca de 5200 ha para o desmatamento entre 2012 e 2016 (Lapig, 2018). Além
disso, cerca de 40% da área total do município já foi convertida em pastagens ou destinadas à
produção agropecuária extensiva, principalmente soja, que conta com área plantada de 32665 ha
(Lapig, 2018). O município de Barra do Bugres, apesar de resguardar o Parque Estadual da Serra Azul,
perdeu cerca de 1518 ha para o desmatamento entre 2012 e 2016 (Lapig, 2018), além de cerca de
47% da área total do município encontrar-se convertida em pastagens e plantações de soja (Lapig,
2018). O município de Sonora, apesar de resguardar o Parque Estadual da Serra de Sonora, perdeu
cerca de 2221 ha para o desmatamento entre 2012 e 2016 (Lapig, 2018) e cerca de 49% da área
total do município já foi convertida em pastagens, além de 16% ter sido convertida em plantações de
soja em larga escala, com potencial de ampliação (Lapig, 2018). A espécie apresenta populações
restritas e sujeitas a três situações de ameaça, além de AOO=20 km². Considerando-se esse cenário
de  intensa  e  crescente  pressão  antropogênica  incidindo  sobre  as  subpopulações  considera-se,
portanto, a espécie em risco de extinção, demandando uma vez que poderá se tornar ainda mais
ameaçada em futuro próximo caso as ameaças não reduzam ou cessem.
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Perfil da Espécie

Notas: Eugenia hatschbachii Mazine é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi descrita
em 2010 na revista Brasileira de Botánica 33(2): 285. O material tipo é Hatschbach, 63773, coletado
no município Barra do Bugres no Mato Grosso e encontra-se depositado nos herbários MBM (Flora do
Brasil 2020, em construção).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie

População:
Não existem estudos das populações.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Eugenia hatschbachii é uma espécie endêmica do Brasil, ocorre nos estados de Mato grosso
e mato Grosso do sul. Foi coletada nos municípios Barra do Garças, no parque estadual serro Azul
(MT); em Barra do Bugres (MT) e em Sonora, na margem do Parque estadual da serra de Sonora (MS)
AOO: 20km²

60



EOO: 57497km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Fenologia: perenifolia
Biomas: Cerrado
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Resume: Eugenia hatschbachii é uma árvore de até 5 metros de altura, terrestre, perene que ocorre
no Cerrado (lato sensu) (Flora do Brasil 2020, em construção).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Jul to Aug
flowering Oct to Oct
fruiting Jul to Aug
Resume: Eugenia hatschbachii é uma planta com flores hermafroditas. A espécie floresce em julho,
agosto e outubro; e produz frutos em Julho e agosto

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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habitat
occurrence
occupancy
Detalhes: No estado do Mato Grosso há uma crescente conversão do cerrado em áreas
antropogênicas, causadas principalmente pela mecanização da agricultura e áreas de pecuária (Silva
et al., 2012)

Ameaça: 2.1.3 Agro-industry farming
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
habitat
occurrence
Detalhes: O município de Barra do Garças, onde a espécie foi registrada, perdeu cerca de 5.200 ha
para o desmatamento entre 2012 e 2016 (LAPIG, 2018). Além disso, cerca de 40% da área total do
município já foi convertida em pastagens ou destinadas a produção agropecuária extensiva,
principalmente soja, que conta com área plantada de 32.665 ha (LAPIG, 2018).

Ameaça: 2.1.3 Agro-industry farming
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
habitat
occurrence
Detalhes: O município de Barra do Bugres, onde a espécie foi registrada, apesar de resguardar o
Parque Estadual Serra Azul, perdeu cerca de 1518 ha para o desmatamento entre 2012 e 2016
(LAPIG, 2018). Além disso, cerca de 47% da área total do município já foi convertida em pastagens, e
somente 1/3 do território resguarda vegetação nativa (LAPIG, 2018). Também tem se tornando um
município com extensas plantações de soja (LAPIG, 2018).

Ameaça: 2.1.3 Agro-industry farming
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
habitat
occurrence
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Detalhes: O município de Sonora, apesar de resguardar o Parque Estadual da Serra de Sonora, onde a
espécie foi registrada, perdeu cerca de 2.221 ha para o desmatamento entre 2012 e 2016 (LAPIG,
2018). Além disso, cerca de 49% da área total do município já foi convertida em pastagens, e 16% do
total da área do município já havia sido convertida em plantações de soja em larga escala somente
em 2015, com potencial de ampliação (LAPIG, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie ocorre no Parque estadual da Serra azul, no município Barra do Garças (MT). O PE foi criado
criado pela Lei nº 6.439 de 31 de Maio de 1994. Também foi registrada na zona de amortecimento do
Parque Estadual de Sonora, Município de Sonora, Mato Grosso do Sul.

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MYRTACEAE

Eugenia lacistema Sobral

Risco de extinção: ENB1ab(i,iii)+2ab(ii,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León
Data:28-07-2018

Justificativa: Árvore endêmica do Brasil, de até 8 m de altura, terrestre e de ocorrência exclusiva em
Florestas Ombrófilas Densas (Mata Higrófila Sul-baiana) e nas Restingas (incluindo mussunungas) no
estado da Bahia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018); descrita em 2013 a partir de material
coletado  em  Itacaré  (Sobral,  2013),  a  espécie  possui  documentação  confirmada  nos  municípios  de
Canavieiras,  Itacaré,  Valença  e  Una,  dentro  das  seguintes  Unidades  de  Conservação:  Reserva
Biológica de Una e possivelmente Parque Estadual da Serra do Conduru (Ilhéus/ Itacaré). A espécie
apresenta distribuição restrita EOO=909 km² e AOO=16 km² e está sujeita a 4 situações de ameaça.
As principais ameaças são o crescimento do turismo desordenado e predatório em uma das regiões
mais procuradas por veranistas no Estado da Bahia (Valença, Itacaré), especulação imobiliária severa
em  áreas  costeiras  recobertas  pela  Mata  Higrófila  e  por  Restingas  (Itacaré,  Una)  (Lessa,  2007)  e
desmatamento e atividades agropecuárias extensivas em geral (ICMBio, 2018). Além disso, suspeita-
se declínio  contínuo tanto em qualidade como em extensão de habitat  preferencial.  Apesar  da
proteção in situ promovida pelas Unidades de Conservação da região, vetores de pressão de alta
intensidade incidem sobre a biodiversidade local, demandando maior eficácia da áreas formalmente
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protegidas  de  forma  a  garantir  a  conservação  apropriada  desta  e  outras  espécies  da  flora  dessa
região.

Perfil da Espécie

Notas: Eugenia lacistema Sobral é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi descrita em
2013 na revista Phytotaxa 135(1): 50. O material tipo é Amorim, 2650, coletado no município Itacaré
na Bahia e encontra-se depositado nos herbários CEPEC (Holótipo), UB (Isótipo) (Flora do Brasil 2020,
em construção).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie

População:
Não existem estudos das populações.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Eugenia lacistema é uma espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção,
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2018), que ocorre no estado da BAHIA nos municípios de Canaveiras (Fiaschi 1321), Itacaré (Amorim
2650), Valença (Matos 3484) e Una (Jardim 114).
AOO: 16km²
EOO: 909km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Restinga
Resume: Eugenia lacistema é uma árvore de até 8 metros de altura, terrestre, perene que ocorre na
Mata Atlântica, em Floresta Ombrófila e na Restinga (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Resume: Eugenia lacistema é uma planta com flores hermafroditas. A espécie foi coletada em flor nos
meses de fevereiro (Fiaschi 1321), abril (Jardim 114), maio (Matos 3484), novembro (Amorim 2650) e
dezembro (Martinelli 8900); e com frutos em fevereiro (Fiaschi 1321) e Julho (Jardim 193).

Ameaças:
Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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locality
occupancy
occurrence
Detalhes: Valença, por dispor de boa infra-estrutura, configura-se como o portão de entrada e maior
centro urbano da região. Por ser o principal local de acesso a Morro de São Paulo, recebe a maior
parte dos dividendos da atividade turística (hospedagem temporária, transporte, insumos) (Lessa,
2007).

Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A atividade turística está sendo intensivamente estimulada pelo governo do estado. A
Coordenação de Desenvolvimento do Turismo - CODETUR, ligada a Secretaria da Cultura e Turismo do
governo do estado da Bahia, elaborou o Programa de Desenvolvimento Turístico da Bahia. O objetivo
é dotar o estado das condições necessárias para o aproveitamento de suas potencialidade naturais,
históricas e culturais, ordenando o espaço territorial e definindo as ações necessárias ao
desenvolvimento do turismo. Desta forma, foram definidas Zonas Turísticas e uma delas é a Costa do
Cacau, litoral sul, abrangendo os municípios de Itacaré, Uruçuca, Ilhéus, Una e Canavieiras (ICMBio,
2018).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Detalhes: No Sul da Bahia a retirada de madeira é na maioria das vezes feita de forma irregular, ou
mesmo ilegal. A atividade extrativista, até bem pouco tempo, buscava atender uma crescente
indústria madeireira e carvoeira que se implantou na região. A madeira é escoada em toras para o sul
do país ou atende as serrarias/carvoarias da região (ICMBio, 2018).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
present
future
past
Declínio:
habitat
occurrence
Detalhes: Os principais produtos agro-extrativistas do município de Valença são: Coco da Bahia,
mandioca, cacau, dendê, banana, abacaxi e café (Lessa, 2007).
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Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Detalhes: Na região do sul da Bahia o uso do solo é principalmente pela pecuária, o pisoteio das
encostas pelo gado é mais um agente que contribui para a degradação dos solos e dos recursos
hídricos, por promover movimentos de massa em direção aos cursos d’água e aos lagos artificiais
(ICMBio, 2017).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie ocorre na Reserva Biológica do Mico Leão, em Una (Jardim 193).

MYRTACEAE

Eugenia laxa DC.

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León
Data:28-07-2018

Justificativa:  Espécie  arbórea,  terrestre  e  endêmica  do  Brasil;  ocorre  exclusivamente  em Caatinga
stricto sensu no estado da Bahia, no município de Rio de Contas (Martius s.n; Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018). A espécie é conhecida até o momento pelo material-tipo, coletado em 1828 por
von Martius, apesar da existência de outros espécimes, equivocadamente atribuídos ao táxon. Apesar
da região de Rio de Contas, inserida dentro do sistema orográfico vigente nas vertentes interioranas
da Chapada Diamantina, apresentar histórico de degradação ambiental, inicialmente pela corrida do
ouro  e  atualmente,  pela  ocupação  das  terras  por  plantações  (cacau  e  recentemente  o  Setor
Agroindustrial de polpas de fruta) (Araújo et al., 2004; Lapig, 2018), não existem dados disponíveis
sobre a distribuição da espécie e números populacionais. Portanto, recomenda-se investimento em
buscas direcionadas nesses habitats  potenciais,  sendo necessárias maiores informações sobre a
espécie, a fim de se determinar seu real estado de conservação.
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Perfil da Espécie

Notas: Eugenia laxa DC. é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi descrita em 1828
na revista Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis 3: 263. O material tipo é Martius, s.n, foi
coletado na Bahia e encontra-se depositado no herbário K (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
A espécie é conhecida somente pelo material tipo.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem estudos das populações.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Eugenia laxa é uma espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018),
que foi coletada na Bahia, no município de Rio de Contas (Martius s.n)
AOO: 4km²
EOO: 0km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Biomas: Caatinga
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Resume: Eugenia laxa é uma árvore terrestre, perene que ocorre na Caatinga stricto sensu (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Resume: Eugenia laxa é uma planta com flores hermafroditas. A obra prínceps foi feita baseada no
único material conhecido da espécie (Martius, s.n.). São mencionadas as flores e os frutos, porém a
coleta não tem data e a fenologia é desconhecida (Candolle, 1828).

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Detalhes: A região de Rio de Contas, BA, onde a espécie é encontrada tem um histórico de ocupação
das terras por plantações, sendo no passado utilizada nas plantações de cacau e recentemente para
o Setor Agroindustrial de polpa de frutas, incentivado pelo projeto Agropolo do Vale do Rio de Contas
(Araújo et al. 2004).
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MYRTACEAE

Eugenia longibracteata Mazine

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão
Data:11-12-2018

Justificativa: Árvore de até 4 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombrófila Densa associada a Mata Atlântica no estado de São Paulo, município
de Cunha. Descrita em 2009, é conhecida por somente duas coletas, incluindo o material-tipo, e
desde sua última documentação na natureza em 1996, pouco se avançou em relação ao estado de
conhecimento de E. longibracteata desde então. Diante da carência de dados geral, a espécie foi
considerada como Dados Insuficientes (DD) neste momento, uma vez que o conjunto de informações
disponíveis não possibilitou a condução de avaliação de risco de extinção. Novos estudos buscando
encontrar a espécie em outras localidades na região próxima a sua área de ocorrência fazem-se
necessários para melhorar o conhecimento sobre sua distribuição e assim possibilitar uma robusta
avaliação de seu risco de extinção.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Novon 19(1): 84 (fig. 2D-F). 2009.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado de SÃO PAULO, município de Cunha (Ferretti et al. 83).

AOO: 8km²
EOO: 0km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de até 4 m de altura (Mazine e Souza, 2009), ocorrendo nos domínios da Mata
Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
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Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occupancy
Detalhes: O município de Cunha com 140725 ha tem 54,4% de seu território (76559 ha) transformado
em pastagens (Lapig, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR (PI)

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MYRTACEAE

Eugenia megaflora Govaerts

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:12-12-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  8  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,  2018).
Popularmente conhecida por falsa-cagaita, foi coletada em Floresta Ciliar e/ou de Galeria, Carrasco,
Floresta  Estacional  Decidual,  Floresta  Estacional  Semidecidual,  Cerrado  (lato  sensu)  e  Caatinga
(stricto sensu) associadas a Caatinga e ao Cerrado nos estados do Tocantins, Goiás e Piauí. Apresenta
distribuição ampla, EOO=207168 km², constante presença em herbários e ocorrência confirmada em
múltiplas  fitofisionomias  em  dois  Domínios  Fitogeográficos  distintos,  além  de  coletas  realizadas
dentro dos limites de Unidades de Conservação. A espécie foi considerada de frequente a ocasional
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em  diversas  localidades  de  ocorrência  pelos  coletores.  Adcionalmente,  não  existem  dados
quantitativos sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número de
indivíduos,  além de  não  serem descritos  usos  efetivos  que  comprometam sua  perpetuação  na
natureza. Assim, foi considerada como Menor Preocupação (LC) neste momento, demandando ações
de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais) a fim de se garantir sua perpetuação
na natureza no futuro.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: World Checkl. Myrtaceae 152. 2008. Popularmente conhecida por falsa cagaita no
estado de Goiás (Sevilha 2020) ou por

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
No município de Colinas do Sul (GO), a espécie foi considerada frequente ocorrendo em Mata de
Galeria não inundável (Walter, et al. 3477) e ocasional na área de Influência indireta da UHE Cana
Brava (Pereira-Silva 6415). Também foi considerada frequente no município de São Domingos (GO)
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(Sevilha 2024) e no município de Cavalcante (Pereira-Silva 5660). Foi considerada ocasional no
município de Parana (TO) (Pereira-Silva 12363)

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: TOCANTINS, município de Lajeado (Haidar 1484), Palmeirópolis (Haidar 972), Palmas (Santos
1089), Porto Nacional (Santos 190), Gurupi ( Ratter et al. 7959), Parana (Pereira-Silva 12363), Monte
do Carmo (Bridgewater 1074); GOIÁS, município de Colinas do Sul (Walter, et al. 3477), Cavalcante
(Pereira-Silva 5660), São Domingos (Sevilha 2024); PIAUÍ, município de Simplício Mendes (Fernandes
e Nunes 10880), São José do Piauí (Mendes e Albino 504). Segundo a Flora do Brasil 2020 a espécie
não ocorre no estado do Piauí.

AOO: 72km²
EOO: 207168.04km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Cerrado
Caatinga
Fitofisionomias: Floresta Estacional Decidual Aluvial
Floresta Estacional Semidecidual
Savana Arborizada
Savana Florestada
Tipo de Vegetação: Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Carrasco
Floresta Estacional Decidual
Floresta Estacional Semidecidual
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Cerrado (lato sensu)
Caatinga (stricto sensu)
Resume: Árvores de 2-8 m de altura, ocorrendo nos domínios do Cerrado (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018) e da Caatinga (Mendes e Albino 504). A espécie foi coletada em Mata de galeria
não inundável (Walter, et al. 3477), Mata Decidual (Cardoso et al. 2333), Floresta Estacional
Semidecidual (Haidar, 1484), Carrasco (Simplício Mendes), Caatinga (Mendes e Albino 504), Cerrado
stricto sensu (Santos 1098), Cerradão (Santos 190).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A Caatinga ocupava originalmente 826.411 km² do território brasileiro, porém atualmente
cerca de metade de sua cobertura vegetal foi perdida devido à ocupação humana (Antongiovanni et
al., 2018; Marinho et al., 2016). Os ambientes remanescentes, encontram-se sob intensa pressão da
extração de madeira, pecuária e caça (Marinho et al., 2016). Apenas 1,75% da área original da
Caatinga é protegida por Unidades de Conservação de Proteção Integral e 7% por Unidades de
Conservação de Uso Sustentável, o que a coloca como um dos biomas menos protegido dentre todos
os biomas brasileiros (MMA 2011; Brasil 2018a,b).
Estudos apontam que no Cerrado brasileiro restam apenas 50% da cobertura florestal natural. A taxa
de desmatamento tem aumentado, principalmente devido à expansão do gado, indústrias de soja,
reservatórios de hidrelétricas e expansão de áreas urbanas (Françoso et al,. 2015; Ratter et al.,
1997).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
Detalhes: O município de Gurupi (TO) com 183.608 ha possui 43,74% de seu território (80.326 ha)
transformado em pastagem (Lapig, 2018).
O município de São Domingos (GO) com 329571 ha possui 35,32% de seu território (116.417 ha)
transformado em pastagem (Lapig, 2018).
O município de Simplicio Mendes (PI) com 134.576 ha possui 18% de seu território (24.276 ha)
transformado em pastagem (Lapig, 2018).
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O município de Lajeado (TO) com 32.248 ha possui 12% de seu território (3869 ha) transformado em
pastagem (Lapig, 2018).
O município de Colinas do Sul com 170.817 ha possui 11,4% de seu território (19.598ha)
transformado em pastagem (Lapig, 2018).

Ameaça: 7.2.10 Large dams
Incidência: 2 Species stresses
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
locality
habitat
occupancy
occurrence
Detalhes: A espécie foi coletada na área onde viria a ser o reservatório da AHE Serra da Mesa,
município de Colinas do Sul (GO). Inclusive, em 1996 uma das coletas na área foi
realizada em barco no lago em processo de enchimento no (Ambiente original, mata ciliar do rio
Tocantins).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL POUSO ALTO (US), ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL LAGO DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS, PARANÃ E PALMEIRÓPOLIS (US), ÁREA DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL SERRA DO LAJEADO (US).

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MYRTACEAE

Eugenia pallidopunctata Mazine

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
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Revisor: Eduardo Fernandez
Colaboradores:Marta Moraes; Eduardo Fernandez; Patricia da Rosa; Mary Luz Vanegas León
Data:28-07-2018

Justificativa:  Árvore terrestre de até 5 m,  endêmica do Brasil;  ocorre em Florestas de Terra Firme
nos  estados  do  Amazonas  (Manaus  e  Presidente  Figueiredo)  e  Pará  (Jacareacanga).  Apesar  da
distribuição restrita  à  região central  da Amazônia brasileira  e  apresentando EOO=11910 km² e
AOO=16 km²,  a  espécie  ocorre  em região  com expressiva  presença  de  grandes  maciços  florestais,
frequentemente protegidos por Unidades de Conservação.  Além disso,  tem sido frequentemente
documentada nos limites da Reserva Florestal Adolfo Ducke (Souza, 2015). Mesmo considerando-se a
presença de severos vetores de pressão ao longo de sua distribuição, como mineração em larga
escala (Presidente Figueiredo, Jacareacanga) (de Oliveira, 2009; ICMBio, 1997), crescimento urbano
acelerado  (Manaus,  Presidente  Figueiredo)  (Nogueira  et  al.,  2007)  e  ampliação  das  atividades
agropecuárias extensivas (principalmente arredores de Manaus e Presidente Figueiredo, ao longo da
BR-174) (ICMBio, 1997). Assim, a espécie é considerada na presente avaliação de risco de extinção
como baixa probabilidade de extinção. Entretanto, recomenda-se aumento do esforço de pesquisa
específica  e  da  eficácia  na  gestão  das  áreas  protegidas  a  fim de se  evitar  que o  táxon venha a  se
tornar ameaçada em futuro próximo.
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Perfil da Espécie

Notas: Eugenia pallidopunctata Mazine é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi
descrita em 2009 na revista Kew Bulletin 64(1): 147–149. O material tipo é Rosa, 245, e encontra-se
depositado nos herbários MICH e IAN (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie

População:
Não existem estudos das populações.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Eugenia pallidopunctata é uma espécie endêmica do Brasil Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018) que ocorre nos estados do AMAZONAS, municípios de Manaus (Souza 130) e
Presidente Figueiredo (Householder 2193); PARÁ, município de Jacareacanga (Anderson 10657). A
espécie é frequente na Reserva Florestal Adolfo Ducke (Souza, 2015)
AOO: 16km²
EOO: 11910km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Eugenia pallidopunctata é uma árvore de até 5 metros de altura, terrestre, perene que
ocorre na Amazônia, na floresta de Terra firme (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
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Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Oct to Nov
fruiting Nov to Dec
Resume: Eugenia pallidopunctata é uma planta com flores hermafroditas. A espécie floresce em
outubro e novembro; e produz frutos em novembro e dezembro (Souza, 2015).

Ameaças:
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
occupancy
occurrence
Detalhes: Dentre as empresas com sede em Toronto, Canadá, está a junior company Amerix Precious
Metals Corporation. listada na TSX-V:APM e na Frankfurt Stock Exchange (FSE:NJG). A empresa atua
exclusivamen te na exploração de ouro na Província Mineral do Tapajós onde possui os direitos
minerários sobre 02 concessões. O Projeto Vila Porto Rico, prioridade da empresa, situa-se no
município de Jacareacanga/PA. O projeto está em fase de sondagem nas principais zonas de
mineralizações: Ouro Roxo Norte (Buriti), Ouro Roxo Sul (Pimenteiras) Nova Brasília e Carumbé que
juntas abrangem uma área de 20 mil km². O Projeto Limão, localizado a nordeste do Projeto Vila Porto
Rico, detém concessões que somam 120 km². O Projeto está dando inicio à programação de
sondagem (de Oliveira, 2009).

Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Detalhes: O crescimento urbano de Manaus foi o maior da região Norte, sendo considerada hoje o 12º
maior centro urbano do país, e uma metrópole regional, com 1.644.690 habitantes (estimativa IBGE,
2005). Nos últimos dez anos, Manaus, foi dentre os municípios mais populosos do Brasil, o que
apresentou a maior taxa média geométrica de crescimento anual (Nogueira et al., 2007)

Ameaça: 2.1.4 Scale Unknown/Unrecorded
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
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Período:

Detalhes: A agricultura no município Presidente Figueiredo é a atividade que absorve a maior parte
da mão de-obra local, destaca-se pelas culturas de banana, mandioca, arroz, cacau, milho e guaraná.
A área ocupada pela agropecuária situa-se ao longo das estradas BR-174, AM240, onde estão
implantadas diversas fazendas e com uma predominância de pastagens, e ao longo das vicinais, onde
se pratica predominantemente atividades agrícolas (ICMBio, 1997).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Detalhes: No município Presidente Figueiredo encontra-se uma importante jazida mineral de
cassiterita localizada na sub-bacia do rio Pitinga. Considerada a maior jazida de cassiterita do mundo
é explorada desde 1981 pela Mineração Taboca, do Grupo Paranapanema, de onde provém a maior
parte da arrecadação de tributos do município. Esta mineração possui uma área de concessão de
122.000 ha, dos quais 5 a 6% são explorados com lavra ou infra-estrutura, em 1995 está área era de
aproximadamente 7.728 ha, não considerando o reservatório da UHE Pitinga (ICMBio, 1997).

Ameaça: 2.3.2 Small-holder grazing, ranching or farming
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: medium
Reversibilidade:
Detalhes: No município de Presidente Figueiredo a pecuária encontra-se em desenvolvimento, com
perspectivas de aumento futuro, particularmente a criação de bovinos. A área ocupada pela
agropecuária situa-se ao longo das estradas BR-174, AM240, onde estão implantadas diversas
fazendas e com uma predominância de pastagens, e ao longo das vicinais, onde se pratica
predominantemente atividades agrícolas (ICMBio, 1997).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
Ocorre na Reserva Biológica Uatumã e Reserva Florestal Adolfo Ducke (Souza 130).

MYRTACEAE

Eugenia percincta McVaugh

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León
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Data:28-07-2018

Justificativa:  Árvore de até 15 m, endêmica do Brasil;  ocorre em Florestas de Várzea associadas a
Amazônia brasileira,  tendo sido registrada nos municípios  de Presidente Figueiredo,  na Reserva
Biológica Uatumã, Amazonas, Porto Velho e Guajará-Mirim, ambas no estado de Rondônia e a última,
cidade  na  fronteira  com  a  Bolívia  (Reflora  -  Herbário  Virtual,  2018).  A  espécie  é  conhecida  por  3
coleções desde sua descrição, em 1956. Apesar da incidência de vetores de stress nos municípios em
que foi  registrada, como expansão urbana acelerada em Porto Velho (Lapig,  2018),  culturas de
banana, mandioca, arroz, cacau, milho e guaraná, agropecuária extensiva ao longo das estradas
BR-174 e AM-240 e mineração (importante jazida mineral de cassiterita) em Presidente Figueiredo
(ICMBio, 1997) e atividades agropecuárias extensivas em Guajará-Mirim (Lapig, 2018), não existem
dados populacionais e espaciais suficientes para uma avaliação de risco de extinção precisa. Assim,
considera-se E. percinta como uma espécie com carência de dados, demandando, portanto, ações de
pesquisa  específicas  em uma das  regiões  menos conhecidas  botanicamente do país  (BFG,  2015),  a
fim  de  se  levantar  dados  populacionais  e  geográficos  precisos  que  possam  subsidiar  avaliação  de
risco de extinção no futuro.

Perfil da Espécie

Notas: Eugenia percincta McVaugh é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi descrita
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em 1956 na revista Fieldiana, Botany 29(3): 214. O material tipo é Rusby, 2084, e encontra-se
depositado nos herbários MICH, NY, US, P, GH (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018; Reflora,
2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem estudos das populações.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Eugenia percincta é uma espécie endêmica do Brasil, ocorre nos estados do AMAZONAS,
município de Presidente Figueiredo na Rebio Uatamã (Zartman 7033); e RONDÔNIA nos municípios de
Porto Velho (Simon 1158) e Guajará-Mirim (Rusby 2084).
AOO: 12km²
EOO: 1094km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Várzea
Resume: Eugenia percincta é uma árvore de até 15 metros de altura, terrestre, perene que ocorre na
Amazônia em Floresta de Várzea (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
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flowering Oct to Oct
fruiting Mar to Mar
fruiting May to May
Resume: Eugenia percincta é uma planta com flores hermafroditas. A espécie floresce em outubro; e
produz frutos em março (Simon 1128) e maio (Zartman 7033).

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Detalhes: A agricultura no município Presidente Figueiredo é a atividade que absorve a maior parte
da mão de-obra local, destaca-se pelas culturas de banana, mandioca, arroz, cacau, milho e guaraná.
A área ocupada pela agropecuária situa-se ao longo das estradas BR-174, AM240, onde estão
implantadas diversas fazendas e com uma predominância de pastagens, e ao longo das vicinais, onde
se pratica predominantemente atividades agrícolas (ICMBio, 1997).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Detalhes: No município Presidente Figueiredo encontra-se uma importante jazida mineral de
cassiterita localizada na sub-bacia do rio Pitinga. Considerada a maior jazida de cassiterita do mundo
é explorada desde 1981 pela Mineração Taboca, do Grupo Paranapanema, de onde provém a maior
parte da arrecadação de tributos do município. Esta mineração possui uma área de concessão de
122.000 ha, dos quais 5 a 6% são explorados com lavra ou infra-estrutura, em 1995 está área era de
aproximadamente 7.728 ha, não considerando o reservatório da UHE Pitinga (ICMBio, 1997).

Ameaça: 2.3.2 Small-holder grazing, ranching or farming
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: medium
Reversibilidade:
Detalhes: No município de Presidente Figueiredo a pecuária encontra-se em desenvolvimento, com
perspectivas de aumento futuro, particularmente a criação de bovinos. A área ocupada pela
agropecuária situa-se ao longo das estradas BR-174, AM240, onde estão implantadas diversas
fazendas e com uma predominância de pastagens, e ao longo das vicinais, onde se pratica
predominantemente atividades agrícolas (ICMBio, 1997).
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MYRTACEAE

Eugenia percrenata McVaugh

Risco de extinção: VUD2

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León
Data:28-07-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  5  m,  endêmica  do  Brasil;  ocorre  em  Florestas  de  Terra  Firme  na
Amazônia brasileira, com registros confirmados nos municípios de Itaituba, no Pará, e em Machadinho
d'Oeste,  em Rondônia (Flora do Brasil  2020 em construção,  2018;  Reflora -  Herbário  Virtual,  2018).
Apesar da ampla Extensão de Ocorrência (EOO=38243 km²), a espécie apresenta AOO=12 km² e está
sujeita a 3 situações de ameaça. O município de Machadinho D'Oeste apresenta cerca de 70,4% de
sua área original recoberta por vegetação nativa (Lapig, 2018), e o uso do solo pela pecuária é mais
significativo em relação a área desmatada; além disso, o setor madeireiro na região [poderia ser: é
importante para a economia do estado, foi um dos responsáveis pela expansão do estado, e segundo
dados do IBGE (2008), a quantidade de madeira extraída em tora chegou a 375.000 m³ no ano de
2007,  considerando somente as  extraídas  de forma legal  (Gomes,  2009).  Somente na área da
Reserva  Biológica  do  Jaru,  adjacente  ao  município,  foram  registrados  cerca  de  20  ha  de
desmatamento ilegal  (Ferreira,  2016),  atividade de alto impacto para espécies florestais  e presente
em toda a região de ocorrência do táxon. Já Itaituba, no Pará, também enfrenta graves problemas
ambientais causados pelo desmatamento (em apenas 4 anos, foram desmatados cerca de 60000 ha
de florestas nativas), expansão das atividades agropecuárias extensivas e incêndios florestais, cada
ano mais intensos (Lapig, 2018). Apesar desse cenário de grande incidência de vetores de stress,
extensas áreas ao longo da distribuição da espécie permanecem insuficientemente amostradas (ter
Steege et al., 2013; BFG, 2015), e muitas delas encontram-se legalmente protegidas por Unidades de
Conservação de distintas  categorias  e  esferas  administrativas,  tais  como o Parque Nacional  do
Jamanxim e a Floresta Nacional do Crepori. Portanto, considerou-se E. percrenata Vulnerável (VU) em
relação ao seu risco de extinção, podendo ser enquadrada em categoria de ameaça mais severa em
um futuro próximo caso as ameaças identificadas ao longo de sua distribuição não sejam reduzidas
ou cessem.  Incentiva-se  ações  de  conservação de pesquisa  nos  remanescentes  florestais  da  região
para que tragam à luz dados espaciais e populacionais quantitativos para a espécie.
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Perfil da Espécie

Notas: Eugenia percrenata McVaugh é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi
descrita em 1956 na revista Fieldiana, Botany 29(3): 215. O material tipo é Krukoff, 1368; e encontra-
se depositado nos herbários P, BM e NY (Isótipos).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem estudos das populações.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Eugenia percrenata é uma espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção,
2018), que ocorre nos estados do PARÁ, município de Itaituba (Prance, 25612); e RONDÔNIA,
município de Machadinho d' Oeste (Krukoff, 1368).
AOO: 12km²
EOO: 38243km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Eugenia percrenata é uma árvore de até 5 metros de altura, terrestre, perene que ocorre na
Amazônia em Floresta de Terra Firme (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Nov to Nov
fruiting Fev to Fev
fruiting Nov to Nov
Resume: Eugenia percrenata é uma planta com flores hermafroditas. A espécie foi coletada em flor no
mês de novembro (Krukoff, 1368); e com frutos em fevereiro (Bamps, 5370) e novembro (Prance,
25612)

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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occurrence
Detalhes: O município de Machadinho D'Oeste apresenta cerca de 70,4% de sua área original
recoberta por vegetação nativa (LAPIG, 2018) e o uso do solo pela pecuária é representado como o
uso mais significativo da área desmatada, com destaque para os bovinos, seguidos por galinhas,
vacas e suínos. As culturas praticadas são dos tipos temporárias, onde a produção de arroz ganha
destaque por ser cultivada pela maioria dos agricultores, e do tipo permanente, onde o café é a
cultura mais cultivada. O setor madeireiro foi um dos responsáveis pela expansão do estado e
segundo dados do IBGE (2008), a quantidade de madeira extraída em tora chegou a 375.000 metros
cúbicos no ano de 2007, considerando somente as extraídas de forma legal (Gomes, 2009).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
habitat
occurrence
Detalhes: A Reserva do Jaru foi criada na mesma área da antiga Reserva Florestal do Jaru, criada em
1961 com área de 679.600 ha. Entretanto, por causa de problemas fundiários, houve redução da área
originalmente protegida. Parte foi destinada ao Projeto Agrícola Burareiro e o restante desapropriado
e regularizado, o que evitou conflitos fundiários. Há contudo invasões de pequenos agricultores e
pressão pelo desmatamento (Gomes, 2009). Em 2016,agentes de fiscalização da Reserva Biológica do
Jaru (RO) realizaram operações de fiscalização na parte leste da unidade. Nos primeiros dias da
fiscalização a equipe – que contou com apoio de fiscais do Ibama e da Policia Militar de Rondônia –
encontrou uma grande operação de exploração ilegal de madeira em andamento a menos de 1,5 km
do limite da unidade de conservação. Foram detidos cinco trabalhadores, apreendidos vários
equipamentos e maquinários e um total de 993,56 m³ (metros cúbicos) de várias essências florestais
extraídas ilegalmente, tais como: Roxinho (Peltogyne spp), Garapeira (Apuleia Ieiocarpa), Ipê
(Tabebuia), Maracatiara (Astronium lecointei Ducke), Jatobá (Hymenaea spp.), Cumaru (Dipteryx
odorata), Cedro (Cedrella spp) e Cerejeira (Amburana acreana). No local, uma inspeção mais
aprofundada encontrou mais três áreas de desmatamentos em progresso. Somadas ao que já havia
sido descoberto, totalizaram cerca de 19,54 hectares de área desmatada pela operação ilegal
(Ferreira, 2016).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
habitat
occurrence
Detalhes: O município de Itaituba com 6.204.046 ha tem em seu território dois Parques Nacionais e
duas Florestas Nacionais, porém, é atravessado pelo rio Tapajós, está na confluência das rodovias
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transamazônica (BR 230) e BR-163, vias de acesso à degradação destas reservas. Em quatro anos
(entre 2012 e 2016) foram desmatados 60.472 ha. Do seu território, 295.223 ha são usados para
pastagem e 12.000 ha para lavouras (LAPIG, 2018). O fogo também tem representado uma constante
pressão aos remanescentes florestais do município, com mais de 1.037 ha de áreas queimadas
(ALPIG, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada dentro dos limites da Reserva Biológica do Jaru, Machadinho D'Óeste (Krukoff,
B.A., 1368).

MYRTACEAE

Eugenia pistaciifolia DC.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Sérgio Braga Neto; Patricia da Rosa
Data:12-12-2018

Justificativa: Árvore de até 4 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Caatinga (stricto sensu) e Campos Rupestres associadas a Caatinga e ao Cerrado nos
estados  da  Bahia  e  Minas  Gerais.  Apresenta  distribuição  ampla,  EOO=100635  km²,  constante
presença em herbários e ocorrência confirmada em fitofisionomias em dois Domínios Fitogeográficos
distintos, além de coletas realizadas dentro dos limites de Unidades de Conservação. A espécie foi
considerada de frequente em algumas localidades de ocorrência pelos coletores. Adcionalmente, não
existem dados quantitativos sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no
número de indivíduos, além de não serem descritos usos efetivos que comprometam sua perpetuação
na natureza. Assim, foi considerada como Menor Preocupação (LC) neste momento, demandando
ações  de  pesquisa  (distribuição,  tendências  e  números  populacionais)  a  fim  de  se  garantir  sua
perpetuação  na  natureza  no  futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Prodr. 3: 270. 1828.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população da espécie.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: BAHIA, no município de Abaíra (Ganev 1400), Andaraí (Guedes 21694), Barra do Mendes
(Melo 7645), Caetité (Guedes 14487), Contendas do Sincorá (Dourado 4), Gentio do Ouro (Oliveira
4187), Ibicoara (Araújo-Nóbrega 26), Igatu (Guaré s.n.), Ipupiara (Guedes 23575), Irecê (Guedes
16125), Licínio de Almeida (Stadnik 317), Macaúbas (Hatschbach 65938), Morro do Chapéu (Noblick
3507), Mucugê (Atkins 5574), Palmeiras (Faria 2643), Paramirim (Ibrahim 97), Piatã (Mori 13380),
Santo Inácio (Harley 19017), Seabra (Irwin 30830), Sento Sé (Almeida 180), Uibaí (Atkinson 2487);
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MINAS GERAIS, nos municípios de Mato Verde (Kawasaki 1012), Monte Azul (Hatschbach 64975),
Téofilo Otoni (Kollmann 11712).
AOO: 228km²
EOO: 100635.59km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 2 Savanna
2.1 Dry Savanna
Biomas: Caatinga
Cerrado
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Resume: Árvores de até 4 m de altura (Stadnik 150), ocorrendo nos domínios da Caatinga e do
Cerrado (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
past
future
Declínio:
habitat
mature individuals
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Detalhes: A Caatinga sustenta mais de 23 milhões de pessoas (11,8% da população brasileira) e é
uma das regiões semiáridas mais populosas do mundo, com 26 habitantes km-1 (Medeiros et al.,
2012; Ribeiro et al., 2015). Novos cenários, como a transposição do rio São Francisco, podem mudar o
paradigma de que a região semiárida não é apta para o desenvolvimento econômico e intensificar
processos que levam a perda da diversidade florística (Costa et al., 2009).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Tradicionalmente, a região Nordeste destacava-se pela produção de cana-de-açúcar
cultivada sobre a Caatinga (Kohlhepp, 2010). Apesar disso, a região não apresentava bons níveis de
produtividade devido as suas condições ambientais (Kohlhepp, 2010; Waldheim et al., 2006). A partir
de diversos incentivos governamentais, do crescente interesse na produção de biocombustíveis
(Gauder et al., 2011; Kohlhepp, 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011) e da aplicação de novas
técnicas de produção, dentre elas a irrigação e melhoramento de cultivares, o cultivo de cana-de
açúcar passou a expandir sua área de cultivo (Costa et al., 2011; Ferreira-Junior et al., 2014; Loarie et
al., 2011; Silva et al., 2012). Similarmente, a região destaca-se na produção de algodão (Borém et al.,
2003; Vidal-Neto e Freire, 2013), frutas (Vidal e Ximenes, 2016) e, nas últimas décadas, o cultivo de
soja tem expandido (Sanches et al., 2005). Já o Cerrado contém extensas áreas em condições
favoráveis à agricultura intensiva e à pecuária extensiva (Tavares et al., 2010), sendo cerca de 40%
da área convertida para estes usos (Rachid et al., 2013). Essa região é responsável pela produção de
cerca de 49% dos grãos no Brasil (Rachid et al., 2013), em particular a soja, o milho e o algodão
(Bojanic, 2017; Castro et al., 2010; Ratter et al., 1997). O Cerrado brasileiro sofreu perdas
particularmente pesadas para o avanço da soja (Fearnside, 2001), tendo cerca de 10,5% de sua área
ocupada por culturas agrícolas (Sano et al., 2008). Além de ser considerado o celeiro brasileiro devido
à produção de grão (Pereira et al., 2012), extensas áreas de Cerrado têm sido ocupadas pela cana-de-
açúcar (Castro et al., 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011; Rachid et al., 2013), sendo o Brasil o
mais importante produtor de açúcar do mundo (Galdos et al., 2009; Gauder et al., 2011; Pereira et al.,
2012).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
habitat
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Detalhes: A pecuária é uma das principais fontes de renda e subsistência para os habitantes da
Caatinga (Antongiovanni et al., 2018). Em geral, bovinos, caprinos e ovinos são criados em regime de
liberdade, tendo acesso à vegetação nativa como base de sua dieta (Marinho et al. 2016). A pecuária
é um distúrbio crônico na Caatinga que tem efeitos negativos sobre a diversidade de plantas (Ribeiro
et al., 2015). A ocupação do Cerrado pela atividade pecuária se deu a partir da década de 1920, com
a indústria de café em plena atividade. Mais tarde, com incentivos do governo federal, a atividade
pecuária iniciou o processo de ocupação e conversão do Cerrado em pastagens (Klink e Moreira,
2002; Sano et al., 2008). Desde então, a pecuária passou a ocupar extensas áreas e estabeleceu-se
como uma das principais atividades econômicas no país (Sano et al., 2008), recebendo cada vez mais
subsídios governamentais, tais como, a criação do Conselho para o Desenvolvimento da Pecuária
(Rachid et al., 2013). No início, a pecuária beneficiou-se de gramíneas nativas (Silva et al., 2015) e
posteriormente o uso de tecnologias e a introdução de gramíneas exóticas para melhoramento das
pastagens contribuíram para o sucesso da atividade no Cerrado (Ratter et al., 1997), sendo a região
responsável por 41% do leite e 40% da carne bovina produzida no Brasil (Pereira et al., 2012). As
pastagens cultivadas ocupam cerca de 26,5% do território e representam o principal uso do solo do
Cerrado (Sano et al., 2008). Além dos impactos do gado sobre a vegetação nativa, a atividade
pecuária historicamente está associada à queimadas realizadas para renovação da pastagem para o
gado (Kolbek e Alves, 2008; Silva et al., 2015), as quais muitas vezes fogem de controle e tornam-se
grandes incêndios (Verdi et al., 2015).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A Caatinga ocupava originalmente 826.411 km² do território brasileiro, porém atualmente
cerca de metade de sua cobertura vegetal foi perdida devido à ocupação humana (Antongiovanni et
al., 2018; Marinho et al., 2016). Os ambientes remanescentes, encontram-se sob intensa pressão da
extração de madeira, pecuária e caça (Marinho et al., 2016). Apenas 1,75% da área original da
Caatinga é protegida por Unidades de Conservação de Proteção Integral e 7% por Unidades de
Conservação de Uso Sustentável, o que a coloca como um dos biomas menos protegido dentre todos
os biomas brasileiros (MMA 2011; Brasil 2018a,b). Apesar de sua enorme importância para a
conservação de espécies e a prestação de serviços ecossistêmicos, o Cerrado perdeu 88 Mha (46%)
de sua cobertura vegetal original, e apenas 19,8% permanece inalterado. Entre 2002 e 2011, taxas
de desmatamento no Cerrado (1% por ano) foram 2,5 vezes maiores do que na Amazônia (Strassburg
et al., 2017).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 2 Species stresses
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
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present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O fogo apesar de estar associado a vegetação de cerrado, têm efeitos danosos sobre as
espécies quando sua origem é antrópica (Verdi et al., 2015). Os incêndios com origem antrópica
acontecem com frequência, severidade e intensidade muito maior que no passado (Pivello, 2011) e,
diferentemente daqueles deflagrados por raios, têm efeitos danosos sobre as espécies, mesmo
aquelas adaptadas ao regime de fogo (Kolbek e Alves, 2008; Mistry, 1998; Pivello, 2011; Verdi et al.,
2015). Estes incêndios têm iniciado a partir do uso do fogo na agropecuária, em períodos de festejos
locais e feriados, queda de balões ou lapsos com cigarros, por exemplo (Coutinho, 1990; Maurenza et
al., 2015; Verdi et al., 2015). Contudo, incêndio criminosos são comuns e, em geral, têm sido
realizados como uma forma de protesto em unidades de conservação (Verdi et al., 2015).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MYRTACEAE

Eugenia regia Bünger & Sobral

Risco de extinção: ENB1ab(i,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:11-12-2018

Justificativa: Árvore de até 8 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombrófila Densa associada a Mata Atlântica nos estados do Rio de Janeiro e São
Paulo. Apresenta distribuição restrita, EOO=189 km², AOO=20 km² e três situações de ameaça. Sabe-
se que somente cerca de 12,4% de vegetação original ainda resiste na Mata Atlântica brasileira.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Adcionalmente, os municípios de ocorrência da espécie
apresentam  redução  da  vegetação  original  significativa,  restando  atualmente  entre  75%  e  85%  de
florestas nativas originais (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Crescimento urbano e ocupação urbana
acelerada constituem vetores de pressão antrópica extremos nas localidades de coleta, além da
implementação de infra-estrutura de comunicação,  redes de transmissão de energia,  oleodutos,
gasodutos  e  torres  repetidoras,  assim como a  ocupação  clandestina  das  encostas  e  expansão
imobiliária (SEMA/IF-SP, 2008). Mesmo com registros confirmados dentro dos limites de Unidades de
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Conservação de proteção integral, a espécie foi considerada Em Perigo (EN) de extinção. Infere-se
declínio  contínuo  em EOO e  qualidade  e  extensão  de  habitat.  Recomenda-se  a  realização  de
pesquisas (distribuição, números e tendências populacionais) e ações de conservação (Plano de Ação)
urgentes a fim de garantir sua perpetuação na natureza no futuro.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Phytotaxa 147(2): 55. 2013.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Poucos indivíduos foram encontrados nas localidades coletadas (<50 individuals) (Bunger et al.,
2013)

Reference:
Bünger, M.D.O., Sobral, M., Stehmann, J.R., 2013. Two new Atlantic forest myrtaceae from Brazil.
Phytotaxa 147, 55–60. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.147.2.3
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Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: RIO DE JANEIRO, município de Paraty (Barros 2877); SÃO PAULO, município de Ubatuba
(Martinelli 9575).

AOO: 20km²
EOO: 189.02km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de 3-8 m de altura (Bunger et al., 2013), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
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uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occupancy
occurrence
Detalhes: Os municípios de ocorrência da espécie apresentam significante redução da vegetação
original. Paraty apresentou uma redução de 24,5% de areas florestais (SOS Mata Atlântica/INPE,
2010).

Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occupancy
occurrence
Detalhes: Uma das coletas foi realizada em trilha do Condomínio Laranjeiras para Praia do Sono
(Souza 450). O Plano de Manejo do Parque Nacional Serra do Mar (que está no entorno da localidade
de ocorrencia da espécie em Ubatuba) classificou a ocupação urbana como um vetor de pressão
antrópica extrema. O crescente processo de adensamento urbano ao longo do vale do Paraíba e do
litoral, é um dos principais fatores impactantes para a biodiversidade encontrada no Parque.
Adicionalmente, a implementação da infra-estrutura de comunicação entre o planalto e o litoral,
traduzida nos sistemas viários, redes de transmissão de energia, oleodutos, gasodutos e torres
repetidoras, assim como a ocupação clandestina das encostas, cria um cenário de fragmentação e
perda de habitat. As florestas de planície encontram-se atualmente ameaçadas pela ocupação
humana e expansão imobiliária.

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
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Situação: on going
A espécie foi registrada na RESERVA FLORESTAL DA CEESP (US), AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
CAIRUÇU (US).

Ação: 5.1.2 National level
Situação: on going
A espécie ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da flora
endêmica ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018).

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MYRTACEAE

Eugenia serraegrandis Sobral

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:17-09-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  7  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,  2018;
Sobral et al., 2012). Foi coletada em Floresta Ombrófila Densa associada a Mata Atlântica no estado
da Bahia, município de Uruçuca. Descrita em 2012, é conhecida por somente uma coleta além do
material-tipo,  também  efetuada  no  município  de  Uruçuca.  Foi  registrada  nas  proximidades  de
Unidade de Conservação de proteção integral, em município considerado suficientemente amostrado
do ponto de vista botânico (Sobra et al., 2012). Diante da carência de informações, a espécie foi
considerada como Dados Insuficientes (DD) neste momento, uma vez que o conjunto de informações
disponíveis não possibilitou uma avaliação de risco de extinção robusta. Assim, demanda-se ações de
pesquisa  (distribuição,  números  e  tendências  populacionais,  padrão  de  raridade)  urgentes  que
possibilitem uma reavaliação de seu risco de extinção à luz de novas e precisas informações.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Phytotaxa 50: 32 (-33; fig. 7). 2012

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado da BAHIA, município de Uruçuca (Jardim 4103).
AOO: 8km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com 7 m de altura (Jardim 4103), que habita a Floresta Ombrófila na Mata Atlântica
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018)

Reprodução:
Fenologia:
flowering Fev to Fev
Resume: Foi coletada em flor no mês de fevereiro (Jardim 4103).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
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silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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MYRTACEAE

Eugenia sobraliana Giaretta & Fraga

Risco de extinção: ENB1ab(iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:11-12-2018

Justificativa: Árvore de até 4 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Estacional Semidecidual e Vegetação sobre
afloramentos rochosos no estado do Espírito Santo, municípios de Colatina, Dores do Rio Preto e Nova
Venécia. Apresenta distribuição restrita, EOO=2886 km² e três situações de ameaça. Sabe-se que
somente cerca de 12,4% de vegetação original ainda resiste na Mata Atlântica brasileira. Embora a
taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a qualidade e
extensão  de  áreas  florestais  encontram-se  em declínio  contínuo  há  pelo  menos  30  anos  (Fundação
SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Adcionalmente, os ecossistemas florestais capixabas encontram-se
fragmentados como resultado de atividades antrópicas realizadas no passado e atualmente, restando
somente  12,6%  de  remanescentes  florestais  originais  (SOS  Mata  Atlântica  e  INPE,  2018).  Esse
processo  acelerou-se  significativamente  em  função  do  cultivo  do  café  e  do  ciclo  de  exploração  de
madeira, que perdurou por mais de meio século (Thomaz, 2010). Os municípios em que a espécie foi
documentada  sofrem  com  a  perda  de  habitat  para  o  estabelecimento  de  pastagens,  florestas
plantadas (Lapig, 2018), mineração (Porembski et al., 1998) e pelo crescimento urbano acelerado
(CEPF, 2001), restando atualmente entre 5,7% e 19,1% da Mata Atlântica original que cobria seus
territórios (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).(SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Mesmo
ocorrendo dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral, E. sobraliana foi
considerada Em Perigo (EN) de extinção. Infere-se declínio contínuo em EOO e qualidade e extensão
de  habitat.  Recomenda-se  ações  de  pesquisa  (distribuição,  censo,  números  e  tendências
populacionais)  e  conservação  (Plano  de  Ação)  urgentes  a  fim  de  se  garantir  a  perpetuação  desta
espécie  no  futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Phytotaxa 163(2): 117. 2014.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: ESPÍRITO SANTO, município de Colatina (Demuner 2583), Dores do Rio Preto (Luber 55), Nova
Venécia (Assis 2358).
AOO: 20km²
EOO: 2886.79km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Afloramento Rochoso
Floresta Estacional Semidecidual
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Floresta Estacional Semidecidual
Vegetação sobre afloramentos rochosos
Resume: Árvore d 3-4 m de altura, ocorrendo em inselbergs cobertos com florestas estacionais
(Giaretta e Fraga, 2014) e ombrófilas da Mata Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
habitat
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
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mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A Mata Atlântica, que no início da colonização do solo capixaba, originalmente cobria quase
90% do seu território, foi sendo reduzida durante sucessivos ciclos econômicos. Esse processo
acelerou-se significativamente em função do cultivo do café e de um ciclo de exploração de madeira
que perdurou por mais de meio século (Thomaz, 2010). Os municípios de Dores do Rio Preto e Nova
Venécia (ES), respectivamente, com cerca de 15.930 ha e 144.9160 ha, contém 28,6% e 44,7% de
seus territórios convertidos em pastagens (Lapig, 2018).

Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: As florestas plantadas de Eucalyptus spp. estão distribuídas estrategicamente, em sua
maioria, nos estados de Minas Gerais, com maior área plantada, São Paulo, Bahia, Espírito Santo e Rio
Grande do Sul (Baesso et al., 2010). Segundo Siqueira et al. (2004) a partir da criação de programas
de extensão e fomento florestal do governo e de empresas privadas na década de 1990 iniciou-se a
ocupação de extensas áreas com plantios homogêneos, principalmente Eucalyptus e Pinus no estado
do Espírito Santo. O Estado possui cerca de 35% de sua área com aptidão preferencial para a
atividade florestal, apresentando os maiores índices mundiais de produtividade de Eucalyptus
(Siqueira et al., 2004).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
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Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Municípios como Colatina, Dores do Rio Preto e Nova
Venécia (ES)apresentam cerca de 6,4%, 19,1% e 5,7% da Mata Atlântica original que cobria seus
territórios (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
habitat
Detalhes: Afloramentos graníticos também estão sofrendo um conjunto particular de ameaças,
incluindo exploração de pedreiras, mineração e invasões biológicas (Porembski, 1998; Forzza et al.,
2003; Martinelli, 2007), que reforçam a necessidade de proteção dos inselbergs e de sua
biodiversidade, especialmente como resultado dos altos níveis de endemismo (Porembski, 1998;
Martinelli, 2007).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Nacional do Caparaó (Luber 55), na Área de Proteção Ambiental
Pedra do Elefante (Assis 2358).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
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Detalhes:

MYRTACEAE

Eugenia solimoensis O.Berg

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:11-12-2018

Justificativa: Árvore de até 17 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coleta em Floresta de Terra Firme associada a Amazônia nos estados do Acre e Amazonas. Descrita
em 1857 na Flora Brasiliensis, a espécie é conhecida por somente três coletas, e desde sua última
documentação na natureza em 2009, pouco se avançou em relação ao estado de conhecimento de M.
solimoensis.  duckei.  A  Amazônia  permanece representando o  bioma brasileiro  com os  menores
índices de esforço de coleta verificados (BFG, 2015), o que reflete no pouco conhecimento disponível
para muitas espécies.Diante da carência de dados geral,  a espécie foi considerada como Dados
Insuficientes  (DD)  neste  momento,  uma  vez  que  o  conjunto  de  informações  disponíveis  não
possibilitou a condução de avaliação de risco de extinção. Novos estudos buscando encontrar a
espécie em outras localidades na região próxima a sua área de ocorrência fazem-se necessários para
melhorar o conhecimento sobre sua distribuição e assim possibilitar uma robusta avaliação de seu
risco de extinção.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Fl. Bras. (Martius) 14(1): 298. 1857.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: ACRE, município de Feijó (Brasil 380); AMAZONAS, município de Humaitá (Krukoff 6852).
AOO: 12km²
EOO: 65665.28km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvores com 17 m de altura (Krukoff 6852), ocorrendo em florestas de terra firme na
Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A produção de soja é uma das principais forças econômicas que impulsionam a expansão
da fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que
influenciou o mercado nacional e internacional, por meio de um processo de globalização, combinado
com a crescente demanda por soja, baixos preços das terras e melhor infraestrutura de transporte do
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sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a investir em instalações de armazenamento e
processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na qual a agricultura está
substituindo as florestas nativas (Nepstad et al., 2006; Vera-Diaz et al., 2008). Segundo Fearnside
(2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque justifica projetos de
infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à destruição de
habitats naturais em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu cultivo.

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O
aumento do desmatamento entre 2002-2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do
rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de 1997 até o nível de 33 milhões em 2004, incluindo
apenas aqueles municípios da Amazônia com florestas de dossel fechado compreendendo pelo menos
50% de sua vegetação nativa. A indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços
do desmatamento anual, esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença
de febre aftosa na região. Talvez a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na
promoção da expansão da indústria pecuária na Amazônia foi o status de livre de febre aftosa
conferido a uma grande região florestal (1,5 milhão de km²) no sul da Amazônia (Nepstad et al.,
2006).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na floresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de
concessão da mina, aumentando significativamente a taxa de desmatamento por meio do
estabelecimento de infraestrutura (para mineração e transporte) e expansão urbana (Sonter et al.,
2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as atividades de mineração artesanal também têm
gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto durante as operações quanto após as
atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais significativos derivado do uso de
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mercúrio no garimpo de ouro.

Ameaça: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Pfaff (1999), em estudo econométrico a nível municipal conduzido na Amazônia brasileira
entre 1978–1988, indica que as estradas são um importante fator de desmatamento em toda a
Amazônia. Pfaff et al. (2007) apontam ainda o impacto severo da abertura de estradas na Amazônia,
que leva invariavelmente a mais desmatamento, não só nos municípios e povoados por onde passam,
mas também em setores vizinhos, através do efeito de “transbordamento” (spillover effect). Fernside
(2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do desmatamento, atraindo
trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de floresta anteriormente inacessíveis dentro da
Amazônia. Segundo o autor, o desmatamento é então estimulado não apenas por estradas que
aumentam a lucratividade da agricultura e da pecuária, mas também pelo efeito das estradas
(acessibilidade) na especulação de terra e no estabelecimento de posse de terras. As principais
estradas são acompanhadas por redes de estradas laterais construídas por madeireiros, mineiros e
posseiros. O desmatamento se espalha para fora das rodovias e suas estradas de acesso associadas.
As rodovias também fornecem caminhos para a migração de fazendeiros sem terra e outros, gerando
assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas principais estimulam a construção de
estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes da rota principal da rodovia. Um
exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho). Estradas
laterais abririam o grande bloco de floresta intacta na parte oeste do estado do Amazonas, que
incluía vastas áreas de terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por grileiros e
posseiros (Fernside e Graça, 2006). Além disso, o efeito de borda criado pela presença de uma
estrada tem forte influência no uso de água pela floresta (Kunert et al., 2015). A construção de uma
estrada induz a mortalidade de árvores na borda da floresta devido a danos mecânicos, alteração do
microclima, suscetibilidade ao estresse hídrico de árvores que crescem adjacentes à estrada, o que
tem provocado mudanças na composição de espécies arbóreas (clímax são substituídas por
secundárias) e aumentado a fragmentação (Kunert et al., 2015).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
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Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al. 2016). Em
2009 foram extraídos em torno de 14,2 milhões de metros cúbicos de madeira em tora nativa, o
equivalente a 3,5 milhões de árvores na Amazônia Legal. Cerca de 47% dessa matéria-prima foi
extraída no estado do Pará, 28% no Mato Grosso, 16% em Rondônia e 3% em ambos os estados do
Acre e Amazônia (SFB e IMAZON, 2010).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: van Marle et al. (2017) mostraram que até 1987, relativamente poucos incêndios ocorreram
na Amazônia e que as emissões de fogo aumentaram rapidamente durante os anos 90. Esses autores
descobriram que esse padrão corrobora razoavelmente bem com os conjuntos de dados de perda
florestal disponíveis, indicando que embora incêndios naturais possam ocorrer na Amazônia
ocasionalmente, as atuais taxas de desmatamento e degradação, ampliadas desde os anos 90, foram
a principal causa de aumento na frequência / intensidade dos incêndios nessa região. Silva-Junior et
al. (2018) mostraram que a suscetibilidade da paisagem aos incêndios florestais aumenta no início do
processo de desmatamento. Em geral, seus resultados reforçam a necessidade de garantir baixos
níveis de fragmentação na Amazônia brasileira, a fim de evitar a degradação de suas florestas pelo
fogo e as emissões de carbono relacionadas. A redução do passivo florestal decorrente da última
modificação do Código Florestal aumenta a probabilidade de ocorrência de degradação florestal pelo
fogo, uma vez que permite a existência de áreas com menos de 80% de cobertura florestal,
contribuindo para a manutenção de altos níveis de fragmentação. Os mesmo autores preveem que a
degradação florestal por fogo continuará a aumentar na região, especialmente à luz do relaxamento
da lei ambiental mencionada e seus efeitos sinérgicos com mudanças climáticas em curso. Tudo isso
pode afetar os esforços para reduzir as emissões do desmatamento e da degradação florestal (REDD).
Esses autores indicam que ações para prevenir e gerenciar incêndios florestais são necessárias,
principalmente para as propriedades onde existem passivos florestais que são compensados em
outras regiões.

Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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mature individuals
Detalhes: O planejamento atual para o estabelecimento e expansão de hidroelétricas na bacia
amazônica ainda precisa de uma avaliação adequada sobre escala regional dos impactos ecológicos,
particularmente problemática dado o vínculo íntimo entre a planície de inundação amazônica e os
Andes, uma das zonas mais ricas em espécies do planeta.Considerando dados sobre as barragens
existentes e planejadas, junto com dados sobre estradas e linhas de transmissão, Finer e Jenkins
(2012) estimaram os impactos relativos de todas as barragens planejadas para serem impleemntadas
entre essas duas regiões. Eles mapearam planos para 151 novas barragens superiores a 2 MW nos
próximos 20 anos, aumento de 300%. Essas represas incluiriam cinco dos seis principais afluentes
andinos da Amazônia. Os mesmos autores classificaram 47% das novas barragens potenciais como
de alto impacto, e apenas 19% como de baixo impacto. Sessenta por cento das barragens causariam
a primeira grande ruptura na conectividade entre as cabeceiras protegidas dos Andes e as terras
baixas da Amazônia. Mais de 80% promoveriam desmatamento direto para a implementação de
novas estradas, linhas de transmissão ou área de inundação (Finer e Jenkins, 2012). De acordo com
Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes” (definidas no Brasil como
barragens que possuiam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na região da Amazônia Legal
com reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão planejadas para serem
construídas ou em construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas que foram incluídas no
Plano de Expansão de Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil et al., 2012). A retração econômica do
Brasil desde a publicação do referido plano resultou no alongamento dos horizontes de tempo para
vários desses 62 projetos, mas o plano 2014-2023 ainda prevê a construção/ estabelecimento de 18
represas na bacia amazônica em seu plano para os próximos 10 anos (Brasil et al., 2014).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MYRTACEAE

Eugenia tenuiflora Mazine

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León
Data:28-07-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  12  m,  endêmica  do  Brasil;  ocorre  em  Florestas  de  Terra  Firme  na
Amazônia, principalmente no estado do Amazonas (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
descrita em 2009 a partir de material coletado no município de Canutama, adjacente a Humaitá, nos
anos 1960 (Mazine e Souza, 2009). A espécie é conhecida por somente mais três coleções realizadas
em  Humaitá,  sem  localidade  precisa  (Reflora  -  Herbário  Virtual,  2018).  Diante  do  atual  cenário  de

114



insuficiência  amostral  em  grande  parte  de  sua  região  de  ocorrência,  ainda  recoberta  por  extensas
formações florestais  e  mosaicos de áreas legalmente protegidas,  aliado a pouca representatividade
da espécie em herbários e a carência de informações espaciais/  populacionais,  não foi  possível
acessar o estado de conservação da espécie no momento; recomenda-se ações de pesquisa que
visem investigar sua distribuição e população para uma futura reavaliação de risco de extinção.

Perfil da Espécie

Notas: Eugenia tenuiflora Mazine é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi descrita
em 2009 na revista Kew Bulletin 64(1): 149–151. O material tipo é Prance, et al. 3222, e encontra-se
depositado no herbários MG (Holótipo), F, INPA, K, MICH, NY e US (Isótipos) (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem estudos das populações.

Distribuição:

115



Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Eugenia tenuiflora é uma espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção,
2018), que ocorre no estado de AMAZONAS nos municípios de Humaitá (Janssen 217) e Canutama
(Prance 3222).
AOO: 8km²
EOO: 0km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Eugenia tenuiflora é uma árvore de até 12 metros de altura, terrestre, perene que ocorre na
Amazônia em Floresta de Terra Firme (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Nov to Nov
Resume: Eugenia tenuiflora é uma planta com flores hermafroditas. A espécie floresce em novembro
e os frutos não foram descritos (Mazine e Souza, 2009).

Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
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present
future
Declínio:
mature individuals
Detalhes: O desmatamento no município de Humaitá caracteriza-se pela sua concentração no entorno
das rodovias Manaus - Porto Velho e transamazônica. Esses eixos rodoviários concentram
espacialmente as principais atividades econômicas como a agricultura, a pecuária e a exploração
madeireira que, embora em menor intensidade, também se desenvolvem em torno do rio Madeira e
seus afluentes (Macedo e Teixeira, 2009) Na agricultura,as famílias geralmente têm seus roçados,
plantam mandioca, milho, banana, melancia, macaxeira, cacau, cana e outros (Baraúna, 2009).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O garimpo do ouro representa uma boa parte da renda que garante a sobrevivência de
muitos e é uma prática presente há anos nas famílias que vivem nas comunidades ribeirinhas da
região (Baraúna, 2009). A exploração do ouro é feita ilegalmente e com uso de mercúrio.

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: No município de Humaitá a agricultura familiar vem cedendo lugar a grandes propriedades
dedicadas a atividade pecuária nas cidades Lábrea e Humaitá (Macedo e Teixeira, 2009). No
município tem criação de gado, porcos, galinhas, patos e carneiros. (Baraúna, 2009)

MYRTACEAE

Eugenia tephrogyna Sobral & Proença
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Risco de extinção: NT

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:11-12-2018

Justificativa: Árvore de até 20 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombrófila associada a Mata Atlântica nordestina nos estados de Alagoas, Bahia
e  Sergipe.  Apresenta  distribuição  relativamente  ampla,  EOO=30504  km²  e  ocorrência  em
fitofisionomia severamente fragmentada. A Mata Atlântica do Nordeste do Brasil está desaparecendo
rapidamente devido à urbanização e à expansão das plantações de cana-de-açúcar (Oliveira Chagas
et al.,  2013). As florestas que cobriam o território de ocorrência da espécie vêm sendo substituídas
pela agricultura, em especial plantações de cana-de-açúcar (Oliveira Chagas et al., 2013). A atividade
pecuária é um intenso vetor de pressão na região de ocorrência (Lapig, 2018). Mesmo ocorrendo em
Unidade de Conservação de proteção integral, a espécie foi considerada Quase Ameaça (NT) neste
momento, já que seus índices espaciais suprassavam o limiar para categorias de ameaça e uma vez
que a persistência dos vetores de stress descritos podem ampliar seu risco de extinção no futuro.
Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição, números e tendências populacionais) e conservação
(Plano de Manejo sustentável) urgentes a fim de se garantir sua perpetuação na natureza, uma vez
que a persistência dos vetores de stress descritos podem ampliar seu risco de extinção no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Phytotaxa 173(3): 218. 2014.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: ALAGOAS, município de Coruripe (Lyra-Lemos 12502), Flexeiras (Chagas-Mota 655), Murici
(Mota 12000); BAHIA, município de Apuarema (Aona 2934), Itaju do Colonia (Thomas 11757), Itagibá
(Guedes 16500); SERGIPE, município de Carmópolis (Viana 471).
AOO: 28km²
EOO: 30504.47km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de 12-20 m de altura, ocorrendo em floresta ombrófila densa na Mata Atlântica
(Proença et al., 2014).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
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al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Apesar de abrigar uma parcela considerável da diversidade biológica e do endemismo de
plantas (Grillo et al., 2005), os fragmentos florestais situados ao norte do rio São Francisco (entre os
estados de Alagoas e Rio Grande do Norte), denominado de Centro de Endemismo Pernambuco (Grillo
et al., 2005; Tabarelli et al., 2005a), são também os mais devastados da Mata Atlântica (Nemésio e
Santos-Junior, 2014; Ranta et al., 1998; Tabarelli et al., 2005b). Tal situação decorre de um histórico
de degradação mais antigo e amplo, iniciado com o ciclo econômico de exploração do pau-brasil e
posteriormente com a substituição das florestas por plantações de cana-de-açúcar (Coimbra Filho e
Câmara, 1996; Grillo et al., 2005; Tabarelli et al., 2005b). A floresta remanescente está hoje
representada por pequenos fragmentos florestais imersos em uma matriz agrícola e urbana (Ranta et
al., 1998; Silva e Tabarelli, 2000). Baseado neste cenário, (Silva e Tabarelli, 2000) propuseram que
cerca de 1/3 das árvores estariam ameaçadas de extinção regional. Atualmente, restam menos de 6%
da cobertura original do Centro de Endemismo Pernambuco e a maior parte da floresta remanescente
está nas áreas pertencentes às usinas de açúcar e álcool (Tabarelli e Roda, 2005). Em Alagoas, a
expansão da cana-de-açúcar se deu mediante a sua adaptação aos seus condicionantes naturais
(Santos et al., 2007). Os ciclos de expansão da monocultura, sobretudo, devido aos incentivos
federais, foram responsáveis pelo desmatamento de grande parte da cobertura original do território
alagoano. Além deste impacto principal, seguiram-se outros ligados ao processamento da cana para a
fabricação de açúcar e álcool anidro (Santos et al., 2007).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
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qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Estação Ecológica de Murici (Mota 12000).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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MYRTACEAE

Eugenia tumescens B.S.Amorim & M.Alves

Risco de extinção: CRB1ab(i,ii,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:11-12-2018

Justificativa: Árvore de até 10 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombrófila Densa Aluvial e Floresta Ombrófila Densa Submontana no estado de
Pernambuco, municípios de Igarassu, Jaqueira e Vitória de Santo Antão. Apresenta distribuição muito
restrita,  EOO=82 km² e ocorrência em fitofisionomias florestais  severamente fragmentadas.  A Mata
Atlântica do Nordeste do Brasil está desaparecendo rapidamente devido à urbanização e à expansão
das plantações de cana-de-açúcar (Oliveira Chagas et al., 2013). As florestas que cobriam o território
de ocorrência da espécie vêm sendo substituídas pela agricultura e pecuária (Lapig, 2018; Oliveira
Chagas et al., 2013). Sabe-se que atualmente restem menos de 6% da cobertura original do Centro
de Endemismo Pernambuco - CEP, a maior parte situada em áreas pertencentes à usinas de álcool
(Tabarelli e Roda, 2005). Tal situação decorre de um histórico de degradação iniciado com o ciclo
econômico  de  exploração  do  pau-brasil  e  posteriormente,  com  a  substituição  das  florestas  por
plantações de cana-de-açúcar (Coimbra Filho e Câmara, 1996; Grillo et al., 2005; Tabarelli et al.,
2005).  Em comparação  com outros  setores  da  Mata  Atlântica,  o  CEP  é  o  que  tem sido  mais
severamente impactado por seres humanos, além de ser o menos conhecido e protegido (Coimbra-
Filho e Camara, 1996). Adcionalmente, os municípios de ocorrência da espécie apresentam redução
da vegetação original  significativa,  restando atualmente somente entre  7% e 28% florestas  nativas
originais (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Assim, considera-se E. tumescens Em Perigo (EN) de
extinção. Infere-se declínio contínuo em EOO, AOO e qualidade e extensão de habitat. Recomenda-se
ações de pesquisa (distribuição, números e tendências populacionais) e conservação (Plano de Ação,
garantia de efetividade de UC) urgentes a fim de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Syst. Bot. 37(3): 694. 2012. A espécie foi categorizada como “Em perigo” (EN)
por Amorim e Alves (2012).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: PERNAMBUCO, município de Igarassu (Gomes 230), Jaqueira (Amorim 1070), Vitória de Santo
Antão (Amorim 1454).
AOO: 16km²
EOO: 82.62km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa Aluvial
Floresta Ombrófila Densa Submontana
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores até 10 m de altura, ocorrendo em florestas de terras baixas e submontana da Mata
Atlântica (Amorim e Alves, 2012).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
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cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Apesar de abrigar uma parcela considerável da diversidade biológica e do endemismo de
plantas (Grillo et al., 2005), os fragmentos florestais situados ao norte do rio São Francisco (entre os
estados de Alagoas e Rio Grande do Norte), denominado de Centro de Endemismo Pernambuco (Grillo
et al., 2005; Tabarelli et al., 2005a), são também os mais devastados da Mata Atlântica (Nemésio e
Santos-Junior, 2014; Ranta et al., 1998; Tabarelli et al., 2005b). Tal situação decorre de um histórico
de degradação mais antigo e amplo, iniciado com o ciclo econômico de exploração do pau-brasil e
posteriormente com a substituição das florestas por plantações de cana-de-açúcar (Coimbra Filho e
Câmara, 1996; Grillo et al., 2005; Tabarelli et al., 2005b). A floresta remanescente está hoje
representada por pequenos fragmentos florestais imersos em uma matriz agrícola e urbana (Ranta et
al., 1998; Silva e Tabarelli, 2000). Baseado neste cenário, (Silva e Tabarelli, 2000) propuseram que
cerca de 1/3 das árvores estariam ameaçadas de extinção regional. Atualmente, restam menos de 6%
da cobertura original do Centro de Endemismo Pernambuco e a maior parte da floresta remanescente
está nas áreas pertencentes às usinas de açúcar e álcool (Tabarelli e Roda, 2005). Vários registros da
espécie foram realizados na área da São José Agroindustrial, uma das maiores usinas produtoras de
açúcar em Pernambuco. O município de Jaqueira (PE), com 8.721 ha, contém 34,3% de seu território
convertidos em plantações de cana-de-açúcar (Lapig, 2018).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
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Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Municípios como Igarassu, Jaqueira e Vitória de Santo
Antão (PE) apresentam cerca de 28,3%, 13,8% e 7,7% da Mata Atlântica original que cobria seus
territórios (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Segundo Ranta et al. (1998)
aproximadamente 48% dos fragmentos de Mata Atlântica de Pernambuco são menores que 10
hectares e apenas cerca de 7% são maiores que 100 hectares.

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Particular do Patrimônio Natural Frei Caneca-Mata do Quengo
(Amorim 1070).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MYRTACEAE

Eugenia valsuganana Sobral

Risco de extinção: ENB1ab(iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:11-12-2018

Justificativa: Árvore de até 7 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  Floresta  Ombrófila  Densa  Montana  associada  a  Mata  Atlântica  no  estado  do  Espírito
Santo,  municípios  de  Santa  Teresa  e  Santa  Leopoldina.  Apresenta  distribuição  muito  restrita,
EOO=151 km² e ocorrência em fitofisionomia severamente fragmentada. Sabe-se que somente cerca
de  12,4% de  vegetação  original  ainda  resiste  na  Mata  Atlântica  brasileira.  Embora  a  taxa  de
desmatamento  tenha diminuído  nos  últimos  anos,  ainda  está  em andamento,  e  a  qualidade e
extensão  de  áreas  florestais  encontram-se  em declínio  contínuo  há  pelo  menos  30  anos  (Fundação
SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Adcionalmente, os ecossistemas florestais capixabas encontram-se
fragmentados como resultado de atividades antrópicas realizadas no passado e atualmente, restando
somente  12,6%  de  remanescentes  florestais  originais  (SOS  Mata  Atlântica  e  INPE,  2018).  Esse
processo acelerou-se significativamente no Espírito Santo em função do cultivo do café e do ciclo de
exploração de madeira, que perdurou por mais de meio século (Thomaz, 2010). Perda de habitat
como  conseqüência  do  desmatamento  pelo  desenvolvimento  urbano,  mineração,  agricultura  e
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pecuária representam as maiores ameaças a biodiversidade de árvores do estado (Lapig, 2018). Na
região de Santa Teresa as plantações de café e banana são os usos do solo que ocasionam a
fragmentação e aparecimento de ilhas florestais (Oliveira et al., 2013). Adcionalmente, o município de
Santa Leopoldina contém 17,4% de sua área convertida em pastagens (Lapig, 2018). Mesmo com
registro  confirmado  dentro  de  área  protegida,  esta  sofre  interferência  antrópica  de  diversos  níveis
(Mendes e Padovan, 2000). Assim, considera-se E. valsuganana Em Perigo (EN) de extinção. Infere-se
declínio contínuo em qualidade e extensão de habitat. Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição,
números e tendências populacionais) e conservação (Plano de Ação, garantia de efetividade de UC)
urgentes a fim de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: J. Bot. Res. Inst. Texas 4(1): 136. 2010. A espécie foi categorizada como “Em
perigo” (EN) por Sobral (2010).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.
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Distribuição:
Fragmentada: unkown
Altitude => Tipo de Valor: circa Absoluto: 600
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: ESPÍRITO SANTO, município de Santa Teresa (Britto 117), Santa Leopoldina (Faria 1220).
AOO: 16km²
EOO: 151.77km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa Montana
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de 4-7 m de altura. ocorrendo em floresta ombrófila montana da Mata Atlântica
(Sobral, 2010).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
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future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A Mata Atlântica, que no início da colonização do solo capixaba, originalmente cobria quase
90% do seu território, foi sendo reduzida durante sucessivos ciclos econômicos. Esse processo
acelerou-se significativamente em função do cultivo do café e de um ciclo de exploração de madeira
que perdurou por mais de meio século (Thomaz, 2010). Na região de Santa Teresa as plantações de
café e banana são os usos do solo que ocasionam a fragmentação e aparecimento de ilhas florestais
(Oliveira et al., 2013). O município de Santa Leopoldina, com cerca de 71.809 ha, contém 17,4% de
sua área convertida em pastagens (Lapig, 2018).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A exploração madeireira durante a colonização capixaba agravou-se no início da década de
1960, quando o Espírito Santo foi uma das principais fontes de madeira para a construção de Brasília
(Mendes e Padovan, 2000; Thomaz, 2010). O município de Santa Teresa, outrora recoberto em sua
totalidade por Mata Atlântica, atualmente possui cerca de 20% de remanescentes florestais
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Em Santa Leopoldina e Santa Teresa restam
respectivamente cerca de 27,7% e 20,4% da Mata Atlântica original desses municípios (Fundação
SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e
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INPE, 2018) apontam para uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata
Atlântica e ecossistemas associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de
vegetação original ainda resistem. Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos
anos, ainda está em andamento, e a qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em
declínio contínuo há pelo menos 30 anos (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Estação Biológica de Santa Lúcia (Kollmann 1737).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MYRTACEAE

Eugenia viscacea Sobral

Risco de extinção: NT

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:11-12-2018

Justificativa: Árvore de até 8 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Estacional Semidecidual e Mata de Restinga (mussununga) associadas a Mata
Atlântica  no  estado  da  Bahia.  Apresenta  distribuição  relativamente  ampla,  EOO=35357  km²  e
ocorrência  em fitofisionomia florestal  severamente fragmentada.  A  destruição das  florestas  baianas
continua paulatinamente a medida que a população local tenta ampliar áreas agrícolas, muitas vezes
avançando para áreas de protegidas existentes na região. Dados publicados recentemente (Fundação
SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para uma redução maior que 85% da área originalmente
coberta com Mata Atlântica e ecossistemas associados no Brasil.  Cerca de 12,4% de vegetação
original ainda resistem. Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda
está em andamento, e a qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo
há pelo menos 30 anos (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Municípios como Castro Alves,
Entre Rios, Prado e Santa Luzia apresentam cerca de 2,5%, 10,8%, 27,1% e 18,1% da Mata Atlântica
original que cobria seus territórios, respectivamente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Adcionalmente, não foi registrada em Unidades de Conservação. Assim, a espécie foi considerada
Quase  Ameaça  (NT)  neste  momento,  já  que  seus  índices  espaciais  suprassavam o  limiar  para
categorias de ameaça e a persistência dos vetores de stress descritos podem ampliar seu risco de
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extinção  no  futuro.  Recomenda-se  ações  de  pesquisa  (distribuição,  números  e  tendências
populacionais)  e  conservação  (Plano  de  Manejo  sustentável)  urgentes  a  fim  de  se  garantir  sua
perpetuação na natureza, uma vez que a persistência dos vetores de stress descritos podem ampliar
seu risco de extinção no futuro.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em Phytotaxa 135(1): 52. 2013.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: BAHIA, municípios de Castro Alves (Queiroz 3094), Entre Rios (Miranda 393), Prado (Faria
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2550), Santa Luzia (Belém 835), Una (Matos 2).
AOO: 20km²
EOO: 35357.19km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvore até 8 m de altura (Belém 835), ocorrendo em floresta estacional semidecidual
(Sobral, 2013).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
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mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A área relativamente grande ocupada por categorias de uso do solo como pastagem,
agricultura e solo descoberto, e a pequena área relativa ocupada por floresta em estágio avançado de
regeneração revelam o alto grau de fragmentação da Mata Atlântica no Sul-Sudeste da Bahia
(Landau, 2003; Saatchi et al., 2001). Grande parte das florestas úmidas do sul da Bahia estão
fragmentadas como resultado da atividade humana realizadas no passado, tais como o corte
madeireiro e implementação da agricultura (Paciencia e Prado, 2005). Estima-se que a região tenha
30.000 ha de cobertura florestal (Paciencia e Prado, 2005), 40.000 ha em estágio inicial de
regeneração e 200.000 ha em área de pasto e outras culturas, especialmente cacau, seringa, piaçava
e dendê (Alger e Caldas, 1996). A maioria das propriedades particulares são fazendas de cacau, o
principal produto da agricultura (Paciencia e Prado, 2005), sendo a cabruca considerada a principal
categorias de uso do solo na região econômica Litoral Sul da Bahia (Landau, 2003). Nas florestas
litorâneas atlânticas dos estados da Bahia e Espírito Santo, cerca de 4% da produção mundial de
cacau (Theobroma cacao L.) e 75% da produção brasileira é obtida no que é chamado localmente de
"sistemas de cabruca". Neste tipo especial de agrossilvicultura o sub-bosque é drasticamente
suprimido para dar lugar a cacaueiros e a densidade de árvores que atingem o dossel é
significativamente reduzida (Rolim e Chiarello, 2004; Saatchi et al., 2001). De acordo com Rolim e
Chiarello (2004) os resultados do seu estudo mostram que a sobrevivência a longo prazo de árvores
nativas sob sistemas de cabruca estão sob ameaça se as atuais práticas de manejo continuarem,
principalmente devido a severas reduções na diversidade de árvores e desequilíbrios de regeneração.
Tais resultados indicam que as florestas de cabrucas não são apenas menos diversificadas e densas
do que as florestas secundárias ou primárias da região, mas também que apresentam uma estrutura
onde espécies de árvores dos estágios sucessionais tardios estão se tornando cada vez mais raras,
enquanto pioneiras e espécies secundárias estão se tornando dominantes (Rolim e Chiarello, 2004).
Isso, por sua vez, resulta em uma estrutura florestal drasticamente simplificada, onde espécies
secundárias são beneficiadas em detrimento de espécies primárias (Rolim e Chiarello, 2004).

Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
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past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: As florestas plantadas de Eucalyptus spp. estão distribuídas estrategicamente, em sua
maioria, nos estados de Minas Gerais, com maior área plantada, São Paulo, Bahia, Espírito Santo e Rio
Grande do Sul (Baesso et al., 2010). Monoculturas florestais com Eucalyptus spp., ocupando 4,85% da
paisagem, é o principal uso do solo identificado na Região Extremo Sul da Bahia, decorrente do
estabelecimento de grandes empresas reflorestadoras nessa região (Landau, 2003).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
habitat
Detalhes: Embora a atividade madeireira seja tecnicamente ilegal na região, de acordo com Martini et
al. (2007) no sul da Bahia a destruição da floresta continua paulatinamente, a medida que a
população local tenta ampliar suas áreas agrícolas, muitas vezes avançando para áreas de
conservação existentes na região. Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e
INPE, 2018) apontam para uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata
Atlântica e ecossistemas associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de
vegetação original ainda resistem. Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos
anos, ainda está em andamento, e a qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em
declínio contínuo há pelo menos 30 anos (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Municípios
como Castro Alves, Entre Rios, Prado e Santa Luzia (BA) apresentam cerca de 2,5%, 10,8%, 27,1% e
18,1% da Mata Atlântica original que cobria seus territórios (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE,
2018).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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MYRTACEAE

Marlierea acuminatissima (O.Berg) D.Legrand

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León
Data:11-12-2018

Justificativa: Árvore endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi coletada no
estado da Bahia, porém a localidade e a tipologia de vegetação é desconhecida. A espécie só é
conhecida pelo material-tipo, citado na descrição original.  Diante da carência de dados geral,  a
espécie foi considerada como Dados Insuficientes (DD) neste momento, uma vez que o conjunto de
informações disponíveis não possibilitou a condução de avaliação de risco de extinção. Novos estudos
buscando encontrar a espécie em outras localidades na região próxima a sua área de ocorrência
fazem-se necessários para melhorar o conhecimento sobre sua distribuição e assim possibilitar uma
robusta avaliação de seu risco de extinção.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em originalmente em 1857 na Flora Brasiliensis com o nome Eugeniopsis
acuminatissima. Em 1962 foi sinonimizada por Legrand é o nome aceito é Marlierea acuminatissima.
A espécie só é conhecida pelo material tipo (Luschnath s.n.) citado na descrição original e coletado no
estado da Bahia.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada no
estado da BAHIA, porém a localidade é desconhecida (Luschnath s.n.).

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial

136



Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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MYRTACEAE

Marlierea subacuminata Kiaersk.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mário Gomes; Marcio Verdi
Data:12-12-2018

Justificativa: Árvore de até 18 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombrófila Densa associada a Mata Atlântica nos estados do Espírito Santo, Rio
de Janeiro e São Paulo. Apresenta distribuição ampla, EOO=87405 km² e presença confirmada dentro
dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral. Adcionalmente, não existem dados
quantitativos sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número de
indivíduos,  além de  não  serem descritos  usos  efetivos  que  comprometam sua  perpetuação  na
natureza. Assim, foi considerada como Menor Preocupação (LC) neste momento, demandando ações
de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais) a fim de se garantir sua perpetuação
na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Enum. Myrt. Bras.: 50. 1893.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: ESPÍRITO SANTO, município de Fundão (Vemuner et al. 1232), Linhares (Nic Lughandha et al.
187), Santa Teresa (Kohlmann 2096); RIO DE JANEIRO, município de Magé (Nadruz 2260), Nova
Friburgo (Glaziou 17672), Nova Iguaçu ( Silva Neto 1549), Paraty (Marquete et al. 2144), Rio das
Ostras (Oliveira 4539), Santa Maria Madalena (Lucas et al. 225); SÃO PAULO, município de São Miguel
Arcanjo (Miraes 651). Segundo a Flora do Brasil 2020 a espécie não ocorre no estado de São Paulo.
AOO: 60km²
EOO: 87405km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: no
Rebroto: no
Habitat: 1 Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores até 18 m de altura (Demuner et al. 886), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O município de Fundão com 28860 ha, tem 43% de seu território (12512 ha) desmatados e
utilizados para pastagem (Lapig, 2018). O município de Linhares com 350371 ha, possui 34% de sua
área (117270 ha) convertida em pastagem (Lapig 2018). O município de Santa Teresa com 68315 ha
tem 12,3% de seu território (8449 ha) transformados em pastagem (Lapig, 2018). A região da Rebio
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da União possui cerca de 50% de suas terras convertidas em pastagens (Junior, 2008). O município de
São Miguel Arcanjo, tem 23,2% de seu território utilizado como pastagem (Lapig, 2018).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A economia do município São Miguel Arcanjo (SP) está voltada para o setor agrícola, com o
predomínio do cultivo de uvas do tipo Itália e Rubi. Uma variedade que cresce muito na cidade é a
uva rústica de mesa, como a niagara,(tratando - se de uma uva com menos custo para a
produção),visto que na reforma dos parreirais os produtores vem optando pelo plantio da
mesma,também ganhando espaço em novas áreas, principalmente na divisa com Capão Bonito (SP).
A uva niagara atualmente em São Miguel Arcanjo, é responsável por 40% da produção do Estado de
São Paulo (Prefeitura São Miguel Arcanjo, 2018).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Linhares (ES) está entre os municípios brasileiros produtores de cana-de-açúcar, cujos
plantios iniciaram a partir da década de 1980 e substituíram as florestas nativas e áreas de tabuleiros
(Mendonza et al., 2000; Oliveira et al., 2014; Pinheiro et al., 2010; Tavares e Zonta, 2010). Tais
cultivos são associados a prática da queima dos canaviais, com a finalidade de diminuir a quantidade
de palha e facilitar a colheita (Mendonza et al., 2000; Oliveira et al., 2014; Pinheiro et al., 2010;
Tavares e Zonta, 2010). De acordo com a Resolução MAPA nº 241/2010, Linhares é um dos
municípios indicados para o plantio de novas áreas de cana-de-açúcar, destinadas à produção de
etanol e açúcar. A Conab (2018) estima uma área de cana-de-açúcar de 47,6 e 45,3 mil ha,
respectivamente para as safras 2017/2018 e 2018/2019 no Espírito Santo. Nas florestas litorâneas
atlânticas dos estados da Bahia e Espírito Santo, cerca de 4% da produção mundial de cacau
(Theobroma cacao L.) e 75% da produção brasileira é obtida no que é chamado localmente de
"sistemas de cabruca". Neste tipo especial de agrossilvicultura o sub-bosque é drasticamente
suprimido para dar lugar a cacaueiros e a densidade de árvores que atingem o dossel é
significativamente reduzida (Rolim e Chiarello, 2004). De acordo com Rolim e Chiarello (2004) os
resultados do seu estudo mostram que a sobrevivência a longo prazo de árvores nativas sob sistemas
de cabruca estão sob ameaça se as atuais práticas de manejo continuarem, principalmente devido a
severas reduções na diversidade de árvores e desequilíbrios de regeneração. Tais resultados indicam
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que as florestas de cabrucas não são apenas menos diversificadas e densas do que as florestas
secundárias ou primárias da região, mas também que apresentam uma estrutura onde espécies de
árvores dos estágios sucessionais tardios estão se tornando cada vez mais raras, enquanto pioneiras
e espécies secundárias estão se tornando dominantes (Rolim e Chiarello, 2004). Isso, por sua vez,
resulta em uma estrutura florestal drasticamente simplificada, onde espécies secundárias são
beneficiadas em detrimento de espécies primárias (Rolim e Chiarello, 2004). Com 228781 ha de área
ocupada com árvores de Eucalyptus, o Espírito Santo é o sexto estado da federação com a maior área
plantada em 2014 (Ibá, 2015). O município de São Miguel Arcanjo com 93034 ha tem 14,7% de seu
território (13700 ha) transformados em agricultura, com culturas de milho (8300 ha) e soja (5400 ha)
(Lapig, 2018).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A prática de queimar os canaviais com a finalidade de diminuir a quantidade de palha e,
desta forma, facilitar a colheita se consolidou na década de 1970, com o surgimento do Programa
Nacional do Álcool. Ao contrário de outras regiões canavieiras do País, na região de Linhares (ES), os
solos de tabuleiro passaram a ser cultivados com cana-de-açúcar apenas nas últimas décadas
(Mendonza et al., 2000).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no PARQUE ESTADUAL CARLOS BOTELHO (PI), ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL DE CAIRUÇU (US), PARQUE NACIONAL DA SERRA DOS ÓRGÃOS (PI), ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL DE PETRÓPOLIS (US), RESERVA BIOLÓGICA UNIÃO (PI), MONUMENTO NATURAL MUNICIPAL
DO PICO DO ITAGUARÉ (PI), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MACAÉ DE CIMA (US), PARQUE
ESTADUAL DO DESENGANO (PI), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PICO DO GOIAPABA-AÇU (US)
RESERVA FLORESTAL DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE (PI), RESERVA BIOLÓGICA DE SANTA LÚCIA
(PI).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

142



MYRTACEAE

Myrcia amplexicaulis (Vell.) Hook.f.

Risco de extinção: ENB1ab(iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:11-12-2018

Justificativa: Árvore de até 12 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombrófila associada a Mata Atlântica no estado do Espírito Santo, municípios de
Santa  Teresa,  Santa  Maria  de  Jetibá  e  Santa  Leopoldina.  Apresenta  distribuição  muito  restrita,
EOO=227 km² e ocorrência em fitofisionomia severamente fragmentada. Sabe-se que somente cerca
de  12,4% de  vegetação  original  ainda  resiste  na  Mata  Atlântica  brasileira.  Embora  a  taxa  de
desmatamento  tenha diminuído  nos  últimos  anos,  ainda  está  em andamento,  e  a  qualidade e
extensão  de  áreas  florestais  encontram-se  em declínio  contínuo  há  pelo  menos  30  anos  (Fundação
SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Adcionalmente, os ecossistemas florestais capixabas encontram-se
fragmentados como resultado de atividades antrópicas realizadas no passado e atualmente, restando
somente  12,6%  de  remanescentes  florestais  originais  (SOS  Mata  Atlântica  e  INPE,  2018).  Esse
processo acelerou-se significativamente no Espírito Santo em função do cultivo do café e do ciclo de
exploração de madeira, que perdurou por mais de meio século (Thomaz, 2010). Perda de habitat
como  conseqüência  do  desmatamento  pelo  desenvolvimento  urbano,  mineração,  agricultura  e
pecuária representam as maiores ameaças a biodiversidade de árvores do estado (Lapig, 2018). Na
região de Santa Teresa as plantações de café e banana são os usos do solo que ocasionam a
fragmentação e aparecimento de ilhas florestais (Oliveira et al., 2013). Adcionalmente, o município de
Santa Leopoldina contém 17,4% de sua área convertida em pastagens (Lapig, 2018). Mesmo com
registro  confirmado  dentro  de  área  protegida,  esta  sofre  interferência  antrópica  de  diversos  níveis
(Mendes e Padovan, 2000). Assim, considera-se M. amplexicaulis Em Perigo (EN) de extinção. Infere-
se  declínio  contínuo  em  qualidade  e  extensão  de  habitat.  Recomenda-se  ações  de  pesquisa
(distribuição,  números  e  tendências  populacionais)  e  conservação  (Plano  de  Ação,  garantia  de
efetividade de UC) urgentes a fim de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Bot. Mag. 95: t. 5790. 1869. A espécie foi categorizada como Em perigo (EN) de
extinção por Amorim (2017).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: ESPÍRITO SANTO, município de Santa Leopoldina (Demuner 1575), Santa Maria de Jetibá
(Fernandes 3322), Santa Teresa (Amorim 1953). Embora a localidade tipo da espécie seja no RIO DE
JANEIRO e a Flora do Brasil 2020 em construção (2018) cita sua ocorrência para este estado, a
espécie é considerada provavelmente extinta localmente (Amorim, 2017).
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AOO: 40km²
EOO: 227.41km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de 8-12 m de altura, ocorrendo em floresta ombrófila montana (Amorim, 2017) no
domínio da Mata Atlântica (Amorim e Alves, 2016; Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
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Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A Mata Atlântica, que no início da colonização do solo capixaba, originalmente cobria quase
90% do seu território, foi sendo reduzida durante sucessivos ciclos econômicos. Esse processo
acelerou-se significativamente em função do cultivo do café e de um ciclo de exploração de madeira
que perdurou por mais de meio século (Thomaz, 2010). Na região de Santa Teresa as plantações de
café e banana são os usos do solo que ocasionam a fragmentação e aparecimento de ilhas florestais
(Oliveira et al., 2013). O município de Santa Leopoldina, com cerca de 71.809 ha, contém 17,4% de
sua área convertida em pastagens (Lapig, 2018).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
mature individuals
Detalhes: A exploração madeireira durante a colonização capixaba agravou-se no início da década de
1960, quando o Espírito Santo foi uma das principais fontes de madeira para a construção de Brasília
(Thomaz, 2010). O município de Santa Teresa, outrora recoberto em sua totalidade por Mata
Atlântica, atualmente possui cerca de 20% de remanescentes florestais (Fundação SOS Mata Atlântica
e INPE, 2018). Em Santa Leopoldina, Santa Maria de Jequitibá e Santa Teresa restam respectivamente
cerca de 27,7%, 25,4% e 20,4% da Mata Atlântica original desses municípios (Fundação SOS Mata
Atlântica e INPE, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Estação Biológica de Santa Lúcia (Amorim 1953), Reserva Biológica
Augusto Ruschi (Kollmann 5296).
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Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MYRTACEAE

Myrcia anacardiifolia Gardner

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:17-12-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  5  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,  2018).
Popularmente  conhecida  por  guamirim,  foi  coletada  em  Floresta  Ombrófila  (Floresta  Pluvial)  e
Restinga associadas a Mata Atlântica nos estados de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de
Janeiro,  Santa  Catarina  e  São  Paulo.  Apresenta  distribuição  ampla,  EOO=412169 km²,  diversos
registros  depositados  em coleções  biológicas,  inclusive  com coletas  realizadas  recentemente,  e
ocorrência  confirmada  em  Unidades  de  Conservação  de  proteção  integral.  A  espécie  ocorre  em
múltiplas fitofisionomias, de forma ocasional na maior parte das localidades em que foi registrada. Em
Santa  Catarina,  foi  considerada  com  distribuição  ampla,  sem  especificidade  de  habitat  e  com
população  escassa  na  Floresta  Ombrófila  Densa  (Gasper  et  al.,  2018).  Não  existem  dados  sobre
tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos maduros,
além de não serem descritos  usos potenciais  ou efetivos  que comprometam sua existência  na
natureza. Também foi registrada no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a
conservação  da  flora  endêmica  ameaçada  de  extinção  do  estado  do  Rio  de  Janeiro  (Pougy  et  al.,
2018). Assim, M. anacardiifolia foi considerada como Menor Preocupação (LC), demandando ações de
pesquisa  (distribuição,  tendências  e  números  populacionais)  a  fim  de  se  ampliar  o  conhecimento
disponível  e  garantir  sua  perpetuação  na  natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: London J. Bot. 2: 354. 1843. Popularmente conhecida por guamirim em Santa
Catarina. Foi considerada uma espécie “Menos preocupante” (LC) por Amorim (2017). De acordo com
especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Sim. Frutos
servem de alimentação para pássaros; 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R.: Sim; 3 - apresenta
registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Não. Não
ocorre em mais de um bioma, mas apresenta ampla distribuição nos setores centro-sul da Floresta
Atlântica; 5 - possui amplitude de habitat. R.: Sim; 6 - possui especificidade de habitat. R.: Não tenho
certeza; 7 - apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional. R.: Não; 8 - em relação a
frequência dos indivíduos na população. R.: Ocasional; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas
populações. R.: Não (Bruno Sampaio Amorim, com. pess. 05/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Em Santa Catarina, Myrcia anacardiifolia foi definida pela Forma 1 de raridade, sendo considerada
com distribuição ampla, sem especificidade de habitat e com população escassa na Floresta
Ombrófila Densa (Gasper et al., 2018). O Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina registrou
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nove indivíduos no componente arbóreo/arbustivo e densidade absoluta de 10,5 ind./ha na
regeneração natural da Floresta Ombrófila Densa (Vibrans et al., 2013a).

Reference:
Gasper, A.L. de, Oliveira, L.Z., Lingner, D.V., Vibrans, A.C. (Orgs.), 2018. Inventário Florístico Florestal
de Santa Catarina, vol. VII, Espécies arbóreas raras de Santa Catarina. Edifurb, Blumenau, 256 p.

Vibrans, A.C., Sevegnani, L., Gasper, A.L. de, Lingner, D.V. (Orgs.), 2013a. Inventário Florístico
Florestal de Santa Catarina, vol. IV, Floresta Ombrófila Densa. Edifurb, Blumenau, 576 p.

Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: Minas Gerais (Leoni 5861), Paraná (Hatschbach 14851), Rio Grande do Sul (Jarenkow 1827),
Rio de Janeiro (Gonçalves 366), Santa Catarina (Verdi 3150), São Paulo (Ivanauskas 1136).
AOO: 508km²
EOO: 412169.65km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Restinga
Resume: Árvores de 3-5- m de altura, ocorrendo em florestas ombrófila densa de terras baixas e
montana na Mata Atlântica (Amorim, 2017).
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Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A agropecuária e as monoculturas de Eucalyptus spp. e Pinus spp. são as principais
atividades responsáveis pela conversão e alteração das florestas em outros usos (Baesso et al., 2010;
Fernandez et al., 2018; Loyola et al., 2018; Siqueira et al., 2004; Vibrans et al., 2013a).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
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associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Estadual do Rio Doce, Parque Estadual do Ibitipoca, Parque
Nacional do Caparaó, Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Parque Estadual da Pedra Selada, Parque
Nacional de Itatiaia, Parque Nacional da Serra do Itajaí, Parque Estadual Carlos Botelho, Parque
Estadual da Cantareira, Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, Parque Estadual de Jacupiranga.

Ação: 5.1.2 National level
Situação: on going
A espécie ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da flora
endêmica ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MYRTACEAE

Myrcia congestiflora Caliari & V.C. Souza

Risco de extinção: VUB1ab(i,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:11-12-2018

Justificativa: Árvore de até 5 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em Floresta  Ombrófila  (Floresta  Pluvial),  Floresta  Ombrófila  Mista  e  Restinga  associadas  a
Mata Atlântica nos estado do Rio de Janeiro e São Paulo. Apresenta distribuição relativamente restrita,
EOO=7247  km²  e  ocorrência  em  fitofisionomias  florestais  severamente  fragmentadas.  Sabe-se  que
somente cerca de 12,4% de vegetação original ainda resiste na Mata Atlântica brasileira. Embora a
taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a qualidade e
extensão  de  áreas  florestais  encontram-se  em declínio  contínuo  há  pelo  menos  30  anos  (Fundação
SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Adcionalmente, os municípios de ocorrência da espécie apresentam
redução  da  vegetação  original  significativa,  restando  atualmente  entre  34%  e  85%  de  florestas
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nativas  originais  (SOS  Mata  Atlântica  e  INPE,  2018).  Crescimento  urbano  e  ocupação  urbana
acelerada constituem vetores de pressão antrópica extremos nas localidades de coleta, além da
implementação de infra-estrutura de comunicação,  redes de transmissão de energia,  oleodutos,
gasodutos  e  torres  repetidoras,  assim como a  ocupação  clandestina  das  encostas  e  expansão
imobiliária  (SEMA/IF-SP,  2008),  particularmente  em  São  Paulo.  Mesmo  com  registros  confirmados
dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral e no território de abrangência do
Plano de Ação Nacional  para a conservação da flora endêmica ameaçada de extinção do estado do
Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018) , a espécie foi considerada Vulnerável (VU) a extinção neste
momento. Infere-se declínio contínuo em EOO e qualidade e extensão de habitat. Recomenda-se a
realização de pesquisas (distribuição, números e tendências populacionais) e ações de conservação
(Plano de Ação) urgentes a fim de garantir sua perpetuação na natureza no futuro.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Phytotaxa 267(3): 202. 2016.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
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Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Altitude => Tipo de Valor: circa Absoluto: 665
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: RIO DE JANEIRO, município de Guapimirim (Occhioni 7014), Magé/Petrópolis (Moraes 2152),
Paraty (Marques 282), Silva Jardim (Braga 1893); SÃO PAULO, município de Caraguatatuba (Cordeiro
2319), São Luiz do Paraitinga (Cavalin 9), Ubatuba (Gomes 417).
AOO: 52km²
EOO: 7247.29km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa Aluvial
Floresta Ombrófila Densa Submontana
Floresta Ombrófila Densa Montana
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Floresta Ombrófila Mista
Restinga
Resume: Árvores de 2-5 m de altura, ocorrendo em floresta ombrófila densa de terras baixas,
submontana e montana (Caliari et al., 2016).
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Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Dec to Mar
fruiting May to Sep
Resume: A espécie foi coletada em flor/botões de dezembro a março e em frutos de maio a setembro
(Caliari et al., 2016).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001). As florestas de Petrópolis e da Serra da Estrela, situada no município de Magé, são ameaçadas
sobretudo pela expansão urbana (Costa et al., 2009; Tanizaki-Fonseca et al., 2009). Na região de
Ubatuba, a ocupação urbana foi classificada no Plano de Manejo como um vetor de pressão antrópica
extrema. O crescente processo de adensamento urbano ao longo do vale do Paraíba e do litoral, é um
dos principais fatores impactantes para a biodiversidade encontrada no Parque. Adicionalmente, a
implementação da infra-estrutura de comunicação entre o planalto e o litoral, traduzida nos sistemas
viários, redes de transmissão de energia, oleodutos, gasodutos e torres repetidoras, assim como a
ocupação clandestina das encostas, cria um cenário de fragmentação e perda de habitat. As florestas
de planície encontram-se atualmente ameaçadas pela ocupação humana e expansão imobiliária
(SEMA/IF-SP, 2008).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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mature individuals
Detalhes: A ocupação rural adensada foi classificada no Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra
do Mar como um vetor de pressão antrópica muito alta, ao passo que as pastagens e reflorestamento
com Pinus e Eucalyptus foram considerados vetores de pressão alta. Destaca-se a aparente invasão
de Pinus spp. em campos montanos do Núcleo Curucutu, que pode interferir na dinâmica das
espécies nativas, levando à descaracterização da vegetação dos locais onde se estabelecem.
Algumas áreas do Núcleo Itutinga-Pilões encontram-se bastante alteradas em função de plantações
de Eucalyptus spp. (SEMA/IF-SP, 2008).

Ameaça: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: As ferrovias, linhas de alta tensão e rodovias não pavimentadas foram classificada no Plano
de Manejo do Parque Estadual da Serra do Mar como vetores de pressão antrópica muito alta, ao
passo que dutos e rodovias pavimentadas foram considerados vetores de pressão extrema. A
implementação da infra-estrutura de comunicação entre o planalto e o litoral, traduzida nos sistemas
viários, redes de transmissão de energia, oleodutos, gasodutos e torres repetidoras, assim como a
ocupação clandestina das encostas, cria um cenário de fragmentação e perda de habitat. No Parque
Estadual da Serra do Mar contribuem diretamente para a perda e fragmentação de habitat a infra-
estrutura viária, a existência de dutos, a expansão urbana, dentre muitos outros aspectos (SEMA/IF-
SP, 2008).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ações de Conservação:
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Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Biológica de Poço das Antas (Braga 1893), Parque Estadual da
Serra do Mar (Kamimura 34).

Ação: 5.1.2 National level
Situação: on going
A espécie ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da flora
endêmica ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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MYRTACEAE

Myrcia espiritosantensis B.S. Amorim

Risco de extinção: ENB1ab(i,iii)+2ab(ii,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:06-11-2018

Justificativa: Árvore de até 4 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  Floresta  Ombrófila  Densa  associada  a  Mata  Atlântica  no  estado  do  Espírito  Santo,
municípios de Cariacica,  Santa Leopoldina e Santa Teresa. Apresenta distribuição muito restrita,
EOO=242  km²,  AOO=28  km²  e  ocorrência  exclusiva  em  fitofisionomia  florestal  severamente
fragmentada. Sabe-se que a Mata Atlântica encontra-se atualmente reduzida a cerca de 15% de sua
extensão  original  (Fundação  SOS  Mata  Atlântica  e  INPE,  2018).  Nos  municípios  capixabas  de
ocorrência (Cariacica, Santa Leopoldina e Santa Teresa) restam, respectivamente, cerca de 24,4%,
27,7% e 20,4% da Mata Atlântica original (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018), atualmente
intensamente  modificados  por  atividades  antrópicas  de  alto  impacto,  como  desmatamento  para
exploração de madeira e para abertura de pastagens e campos agricultáveis para cultura extensiva
de café e banana (Oliveira et al., 2013; Thomaz, 2010). Assim, M. espiritosantensis foi considerada
Em Perigo (EN) de extinção. Infere-se declínio contínuo em EOO, AOO e extensão e qualidade de
habitat.  Apesar  da  ocorrência  em Unidades  de  Conservação  de  proteção  integral,  as  mesmas
encontram-se  fragmentadas  e  circundadas  por  matriz  antropogênica  não-florestal.  Recomenda-se
ações de pesquisa (distribuição, números e tendências populacionais) e conservação (Plano de Ação)
urgentes a fim de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Phytotaxa 272(4): 288. 2016.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
A espécie é conhecida de pequenas populações crescendo em áreas protegidas ou privadas (Amorim
e Alves, 2016).

Reference:
Amorim, B.S., Alves, M., 2016. Taxonomic novelties in Gomidesia clade (Myrcia s.l., Myrtaceae) from
the Atlantic Forest of Brazil. Phytotaxa 272, 287–293.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: ESPÍRITO SANTO, no município de Cariacica (Forzza 5237), Santa Leopoldina (Demuner 4895),
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Santa Teresa (Thomaz 1503).
AOO: 28km²
EOO: 242.69km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa Submontana
Floresta Ombrófila Densa Montana
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de até 4 m de altura, ocorrendo em floresta ombrófila submontana e montana na
Mata Atlântica (Amorim e Alves, 2016).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Jan to Mar
Resume: A espécie foi observada em flor/botões de janeiro a março e em frutos de abril a julho
(Amorim e Alves, 2016).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
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Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A Mata Atlântica, que no início da colonização do solo capixaba, originalmente cobria quase
90% do seu território, foi sendo reduzida durante sucessivos ciclos econômicos. Esse processo
acelerou-se significativamente em função do cultivo do café e de um ciclo de exploração de madeira
que perdurou por mais de meio século (Thomaz, 2010). Na região de Santa Teresa as plantações de
café e banana são os usos do solo que ocasionam a fragmentação e aparecimento de ilhas florestais
(Oliveira et al., 2013).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A exploração madeireira durante a colonização capixaba agravou-se no início da década de
1960, quando o Espírito Santo foi uma das principais fontes de madeira para a construção de Brasília
(Thomaz, 2010). O município de Santa Teresa, outrora recoberto em sua totalidade por Mata
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Atlântica, atualmente possui cerca de 20% de remanescentes florestais (Fundação SOS Mata Atlântica
e INPE, 2018). Em Cariacica, Santa Leopoldina e Santa Teresa restam respectivamente cerca de
24,4%, 27,7% e 20,4% da Mata Atlântica original desses municípios (Fundação SOS Mata Atlântica e
INPE, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Biológica de Duas Bocas (Forzza 5237), Estação Biológica de
Santa Lúcia (Amorim 2034).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MYRTACEAE

Myrcia grazielae NicLugh.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:06-11-2018

Justificativa:  Árvore de até  25 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida como cumbuca ou murta-cumbuca,  a  espécie foi  coletada em Floresta
Ombrófila Densa associada a Mata Atlântica nos estados de Alagoas, Bahia e Pernambuco. A espécie
apresenta distribuição relativamente ampla, EOO=75216 km² e presença confirmada em Unidades de
Conservação de proteção integral. M. grazielae tem sido coletada repetidamente nos últimos trinta
anos pela equipe do Instituto de Pesquisas em Itabuna, Bahia (NicLughadha et al., 2012); porém, 2/3
das  coleções  realizadas  acima  do  Rio  São  Francisco,  no  contexto  do  Centro  de  Endemismo
Pernambuco  -  CEP,  foram realizadas  há  mais  de  40  anos,  evidenciando  o  acentuado  grau  de
perturbação verificado nessas áreas e potenciais extinções sub-populacionais locais. Considerando-se
o exposto, M. grazielae foi considerada como Menor Preocupação (LC) neste momento, pela sua
elevada EOO, presença em Unidades de Conservação de proteção integral  e alta frequência de
coletas,  principalmente  na  Bahia,  onde  ainda  existem  significativos  remanescentes  florestais.
Recomenda-se  ações  de  pesquisa  (distribuição,  verificação  da  presença  da  espécie  em fragmentos
florestais  no  CEP  e  censo  populacional)  urgentes  a  fim  de  se  evitar  a  ampliação  de  sua
vulnerabilidade na natureza e evitar assim sua inclusão em categoria de ameaça mais restritiva no
futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Kew Bull. 67(2): 238. 2012. Popularmente conhecida por cumbuca, murta
cumbuca, murta cambuca na Bahia (Lughadha et al., 2012).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Altitude => Tipo de Valor: absolute Absoluto: 150
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: ALAGOAS, município de Colônia Leopoldina (Paiva 3381); BAHIA, município de Cairú
(Carvalho 398), Itacaré (Amorim 464), Itamaraju (Fontana 2484), Ituberá (Hatschbach 68532), Maraú
(Santos 2215), Porto Seguro (Folli 851), Prado (Borges 849), Santa Cruz Cabrália (Mori 12068),
Uruçuca (Mori 13061); PERNAMBUCO, município de Jaqueira (Amorim 817), Vicência (Tavares 572).
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AOO: 84km²
EOO: 75216.59km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores até 25 m de altura, ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica (Lughadha et al.,
2012).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Oct to Fev
fruiting Jan to Dec
Resume: A espécie foi coletada em flor/botões nos meses de: janeiro (Belém 2999), fevereiro (Borges
849), outubro (Hatschbach 68532), novembro (Amorim 464), dezembro (Carvalho 398); e em frutos
no mês de: janeiro (Belém 3483), março (Mori 9838), maio (Thomas 9397), julho (Mori 12068), agosto
(Vinha 55), setembro (Daneu 173), outubro (Thomas 10001), novembro (Amorim 464), dezembro
(Carvalho 398).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
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Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A área relativamente grande ocupada por categorias de uso do solo como pastagem,
agricultura e solo descoberto, e a pequena área relativa ocupada por floresta em estágio avançado de
regeneração revelam o alto grau de fragmentação da Mata Atlântica no Sudeste da Bahia (Landau,
2003). Grande parte das florestas úmidas do sul da Bahia estão fragmentadas como resultado da
atividade humana realizadas no passado, tais como o corte madeireiro e implementação da
agricultura (Paciencia e Prado, 2005). Estima-se que a região tenha 30.000 ha de cobertura florestal
(Paciencia e Prado, 2005), 40.000 ha em estágio inicial de regeneração e 200.000 ha em área de
pasto e outras culturas, especialmente cacau, seringa, piaçava e dendê (Alger e Caldas, 1996). A
maioria das propriedades particulares são fazendas de cacau, o principal produto da agricultura
(Paciencia e Prado, 2005), sendo a cabruca considerada a principal categorias de uso do solo na
região econômica Litoral Sul da Bahia (Landau, 2003). Nas florestas litorâneas atlânticas dos estados
da Bahia e Espírito Santo, cerca de 4% da produção mundial de cacau (Theobroma cacao L.) e 75% da
produção brasileira é obtida no que é chamado localmente de "sistemas de cabruca". Neste tipo
especial de agrossilvicultura o sub-bosque é drasticamente suprimido para dar lugar a cacaueiros e a
densidade de árvores que atingem o dossel é significativamente reduzida (Rolim e Chiarello, 2004).
De acordo com Rolim e Chiarello (2004) os resultados do seu estudo mostram que a sobrevivência a
longo prazo de árvores nativas sob sistemas de cabruca estão sob ameaça se as atuais práticas de
manejo continuarem, principalmente devido a severas reduções na diversidade de árvores e
desequilíbrios de regeneração. Tais resultados indicam que as florestas de cabrucas não são apenas
menos diversificadas e densas do que as florestas secundárias ou primárias da região, mas também
que apresentam uma estrutura onde espécies de árvores dos estágios sucessionais tardios estão se

164



tornando cada vez mais raras, enquanto pioneiras e espécies secundárias estão se tornando
dominantes (Rolim e Chiarello, 2004). Isso, por sua vez, resulta em uma estrutura florestal
drasticamente simplificada, onde espécies secundárias são beneficiadas em detrimento de espécies
primárias (Rolim e Chiarello, 2004). O padrões de ocupação da paisagem na Região Sudoeste
refletem a predominância de atividades agropecuárias (Landau, 2003), o qual também estende-se
para o nordeste baiano (Lapig 2018).

Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: As florestas plantadas de Eucalyptus spp. estão distribuídas estrategicamente, em sua
maioria, nos estados de Minas Gerais, com maior área plantada, São Paulo, Bahia, Espírito Santo e Rio
Grande do Sul (Baesso et al., 2010). Monoculturas florestais com Eucalyptus spp., ocupando 4,85% da
paisagem, é o principal uso do solo identificado na Região Extremo Sul da Bahia, decorrente do
estabelecimento de grandes empresas reflorestadoras nessa região (Landau, 2003).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Municípios como Colônia Leopoldina, Vicência e Jaqueira
apresentam cerca de 17,1, 2,4% e 13,8%, respectivamente, da Mata Atlântica original que cobria
seus territórios (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Nacional do Pau Brasil (Daneu 173), Parque Nacional de Monte
Pascoal (Santos 2698).
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Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MYRTACEAE

Myrcia hatschbachii D.Legrand

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:17-12-2018

Justificativa:  Árvore de até  15 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente  conhecida  por  guamirim  ou  guamirim-ferro,  foi  coletada  em  Floresta  Ombrófila
(Floresta Pluvial) e Floresta Ombrófila Mista associadas a Mata ATlântica nos estados do Paraná, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Apresenta distribuição ampla, EOO=231301 km², diversos
registros depositados em coleções biológicas, inclusive com coletas realizadas recentemente (2015),
e ocorrência confirmada em Unidades de Conservação de proteção integral. Sabe-se que a madeira é
utilizada localmente em Santa Catarina (Legrand e Klein, 1969). Entretanto, a espécie ocorre em
múltiplas fitofisionomias de forma frequente na maior parte das localidades em que foi registrada. Foi
considerada  com  distribuição  ampla,  sem  especificidade  de  habitat  e  com  população  escassa  na
Floresta  Ombrófila  Densa  (Gasper  et  al.,  2018)  e  na  Floresta  Ombrófila  Mista  é  considerada  uma
espécie  comum,  com  ampla  distribuição,  sem  especificidade  de  habitat  e  população  abundante
(Gasper et al., 2018) .Não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais
reduções no número de indivíduos maduros. Assim, M. hatschbachii foi considerada como Menor
Preocupação (LC), demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais)
e  conservação  (Plano  de  Manejo  sustentável)  a  fim  de  se  ampliar  o  conhecimento  disponível  e
garantir  sua  perpetuação  na  natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Sellowia 13: 293. 1961. Popularmente conhecida por guamirim ou guamirim-ferro
em Santa Catarina (Legrand, 1961; Vibrans et al., 2013a,b). De acordo com especialista botânico a
espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Sim. Lenha, vigas, estacas, caibros,
taboado (registros de uso local, no estado de SC [Legrand & Klein 1969). Não há registro de uso em
larga escala.; 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R.: Sim. JB de Curitiba, Parque Municipal Lagoa
do Peri, Parque Municipal da Lagoinha do Leste, Parque Estadual Carlos Botelho; 3 - apresenta
registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Não.
Espécie só ocorre no bioma Mata Atlântica, nas formações FOD e FOM.; 5 - possui amplitude de
habitat. R.: Sim; 6 - possui especificidade de habitat. R.: Não tenho certeza; 7 - apresenta dados
quantitativos sobre o tamanho populacional. R.: Não; 8 - em relação a frequência dos indivíduos na
população. R.: Frequente; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.: A espécie é
exclusiva da Mata Atlântica, bioma atualmente estimado a conter apenas 11-14% da sua área
original. A ameaça por desmatamento do habitat é a mais provável, visto que a grande maioria dos
indivíduos de Myrcia hatschbachii foram e são coletados fora de áreas protegidas (Duane Fernandes
Lima, com. pess. 05/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A madeira é utilizada localmente em Santa Catarina (Legrand e Klein, 1969).
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Reference:
Legrand, C.D., Klein, R.M. 1969. Myrcia. (Fasc. Mirt.) In: Reitz, R. (org.). Flora ilustrada catarinense.
Herbário Barbosa Rodrigues, Itajaí. pp. 219-330.

População:
Em Santa Catarina, Myrcia hatschbachii foi definida pela Forma 1 de raridade, sendo considerada com
distribuição ampla, sem especificidade de habitat e com população escassa na Floresta Ombrófila
Densa (Gasper et al., 2018). Na Floresta Ombrófila Mista é considerada uma espécie comum, com
ampla distribuição, sem especificidade de habitat e população abundante (Gasper et al., 2018). O
Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina registrou nove indivíduos no componente
arbóreo/arbustivo e densidade absoluta de 2,4 ind./ha na regeneração natural da Floresta Ombrófila
Densa (Vibrans et al., 2013a); 64 indivíduos no componente arbóreo/arbustivo e 15 indivíduos na
regeneração natural da Floresta Ombrófila Mista (Vibrans et al., 2013b).

Reference:
Gasper, A.L. de, Oliveira, L.Z., Lingner, D.V., Vibrans, A.C. (Orgs.), 2018. Inventário Florístico Florestal
de Santa Catarina, vol. VII, Espécies arbóreas raras de Santa Catarina. Edifurb, Blumenau, 256 p.

Vibrans, A.C., Sevegnani, L., Gasper, A.L. de, Lingner, D.V. (Orgs.), 2013a. Inventário Florístico
Florestal de Santa Catarina, vol. IV, Floresta Ombrófila Densa. Edifurb, Blumenau, 576 p.

Vibrans, A.C., Sevegnani, L., Gasper, A.L. de, Lingner, D.V. (Orgs.), 2013b. Inventário Florístico
Florestal de Santa Catarina, vol. III, Floresta Ombrófila Mista. Edifurb, Blumenau, 440 p.

Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: Paraná (Landrum 4043), Rio Grande do Sul (Grings 303), Santa Catarina (Reitz 1711), São
Paulo (Gomes 402).
AOO: 348km²
EOO: 231301.38km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Floresta Ombrófila Mista
Resume: Árvores de 6-15 m de altura (Legrand, 1961), ocorrendo em floresta ombrófila mista e densa
da Mata Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A agropecuária e as monoculturas de Eucalyptus spp. e Pinus spp. são as principais
atividades responsáveis pela conversão e alteração das florestas em outros usos na região Sul
(Castella e Britez, 2004, Eisfeld et al., 2015; Vibrans et al., 2013a, 2013b, 2011). Na Floresta
Ombrófila Mista a pecuária foi constatada no entorno de 60% dos remanescentes amostrados, as
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plantações florestais (Pinus e Eucalyptus) em 47,5% e a agricultura em 35%, sendo que o pastejo foi
registrado no interior de 65% dos remanescentes amostrados (Vibrans et al., 2013b). Na Floresta
Ombrófila Densa o gado esteve presente em 16,8% dos remanescentes amostrados e as plantações
florestais (Pinus e Eucalyptus) foram constatadas no entorno de 50% dos remanescentes (Vibrans et
al., 2013a). Situação semelhante é constatada na Floresta Ombrófila Mista no estado do Paraná, cujas
ameaças são a extração seletiva de madeira, agricultura, pecuária e plantações florestais com
espécies exóticas (Castella e Britez, 2004, Eisfeld et al., 2015).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A exploração seletiva histórica ou atual de madeireira têm sido constatada nos
remanescentes florestais de Santa Catarina (Sevegnani et al., 2012, 2009, Vibrans et al., 2013b,
2013a, 2011). Outro fator de degradação que merece destaque é a pratica de bosqueamento ou
roçada do sub-bosque, realizada pelos proprietários para facilitar o acesso do gado no interior da
floresta, porém subtraindo os indivíduos jovens (Sevegnani et al., 2012, 2009, Vibrans et al., 2013b,
2013a, 2011). Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam
para uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Estadual do Cerrado, Parque Estadual de Vila Velha, Parque
Municipal da Lagoinha do Leste, Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, Parque Estadual da Serra
do Mar, Parque Estadual Intervales, Parque Estadual Carlos Botelho.

Usos:
Uso: 9. Construction/structural materials
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:
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MYRTACEAE

Myrcia hebepetala DC.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:17-12-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  8  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,  2018).
Popularmente  conhecida  por  rapa-guela,  foi  coletada  em  Floresta  Ombrófila  (Floresta  Pluvial)  e
Floresta  Ombrófila  Mista  associadas  a  Mata  Atlântica  nos  estados  do  Espírito  Santo,  Minas  Gerais,
Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Apresenta distribuição ampla,
EOO=822834 km²,  diversos registros  depositados em coleções biológicas,  inclusive com coletas
realizadas recentemente, e ocorrência confirmada em Unidades de Conservação de proteção integral.
A espécie ocorre em múltiplas fitofisionomias, de forma ocasional na maior parte das localidades em
que foi registrada. Não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais
reduções no número de indivíduos maduros, além de não serem descritos usos potenciais ou efetivos
que comprometam sua existência na natureza. Assim, M. hebepetala foi considerada como Menor
Preocupação (LC), demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais)
a fim de se ampliar o conhecimento disponível e garantir sua perpetuação na natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Prodr. [A. P. de Candolle] 3: 246. 1828. Popularmente conhecida por rapa-guela
em Santa Catarina (Vibrans et al., 2013a). Foi considerada uma espécie “Menos preocupante” (LC)
por Amorim (2017). De acordo com especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira,
frutos, paisagismo, etc). R.: Sim. Frutos servem de alimentos para pássaros; 2 - ocorre em Unidades
de Conservação. R.: Sim; 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma
espécie com distribuição ampla. R.: Não. Apresar de não ocorrer em mais de um bioma, ela apresenta
ampla distribuição na Floresta Atlântica, ocorrendo nas regiões sudeste e sul do Brasil; 5 - possui
amplitude de habitat. R.: Sim; 6 - possui especificidade de habitat. R.: Não tenho certeza; 7 -
apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional. R.: Não; 8 - em relação a frequência
dos indivíduos na população. R.: Ocasional; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações.
R.: Não (Bruno Sampaio Amorim, com. pess. 05/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
O Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina registrou 139 indivíduos no componente
arbóreo/arbustivo e densidade absoluta de 22,2 ind./ha na regeneração natural da Floresta Ombrófila
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Densa (Vibrans et al., 2013a); 34 indivíduos no componente arbóreo/arbustivo e seis indivíduos na
regeneração natural da Floresta Ombrófila Mista (Vibrans et al., 2013b).

Reference:
Vibrans, A.C., Sevegnani, L., Gasper, A.L. de, Lingner, D.V. (Orgs.), 2013a. Inventário Florístico
Florestal de Santa Catarina, vol. IV, Floresta Ombrófila Densa. Edifurb, Blumenau, 576 p.

Vibrans, A.C., Sevegnani, L., Gasper, A.L. de, Lingner, D.V. (Orgs.), 2013b. Inventário Florístico
Florestal de Santa Catarina, vol. III, Floresta Ombrófila Mista. Edifurb, Blumenau, 440 p.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: Espírito Santo (Kollmann 1569), Minas Gerais (Vidal 1288), Paraná (Hatschbach 52134), Rio
Grande do Sul (Butzke s.n.), Rio de Janeiro (Glaziou 16077), Santa Catarina (Verdi 4917), São Paulo
(Calliari 2680).
AOO: 940km²
EOO: 822834.92km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Floresta Ombrófila Mista
Resume: Árvore de 3-8 m de altura (Amorim, 2017), ocorrendo em florestas ombrófila e mista (Flora
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do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A agropecuária e as monoculturas de Eucalyptus spp. e Pinus spp. são as principais
atividades responsáveis pela conversão e alteração das florestas em outros usos (Baesso et al., 2010;
Fernandez et al., 2018; Loyola et al., 2018; Siqueira et al., 2004; Vibrans et al., 2013a, 2013b, 2011).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
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Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Estadual do Forno Grande, Parque Nacional Grande Sertão
Veredas, Parque Estadual do Itacolomi, Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, Parque Estadual das
Lauráceas, Parque Nacional de Itatiaia, Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, Parque Estadual da
Ilha do Cardoso, Parque Estadual de Jacupiranga, Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, Parque
Estadual da Cantareira, Parque Estadual Carlos Botelho, Parque Estadual da Serra do Mar.

Ação: 5.1.2 National level
Situação: on going
A espécie ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da flora
ameaçada de extinção da Serra do Espinhaço Meridional (Pougy et al., 2015) e da flora endêmica
ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

175



MYRTACEAE

Myrcia lughadhae B.S.Amorim

Risco de extinção: ENB1ab(i,iii)+2ab(ii,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:09-11-2018

Justificativa: Árvore de até 8 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Campo Rupestre e Floresta de Galeria associada ao Cerrado no estado da Bahia, na
região da Chapada Diamantina (Amorim et al., 2014). Apresenta distribuição restrita, EOO=1,545
km²,  número  de  situações  de  ameaça  inferior  a  cinco  e  presença  em  fitofisionomias  severamente
fragmentadas.  Apesar  da  ocorrência  confirmada  dentro  dos  limites  de  Unidade  de  Conservação  de
proteção integral, sabe-se que o Parque Nacional da Chapada Diamantina e seu entorno sofrem
diretamente com pressões oriundas do crescimento urbano e turístico desordenado, ampliação de
áreas de cultivos de larga escala a partir da aplicação de técnicas de correção de solo mais eficientes
(Harley et al., 2005), presença de espécies exóticas invasoras de alto poder competitivo (MMA, 2007),
constantes e cada vez mais intensos eventos de queimadas (Neves e Conceição, 2010), responsáveis
por consumir cerca de 10% da área total da UC (Neves e Conceição, 2010), extração de lenha e
madeira (MMA, 2007) e garimpo (MMA, 2007). Apesar de frequentemente coletada nesta região, a
espécie  pode  ainda  ser  considerada  rara  pela  sua  distribuição  exclusiva  ao  contexto  orográfico  da
Chapada Diamantina (Amorim et al., 2014). Assim, M. lughadhae foi considerada Em Perigo (EN) de
extinção. Infere-se declínio contínuo em EOO, AOO e extensão e qualidade de habitat. Recomenda-se
ações de pesquisa (distribuição, números e tendências populacionais) e conservação (Plano de Ação)
urgentes fim de se garantir sua perpetuação na natureza em futuro próximo.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Kew Bull. 69(4): 3. 2014.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: BAHIA, município de Lençóis (Giulietti 1585), Morro do Chapéu (Melo 9667), Mucugê (Santos
828), Palmeiras (Conceição 494).
AOO: 36km²
EOO: 1545.58km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 2.1 Dry Savanna
Biomas: Cerrado
Tipo de Vegetação: Campo Rupestre
Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Resume: Árvore até 8 m de altura, ocorrendo nos campo rupestres e florestas de galeria (Amorim et
al., 2014).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Nov to Mar
fruiting Jan to Aug
Resume: A espécie foi coletada em flor/botões de novembro a março e em frutos de janeiro a agosto
(Amorim et al., 2014).

Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
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past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Nos cerrados da região de Mucugê (BA), por exemplo, as medidas de correção do solo vêm
possibilitando uma agricultura em larga escala (Harley et al., 2005), além da adoção de tecnologias
modernas para o uso da irrigação (MMA, 2007). O Cerrado contém extensas áreas em condições
favoráveis à agricultura intensiva e à pecuária extensiva (Tavares et al., 2010), sendo cerca de 40%
da área convertida para estes usos (Rachid et al., 2013). A expansão agrícola no Cerrado vem sendo
estimulada por diversos incentivos governamentais, tais como os programas de biocombustíveis e
desenvolvimento do Cerrado, ou de assistência técnica (Bojanic, 2017; Fearnside, 2001; Gauder et al.,
2011; Koizumi, 2014; Moreddu et al., 2017; Pereira et al., 2012; Rachid et al., 2013; Ratter et al.,
1997), a fim de suprir a crescente demanda do mercado internacional (Gauder et al., 2011; Pereira et
al., 2012). Essa região é responsável pela produção de cerca de 49% dos grãos no Brasil (Rachid et
al., 2013), em particular a soja, o milho e o algodão (Bojanic, 2017; Castro et al., 2010; Ratter et al.,
1997). O Cerrado brasileiro sofreu perdas particularmente pesadas para o avanço da soja (Fearnside,
2001), tendo cerca de 10,5% de sua área ocupada por culturas agrícolas (Sano et al., 2008). Além de
ser considerado o celeiro brasileiro devido à produção de grão (Pereira et al., 2012), extensas áreas
de Cerrado têm sido ocupadas pela cana-de-açúcar (Castro et al., 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al.,
2011; Rachid et al., 2013), sendo o Brasil o mais importante produtor de açúcar do mundo (Galdos et
al., 2009; Gauder et al., 2011; Pereira et al., 2012). Recentemente, a expansão da produção de cana-
de-açúcar no Cerrado tem sido motivada por programas governamentais destinados a promover o
setor sucroalcooleiro, especialmente para a produção de agroenergia e bioetanol devido a
importância econômica que assumiram no mercado internacional (Gauder et al., 2011; Koizumi, 2014;
Loarie et al., 2011; Pereira et al., 2012; Rachid et al., 2013). O Brasil é o segundo maior produtor de
etanol do mundo (Mielnik et al., 2017). Essa expansão ocorre principalmente por meio da substituição
de áreas agrícolas estabelecidas (pastagem e campos de soja e milho) por cana-de-açúcar, forçando
a expansão dessas atividades sobre novas áreas de floresta ou Cerrado (Castro et al., 2010; Koizumi,
2014; Loarie et al., 2011; Rachid et al., 2013). Ainda, a produção de cana-de-açúcar por muitos anos
esteve associada às queimadas dos canaviais realizadas pré-colheita, causando impactos ambientais
sobre diferentes componentes do ecossistema (Galdos et al., 2009; Rachid et al., 2013).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A exploração de diamante foi responsável pela ocupação da região da Chapada
Diamantina, sendo a prática mineradora mais significativa da região, embora tenha diminuído muito
nos últimos anos. Em Lençóis ainda há muitos garimpeiros artesanais que sobrevivem da exploração
de diamante e em Palmeiras, embora a prática garimpeira ainda está ativa, é praticada em menor
escala. Este tipo de mineração é inerentemente impactante para a vegetação, uma vez que altera
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completamente o ambiente (MMA, 2007).

Ameaça: 5 Biological resource use
Incidência: 2 Species stresses
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
Detalhes: A extração de lenha e madeira são praticadas na região da Chapada Diamantina e muitas
vezes estão associadas à assentamentos agrícolas, os quais realizam o desmatamento dos lotes,
terceirização para madeireiras explorarem as melhores árvores e utilização das árvores restantes
para lenha e carvão (MMA, 2007).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 2 Species stresses
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O fogo apesar de estar associado a vegetação de cerrado, têm efeitos danosos sobre as
espécies quando sua origem é antrópica (Verdi et al., 2015). Os incêndios com origem antrópica
acontecem com frequência, severidade e intensidade muito maior que no passado (Pivello, 2011) e,
diferentemente daqueles deflagrados por raios, têm efeitos danosos sobre as espécies, mesmo
aquelas adaptadas ao regime de fogo (Kolbek e Alves, 2008; Mistry, 1998; Pivello, 2011; Verdi et al.,
2015). Estes incêndios têm iniciado a partir do uso do fogo na agropecuária, em períodos de festejos
locais e feriados, queda de balões ou lapsos com cigarros, por exemplo (Coutinho, 1990; Maurenza et
al., 2015; Verdi et al., 2015). Contudo, incêndio criminosos são comuns e, em geral, têm sido
realizados como uma forma de protesto em unidades de conservação (Verdi et al., 2015). A Chapada
Diamantina é uma das regiões da Bahia mais afetadas pelas constantes queimadas (Neves e
Conceição, 2010). Tal ação, em 2005, foi responsável por queimar cerca de 10% da área do Parque
Nacional da Chapada Diamantina (Neves e Conceição, 2010).

Ameaça: 8.1 Invasive non-native/alien species/diseases
Incidência: 2 Species stresses
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:

180



past
present
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A espécie exótica invasora mais disseminada no Parque Nacional da Chapada Diamantina é
a gramínea Melinis minutiflora P.Beauv. ou capim gordura, como é conhecida popularmente,
ocorrendo especialmente nas formações do Cerrado e em campos rupestres. Além dessa gramínea,
duas espécies de Asparagaceae (Agave sisalana Perrine e a piteira Furcraea foetida (L.) Haw.) são
cultivadas na região e propagam-se formando maciços praticamente monoespecíficos. Já a jaqueira
(Artocarpus heterophyllus Lam.), embora seja uma árvore frutífera bastante apreciada, está se
estabelecendo em algumas matas da chapada Diamantina como invasora, em
especial na região a leste do Parque Nacional da Chapada Diamantina (MMA, 2007).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Nacional da Chapada Diamantina (Santos 828).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MYRTACEAE

Myrcia neorostrata Sobral

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:09-11-2018

Justificativa: Árvore de até 15 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombrófila associada a Mata Atlântica nos estados de Alagoas, Bahia e Espírito
Santo. M. neorostrata era conhecida até pouco tempo apenas a partir do espécime-tipo, coletado na
Bahia entre 1857 e 1859 (Sobral, 2006). O segundo espécime foi coletado recentemente nas florestas
capixabas, e mais recentemente, em Alagoas. Desde sua publicação formal, pouco se avançou em
relação ao estado de conhecimento desta espécie. Diante da carência de dados geral, a espécie foi
considerada como Dados Insuficientes (DD) neste momento, uma vez que o conjunto de informações
disponíveis não possibilitou uma avaliação de risco de extinção robusta. Assim, demanda-se ações de
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pesquisa  (distribuição,  números  e  tendências  populacionais)  urgentes  que  possibilitem  uma
reavaliação de seu risco de extinção no futuro à luz de novas e precisas informações.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Novon 16(1): 136. 2006.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: ALAGOAS, município de Maceió (Tomaba 57); BAHIA, município de Ilhéus (Moricand 1888);
ESPÍRITO SANTO, município de Santa Teresa (Vervloet 1331).
AOO: 12km²
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EOO: 56170.69km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de 15 m de altura (Vervloet 1331), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica (Flora
do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Mar to Mar
flowering Oct to Oct
fruiting Oct to Oct
Resume: A espécie foi coletada em flor/botões nos meses de: março (Tomaba 57), outubro (Vervloet
1331); e em frutos no mês de: outubro (Vervloet 1331).

Ameaças:
Incidência: 1 Ecosystem/community stresses
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
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past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A área relativamente grande ocupada por categorias de uso do solo como pastagem,
agricultura e solo descoberto, e a pequena área relativa ocupada por floresta em estágio avançado de
regeneração revelam o alto grau de fragmentação da Mata Atlântica no Sudeste da Bahia (Landau,
2003). Grande parte das florestas úmidas do sul da Bahia estão fragmentadas como resultado da
atividade humana realizadas no passado, tais como o corte madeireiro e implementação da
agricultura (Paciencia e Prado, 2005). Estima-se que a região tenha 30.000 ha de cobertura florestal
(Paciencia e Prado, 2005), 40.000 ha em estágio inicial de regeneração e 200.000 ha em área de
pasto e outras culturas, especialmente cacau, seringa, piaçava e dendê (Alger e Caldas, 1996). A
maioria das propriedades particulares são fazendas de cacau, o principal produto da agricultura
(Paciencia e Prado, 2005), sendo a cabruca considerada a principal categorias de uso do solo na
região econômica Litoral Sul da Bahia (Landau, 2003). Nas florestas litorâneas atlânticas dos estados
da Bahia e Espírito Santo, cerca de 4% da produção mundial de cacau (Theobroma cacao L.) e 75% da
produção brasileira é obtida no que é chamado localmente de "sistemas de cabruca". Neste tipo
especial de agrossilvicultura o sub-bosque é drasticamente suprimido para dar lugar a cacaueiros e a
densidade de árvores que atingem o dossel é significativamente reduzida (Rolim e Chiarello, 2004).
De acordo com Rolim e Chiarello (2004) os resultados do seu estudo mostram que a sobrevivência a
longo prazo de árvores nativas sob sistemas de cabruca estão sob ameaça se as atuais práticas de
manejo continuarem, principalmente devido a severas reduções na diversidade de árvores e
desequilíbrios de regeneração. Tais resultados indicam que as florestas de cabrucas não são apenas
menos diversificadas e densas do que as florestas secundárias ou primárias da região, mas também
que apresentam uma estrutura onde espécies de árvores dos estágios sucessionais tardios estão se
tornando cada vez mais raras, enquanto pioneiras e espécies secundárias estão se tornando
dominantes (Rolim e Chiarello, 2004). Isso, por sua vez, resulta em uma estrutura florestal
drasticamente simplificada, onde espécies secundárias são beneficiadas em detrimento de espécies
primárias (Rolim e Chiarello, 2004).
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Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: As florestas plantadas de Eucalyptus spp. estão distribuídas estrategicamente, em sua
maioria, nos estados de Minas Gerais, com maior área plantada, São Paulo, Bahia, Espírito Santo e Rio
Grande do Sul (Baesso et al., 2010). Monoculturas florestais com Eucalyptus spp., ocupando 4,85% da
paisagem, é o principal uso do solo identificado na Região Extremo Sul da Bahia, decorrente do
estabelecimento de grandes empresas reflorestadoras nessa região (Landau, 2003).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Em Maceió (AL), Ilhéus (BA) e Santa Teresa (ES) restam
cerca de 18,4%, 19,9% e 20,4%, respectivamente, da Mata Atlântica original nesses municípios
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Biológica Augusto Ruschi (Vervloet 1331).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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MYRTACEAE

Myrcia pendula Sobral

Risco de extinção: ENB1ab(i,iii)+2ab(ii,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:09-11-2018

Justificativa: Árvore de até 15 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  Floresta  Ombrófila  associada  a  Mata  Atlântica  no  estado  da  Bahia  (Sobral,  2010).
Apresenta  distribuição  muito  restrita,  EOO=3147  km²,  AOO=16  km²  e  ocorrência  em  fitofisionomia
florestal  severamente  fragmentada.  Grande  parte  das  florestas  úmidas  do  sul  da  Bahia  estão
fragmentadas como resultado de atividades antrópicas realizadas no passado e atualmente, tais
como o corte madeireiro e implementação da agropecuária (Paciencia e Prado, 2005). Apesar de
possuir registros efetuados dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral,
sabe-se que a Mata Atlântica na Bahia se resume hoje a cerca de 13% de sua extensão original (SOS
Mata Atlântica e INPE, 2018). Nos municípios em que foi documentada, restam entre 9,3% e 24,6% da
cobertura florestal original (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Segundo Sobral (2010), o uso
intenso do solo devido à plantações de cacau tem provocado um declínio contínuo em extensão do
habitat da espécie.  Diante do exposto,  portanto, M. pendula foi  considerada Em Perigo (EN) de
extinção. Infere-se declínio contínuo em EOO, AOO e extensão e qualidade de habitat. Recomenda-se
ações de pesquisa (distribuição, números e tendências populacionais) e conservação (Plano de Ação)
urgentes fim de se garantir sua perpetuação na natureza em futuro próximo.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: J. Bot. Res. Inst. Texas 4(1): 145. 2010.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: BAHIA, município de Almadina (Lopes 1232), Arataca (Jardim 4800), Camamu (Jardim 2732),
Ibirapitanga (Amorim 4940).
AOO: 16km²
EOO: 3147.02km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de 3-15 m de altura, ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica (Sobral, 2010).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Dec to Mar
fruiting Fev to May
Resume: A espécie foi coletada em flor/botões nos meses de: fevereiro (Coelho 603), março (Thomas
13454), dezembro (Jardim 4800); e em frutos no mês de: fevereiro (Jardim 2732), abril (Lopes 1232),
maio (Amorim 4940).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
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present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001). Segundo Sobral (2010), o uso intenso do solo no sul da Bahia, devido a expansão urbana tem
provocado um declínio contínuo em extensão do habitat da espécie.

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A área relativamente grande ocupada por categorias de uso do solo como pastagem,
agricultura e solo descoberto, e a pequena área relativa ocupada por floresta em estágio avançado de
regeneração revelam o alto grau de fragmentação da Mata Atlântica no Sudeste da Bahia (Landau,
2003). Grande parte das florestas úmidas do sul da Bahia estão fragmentadas como resultado da
atividade humana realizadas no passado, tais como o corte madeireiro e implementação da
agricultura (Paciencia e Prado, 2005). Estima-se que a região tenha 30.000 ha de cobertura florestal
(Paciencia e Prado, 2005), 40.000 ha em estágio inicial de regeneração e 200.000 ha em área de
pasto e outras culturas, especialmente cacau, seringa, piaçava e dendê (Alger e Caldas, 1996). A
maioria das propriedades particulares são fazendas de cacau, o principal produto da agricultura
(Paciencia e Prado, 2005), sendo a cabruca considerada a principal categorias de uso do solo na
região econômica Litoral Sul da Bahia (Landau, 2003). Nas florestas litorâneas atlânticas dos estados
da Bahia e Espírito Santo, cerca de 4% da produção mundial de cacau (Theobroma cacao L.) e 75% da
produção brasileira é obtida no que é chamado localmente de "sistemas de cabruca". Neste tipo
especial de agrossilvicultura o sub-bosque é drasticamente suprimido para dar lugar a cacaueiros e a
densidade de árvores que atingem o dossel é significativamente reduzida (Rolim e Chiarello, 2004).
De acordo com Rolim e Chiarello (2004) os resultados do seu estudo mostram que a sobrevivência a
longo prazo de árvores nativas sob sistemas de cabruca estão sob ameaça se as atuais práticas de
manejo continuarem, principalmente devido a severas reduções na diversidade de árvores e
desequilíbrios de regeneração. Tais resultados indicam que as florestas de cabrucas não são apenas
menos diversificadas e densas do que as florestas secundárias ou primárias da região, mas também
que apresentam uma estrutura onde espécies de árvores dos estágios sucessionais tardios estão se
tornando cada vez mais raras, enquanto pioneiras e espécies secundárias estão se tornando
dominantes (Rolim e Chiarello, 2004). Isso, por sua vez, resulta em uma estrutura florestal
drasticamente simplificada, onde espécies secundárias são beneficiadas em detrimento de espécies
primárias (Rolim e Chiarello, 2004). Segundo Sobral (2010), o uso intenso do solo no sul da Bahia,
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devido as plantações de cacau tem provocado um declínio contínuo em extensão do habitat da
espécie.

Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
locality
Detalhes: As florestas plantadas de Eucalyptus spp. estão distribuídas estrategicamente, em sua
maioria, nos estados de Minas Gerais, com maior área plantada, São Paulo, Bahia, Espírito Santo e Rio
Grande do Sul (Baesso et al., 2010). Monoculturas florestais com Eucalyptus spp., ocupando 4,85% da
paisagem, é o principal uso do solo identificado na Região Extremo Sul da Bahia, decorrente do
estabelecimento de grandes empresas reflorestadoras nessa região (Landau, 2003).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Em Almadina, Arataca, Camamu e Ibirapitanga restam
cerca de 10,8%, 9,3%, 24,6% e 10,5%, respectivamente, da Mata Atlântica original nesses municípios
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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MYRTACEAE

Myrcia reticulata Cambess.

Risco de extinção: ENB1ab(i,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:12-12-2018

Justificativa: Árvore de até 5 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  Floresta  Ombrófila  associada  a  Mata  Atlântica  nos  estados  de  Minas  Gerais  e  Rio  de
Janeiro. Apresenta distribuição restrita, EOO=4547 km², cinco situações de ameaça e ocorrência em
fitofisionomia  florestal  severamente  fragmentada.  Sabe-se  que  somente  cerca  de  12,4%  de
vegetação original ainda resiste na Mata Atlântica brasileira. Embora a taxa de desmatamento tenha
diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a qualidade e extensão de áreas florestais
encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE,
2018). Em Rio Preto (MG), Resende, Sapucaia e Vassouras (RJ) restam cerca de 23,4%, 22,4%, 15,6%
e  16,9%,  respectivamente,  da  Mata  Atlântica  original  nesses  municípios  (Fundação  SOS  Mata
Atlântica  e  INPE,  2018).  Mesmo  com  registros  confirmados  dentro  dos  limites  de  Unidades  de
Conservação de proteção integral, onde ainda sofre influência antrópica direta (Aximoff, 2007), e no
território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da flora endêmica ameaçada
de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018) , a espécie foi considerada Em Perigo
(EN)  de  extinção  .  Infere-se  declínio  contínuo  em EOO e  na  qualidade e  extensão  do  habitat.
Recomenda-se a realização de pesquisas (distribuição, números e tendências populacionais) e ações
de conservação (Plano de Ação) urgentes a fim de garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: J., Fl. bras. merid., 2: 304, 1832.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: MINAS GERAIS, município de Itamonte (M.C.W.V 1999), Rio Preto (Lughadha 225), Bocaina de
Minas (Hashimoto 16796); RIO DE JANEIRO, município de Itatiaia (Braga 2611), Resende (Eiten 7338),
Sapucaia (Pereira 63011), Vassouras (Sucre 11193).
AOO: 36km²
EOO: 4547.67km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de 5 m de altura (Santos 803), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Jan to Mar
fruiting Apr to May
fruiting Aug to Oct
Resume: A espécie foi coletada em flor/botões nos meses de: janeiro (Santos 803), fevereiro
(Lughadha 225), março (Sylvestre 1048); e em frutos no mês de: abril (Strang 261), maio (Silva Neto
732), agosto (Braga 2611), setembro (Andrade s.n.), outubro (Socrates s.n.).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
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Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001). No Parque Nacional do Itatiaia o turismo é uma atividade intensa e, muitas vezes,
descontrolada geradora de uma série de impactos ambientais, dentre eles a expansão excessiva da
largura de trilhas e a erosão do solo, como apontado no estudo de Barros (2003).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Os municípios de Resende, Sapucaia e Vassouras (RJ), respectivamente, com cerca de
109.435 ha, 54.117 ha e 53.813 ha, contém 38%, 50% e 60% de suas áreas convertidas em
pastagens (Lapig, 2018).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
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(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Em Rio Preto (MG), Resende, Sapucaia e Vassouras (RJ)
restam cerca de 23,4%, 22,4%, 15,6% e 16,9%, respectivamente, da Mata Atlântica original nesses
municípios (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 2 Species stresses
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O Parque Nacional da Itatiaia sofre com a ocorrência de incêndios excessivos prejudiciais ao
parque e à conservação e manutenção da biodiversidade da área, como apontado no relatório técnico
de Aximoff (2007).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Nacional de Itatiaia (Braga 2611).

Ação: 5.1.2 National level
Situação: on going
A espécie ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da flora
endêmica ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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MYRTACEAE

Myrcia retorta Cambess.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:14-12-2018

Justificativa: Árvore de até 15 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Campo de Altitude, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ombrófila (Floresta
Pluvial), Floresta Ombrófila Mista e Restinga associadas a Mata Atlântica e ao Cerrado nos estados da
Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de
Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Apresenta distribuição ampla, EOO=1842806 km²,
diversos registros depositados em coleções biológicas, inclusive com coletas realizadas recentemente
(2016), e ocorrência confirmada em Unidades de Conservação de proteção integral e em áreas com
extensões  significativas  de  ecossistemas  naturais  em  estado  prístino  de  conservação.  A  espécie
ocorre  em múltiplas  fitofisionomias  e  em distintos  domínios  fitogeográficos,  de  forma  frequente  na
maior parte das localidades em que foi registrada. Não existem dados sobre tendências populacionais
que atestem para  potenciais  reduções  no  número  de  indivíduos  maduros,  além de  não  serem
descritos usos potenciais ou efetivos que comprometam sua existência na natureza, apesar do uso
local em Santa Catarina, onde é muito comum (Gasper et al., 2013; Legrand e Klein, 1969). Assim, M.
retorta foi considerada como Menor Preocupação (LC), demandando ações de pesquisa (distribuição,
tendências e  números populacionais)  a  fim de se ampliar  o  conhecimento disponível  e  garantir  sua
perpetuação na natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Fl. Bras. Merid. (A. St.-Hil.). ii. 322. De acordo com especialista botânico a
espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Sim. Lenha, caibros, vigas, estacas,
taboado (registro de uso local no estado de SC [Legrand & Klein 1969]). Não há registros de uso em
larga escala; 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R.: Sim. PE Serra do Cabral, PE Guartelá, JB de
São Paulo, PN Itatiaia, RPPN do Santuário do Caraça, PE do Cerrado, PE de Campos do Jordão, PE da
Serra do Papagaio, PN Serra do Cipó; 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é
uma espécie com distribuição ampla. R.: Sim. Mata Atlântica, Cerrado; 5 - possui amplitude de
habitat. R.: Sim; 6 - possui especificidade de habitat. R.: Não; 7 - apresenta dados quantitativos sobre
o tamanho populacional. R.: Não; 8 - em relação a frequência dos indivíduos na população. R.:
Frequente; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.: Ameaças incluem
desmatamento e queimadas em áreas não protegidas (Duane Fernandes Lima, com. pess.
05/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A madeira é utilizada localmente em Santa Catarina (Legrand e Klein, 1969).

Reference:
Legrand, C.D., Klein, R.M. 1969. Myrcia. (Fasc. Mirt.) In: Reitz, R. (org.). Flora ilustrada catarinense.
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Herbário Barbosa Rodrigues, Itajaí. pp. 219-330.

População:
Em Santa Catarina, Myrcia retorta é considerada uma espécie comum, com ampla distribuição, sem
especificidade de habitat e população abundante na Floresta Ombrófila Densa e Mista (Gasper et al.,
2018). O Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina registrou 33 indivíduos no componente
arbóreo/arbustivo e densidade absoluta de 1,7 ind./ha na regeneração natural da Floresta Ombrófila
Densa (Vibrans et al., 2013a); 88 indivíduos no componente arbóreo/arbustivo e 20 indivíduos na
regeneração natural da Floresta Ombrófila Mista (Vibrans et al., 2013b).

Reference:
Gasper, A.L. de, Oliveira, L.Z., Lingner, D.V., Vibrans, A.C. (Orgs.), 2018. Inventário Florístico Florestal
de Santa Catarina, vol. VII, Espécies arbóreas raras de Santa Catarina. Edifurb, Blumenau, 256 p.

Vibrans, A.C., Sevegnani, L., Gasper, A.L. de, Lingner, D.V. (Orgs.), 2013a. Inventário Florístico
Florestal de Santa Catarina, vol. IV, Floresta Ombrófila Densa. Edifurb, Blumenau, 576 p.

Vibrans, A.C., Sevegnani, L., Gasper, A.L. de, Lingner, D.V. (Orgs.), 2013b. Inventário Florístico
Florestal de Santa Catarina, vol. III, Floresta Ombrófila Mista. Edifurb, Blumenau, 440 p.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: Bahia (Fonseca 5613), Espírito Santo (Lughadha 153), MInas Gerais (Antunes 677), Mato
Grosso (Ratter 2075), Paraná (Hatschbach 7431), Pernambuco (Andrade 23), Rio Grande do Sul (Molz
s.n.), Rio de Janeiro (Landrum 2114), Santa Catarina (Verdi 145), São Paulo (Cielo-Filho 1152),
Tocantins (Fonseca 6679).
AOO: 632km²
EOO: 1842806.7km²

Ecologia:
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Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
2.1 Dry Savanna
Biomas: Mata Atlântica
Cerrado
Tipo de Vegetação: Campo de Altitude
Campo Rupestre
Cerrado (lato sensu)
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Floresta Ombrófila Mista
Restinga
Resume: Árvores até 15 m de altura (Reitz 10412), ocorrendo na Mata Atlântica e Cerrado (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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mature individuals
Detalhes: O Cerrado contém extensas áreas em condições favoráveis à agricultura intensiva e à
pecuária extensiva (Tavares et al., 2010), sendo cerca de 40% da área convertida para estes usos
(Rachid et al., 2013). A expansão agrícola no Cerrado vem sendo estimulada por diversos incentivos
governamentais, tais como os programas de biocombustíveis e desenvolvimento do Cerrado, ou de
assistência técnica (Bojanic, 2017; Fearnside, 2001; Gauder et al., 2011; Koizumi, 2014; Moreddu et
al., 2017; Pereira et al., 2012; Rachid et al., 2013; Ratter et al., 1997), a fim de suprir a crescente
demanda do mercado internacional (Gauder et al., 2011; Pereira et al., 2012). Essa região é
responsável pela produção de cerca de 49% dos grãos no Brasil (Rachid et al., 2013), em particular a
soja, o milho e o algodão (Bojanic, 2017; Castro et al., 2010; Ratter et al., 1997). O Cerrado brasileiro
sofreu perdas particularmente pesadas para o avanço da soja (Fearnside, 2001), tendo cerca de
10,5% de sua área ocupada por culturas agrícolas (Sano et al., 2008). Além de ser considerado o
celeiro brasileiro devido à produção de grão (Pereira et al., 2012), extensas áreas de Cerrado têm
sido ocupadas pela cana-de-açúcar (Castro et al., 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011; Rachid et
al., 2013), sendo o Brasil o mais importante produtor de açúcar do mundo (Galdos et al., 2009;
Gauder et al., 2011; Pereira et al., 2012). Recentemente, a expansão da produção de cana-de-açúcar
no Cerrado tem sido motivada por programas governamentais destinados a promover o setor
sucroalcooleiro, especialmente para a produção de agroenergia e bioetanol devido a importância
econômica que assumiram no mercado internacional (Gauder et al., 2011; Koizumi, 2014; Loarie et
al., 2011; Pereira et al., 2012; Rachid et al., 2013). O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do
mundo (Mielnik et al., 2017). Segundo Rachid et al., (2013), as áreas cultivadas nos estados de Goiás
e Mato Grosso do Sul cresceram mais de 300% nos últimos 5 anos. Essa expansão ocorre
principalmente por meio da substituição de áreas agrícolas estabelecidas (pastagem e campos de
soja e milho) por cana-de-açúcar, forçando a expansão dessas atividades sobre novas áreas de
floresta ou Cerrado (Castro et al., 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011; Rachid et al., 2013). Ainda,
a produção de cana-de-açúcar por muitos anos esteve associada às queimadas dos canaviais
realizadas pré-colheita, causando impactos ambientais sobre diferentes componentes do ecossistema
(Galdos et al., 2009; Rachid et al., 2013).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
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A espécie foi registrada no Parque Estadual Campos do Jordão, Parque Estadual da Serra do Papagaio,
Parque Estadual do Biribiri, Parque Estadual do Ibitipoca, Parque Estadual do Rio Preto, Parque
Nacional de Itatiaia, Parque Estadual do Guartelá, Parque Estadual do Cerrado.

Ação: 5.1.2 National level
Situação: on going
A espécie ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da flora
ameaçada de extinção da Serra do Espinhaço Meridional (Pougy et al., 2015) e da flora endêmica
ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018).

Usos:
Uso: 9. Construction/structural materials
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:

MYRTACEAE

Myrcia robusta Sobral

Risco de extinção: CRB2ab(iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:26-09-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  13  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em construção,  2018;
Sobral,  2006).  Foi  coletada  em  Floresta  Ombrófila  Densa  Montana  associada  a  Mata  Atlântica  no
estado do Espírito Santo, município de Santa Teresa. Apresenta distribuição muito restrita, AOO=8
km²,  e  ocorrência  exclusiva  em  fitofisionomia  florestal  severamente  fragmentada.  O  estado  do
Espírito Santo resguarda atualmente cerca de 12,6% de remanescentes florestais originais, e a área
ocupada  pela  floresta  no  município  de  ocorrência  da  espécie  foi  drasticamente  reduzida  por
atividades antrópicas, ocupando atualmente menos de 20% da área total (SOS Mata Atlântica e INPE,
2018;  Mendes  &  Padovan,  2000).  Diante  desse  cenário,  portanto,  a  espécie  foi  considerada
Criticamente  em Perigo  (CR)  de  extinção,  pela  sua  distribuição  restrita  e  habitat  severamente
fragmentado. Infere-se declínio contínuo tanto em extensão como em qualidade de seu habitat.
Apesar de ocorrer dentro dos limites da Estação Biológica Santa Lúcia, a única proteção legal in situ
para M. robusta, esta reserva também encontra-se pressionada por ameaças antrópicas (Oliveira et
al.,  2013; Mendes e Padovan, 2000).  A maior parte das coletas disponíveis para M. robusta foi
realizada em propriedade particular e provavelmente são provenientes do(s) mesmo(s) indivíduos, o
que  amplia  sua  vulnerabilidade.  Recomenda-se  ações  de  pesquisa  (distribuição,  números  e
tendências populacionais) e conservação (Plano de Ação, garantia de efetividade das UCs) urgentes a
fim de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Bol. Mus. Biol. Prof. Mello-Leitão 20: 75. 2007.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Sobral, 2006), com ocorrência no estado: ESPÍRITO SANTO,
municípios de Santa Teresa (Kollmann 2510).
AOO: 8km²
EOO: 0km²

202



Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa Montana
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com 13 m de altura, ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica em floresta ombrófila
densa montana (Sobral, 2006)

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Apr to Apr
fruiting Jul to Jul
fruiting Jul to Jul
Resume: A espécie foi coletada em flor nos meses de: abril (Kollmann 2510); e em frutos nos meses
de: julho (Kollmann 4166), novembro (Lucas 727).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
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Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A Mata Atlântica, que no início da colonização do solo capixaba, originalmente cobria quase
90% do seu território, foi sendo reduzida durante sucessivos ciclos econômicos. Esse processo
acelerou-se significativamente em função do cultivo do café e de um ciclo de exploração de madeira
que perdurou por mais de meio século (Thomaz, 2010). ciclos econômicos.Na região de Santa Teresa
as plantações de café e banana são os usos do solo que ocasionam a fragmentação e aparecimento
de ilhas florestais (Oliveira et al., 2013).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A exploração madeireira durante a colonização capixaba agravou-se no início da década de
1960, quando o Espírito Santo foi uma das principais fontes de madeira para a construção de Brasília
(Thomaz, 2010). O município de Santa Teresa, outrora recoberto em sua totalidade por Mata
Atlântica, atualmente possui cerca de 20% de remanescentes florestais (Fundação SOS Mata Atlântica
e INPE, 2018).
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Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Estação Biológica de Santa Lúcia (Kollmann 8849).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MYRTACEAE

Myrcia ruschii B.S Amorim

Risco de extinção: ENB2ab(ii,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:12-11-2018

Justificativa: Árvore de até 15 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  Floresta  Ombrófila  Densa  Montana  associada  a  Mata  Atlântica  no  estado  do  Espírito
Santo, município de Santa Teresa. Apresenta distribuição muito restrita, AOO=12 km², duas situações
de  ameaça  e  ocorrência  exclusiva  em  fitofisionomia  florestal  severamente  fragmentada.  Descrita
formalmente  recentemente,  é  conhecida  por  pequenas  subpopulações  crescendo  em  áreas
protegidas (Amorim e Alves, 2016). A Mata Atlântica capixaba, que originalmente cobria 90% da
totalidade de seu território, foi sendo reduzida durante sucessivos ciclos econômicos até cerca de
12,6% (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Esse processo acelerou-se significativamente em função do
cultivo do café e exploração de madeira que perdurou por mais de meio século (Thomaz, 2010) e
levou a intensa fragmentação e redução nas áreas florestais  estaduais.  Na região de Santa Teresa,
onde a espécie foi registrada, as plantações de café e banana são os usos do solo que ocasionam a
fragmentação  e  aparecimento  de  ilhas  florestais  (Oliveira  et  al.,  2013).  Assim,  M.  ruschii  foi
considerada Em Perigo (EN) de extinção. Infere-se declínio contínuo em AOO e extensão e qualidade
de habitat. Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição, números e tendências populacionais) e
conservação  (Plano  de  Ação)  urgentes  fim  de  se  garantir  sua  perpetuação  na  natureza  em  futuro
próximo.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Phytotaxa 272(4): 291. 2016.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
A espécie é conhecida de pequenas populações crescendo em áreas protegidas (Amorim e Alves,
2016).

Reference:
Amorim, B.S., Alves, M., 2016. Taxonomic novelties in Gomidesia clade (Myrcia s.l., Myrtaceae) from
the Atlantic Forest of Brazil. Phytotaxa 272, 287–293.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
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Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: ESPÍRITO SANTO, no município de Santa Teresa (Kollmann 3931).
AOO: 4km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa Montana
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de até 15 m de altura, ocorrendo em floresta ombrófila montana na Mata Atlântica
(Amorim e Alves, 2016).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Jun to Jun
flowering Sep to Sep
fruiting Jun to Jul
Resume: A espécie foi coletada em flor/botões nos meses de: junho (Kollmann 3931), setembro
(Amorim 2035); e em frutos nos meses de: junho (Kollmann 3931), julho (Boone 1315).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
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Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A Mata Atlântica, que no início da colonização do solo capixaba, originalmente cobria quase
90% do seu território, foi sendo reduzida durante sucessivos ciclos econômicos. Esse processo
acelerou-se significativamente em função do cultivo do café e de um ciclo de exploração de madeira
que perdurou por mais de meio século (Thomaz, 2010). Na região de Santa Teresa as plantações de
café e banana são os usos do solo que ocasionam a fragmentação e aparecimento de ilhas florestais
(Oliveira et al., 2013).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A exploração madeireira durante a colonização capixaba agravou-se no início da década de
1960, quando o Espírito Santo foi uma das principais fontes de madeira para a construção de Brasília
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(Thomaz, 2010). O município de Santa Teresa, outrora recoberto em sua totalidade por Mata
Atlântica, atualmente possui cerca de 20% de remanescentes florestais (Fundação SOS Mata Atlântica
e INPE, 2018). Em Santa Teresa restam cerca de 20,4% da Mata Atlântica original do município
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Estação Biológica de Santa Lúcia (Kollmann 8278).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MYRTACEAE

Myrcia stictophylla (O.Berg) N.Silveira

Risco de extinção: CRB2ab(i,ii,iii,v)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:26-09-2018

Justificativa: Árvore de até 35 m, endêmica do Brasil (Lucas et al., 2016). Foi coletada em Floresta
Ombrófila Densa e Mata de Restinga associadas a Mata Atlântica nos estados do Rio de Janeiro e São
Paulo, municípios de Cananeia e Iguape. Apresenta distribuição muito restrita, AOO=8 km², população
pequena  e  ocorrência  em  fitofisionomias  florestais  severamente  fragmentadas.  A  única  coleta
realizada no estado do Rio de Janeiro foi feita por Sellow no começo do século XIX, sem localidade
determinada.  Apesar  da  ocorrência  confirmada  dentro  dos  limites  de  Unidade  de  Conservação  de
proteção integral, que representa um dos mais expressivos remanescentes de Mata Atlântica em São
Paulo, reduzida a cerca de 16% de sua extensão original (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018), a espécie
encontra-se sujeita aos efeitos ocasionados pelo aumento de pressões antrópicas nos municípios de
presença  confirmada,  como  expansão  urbana,  aumento  do  turismo  e  ampliação  de  atividades
agropecuárias (Brizzotti e Faria, 2018; Dias e Oliveira, 2016; Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001). Assim, M. stictophylla foi  considerada Criticamente em Perigo (CR) de extinção. Infere-se
declínio contínuo em EOO, AOO e qualidade e extensão de habitat, e possivelmente, no número de
indivíduos maduros.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Roessleria 7(1): 66. 1985.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Conhecida de poucas coleções, provavelmente por ter uma população muito restrita (Lucas et al.,
2016).

Reference:
Lucas, E., Wilson, C.E., Lima, D.F., Sobral, M., Matsumoto, K., 2016. A conspectus of Myrcia sect.
Aulomyrcia (Myrtaceae). Ann. Missouri Bot. Gard. 101, 648–698.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: RIO DE JANEIRO (Sellow s.n.); SÃO PAULO, municípios de Cananéia (Urbanetz 303), Iguape
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(Cordeiro 765).
AOO: 8km²
EOO: 0km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 3.6 Subtropical/Tropical Moist Shrubland
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Vegetação de Restinga
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Restinga
Resume: Árvore que pode atingir 35 m de altura (Urbanetz 176), ocorrendo em floresta ombrófila e na
vegetação de restinga (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Oct to Oct
fruiting Dec to Jan
Resume: A espécie foi coletada em flor nos meses de: outubro (Urbanetz 176); e em frutos nos meses
de: janeiro (Urbanetz 303), dezembro (Cordeiro 765).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
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Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001). A situação econômica dos municípios de Cananéia e Iguape, no litoral sul de São Paulo, está
vinculada diretamente ao turismo (Dias e Oliveira, 2015).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A agropecuária é um dos vetores de degradação identificados para a vegetação de restinga
em Cananéia e Iguape, no litoral sul paulista (Brizzotti e Faria). A situação econômica destes
municípios está vinculada diretamente ao turismo e à agricultura, cuja produção é basicamente de
banana, arroz e horticultura (Dias e Oliveira, 2015).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
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qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Estação Ecológica de Juréia-Itatins (Cordeiro 765).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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MYRTACEAE

Myrcia subsericea A.Gray

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:12-12-2018

Justificativa: Árvore de até 7 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  Floresta  Ombrófila  Densa  associada  a  Mata  Atlântica  nos  estados  do  Espírito  Santo,
Minas Gerais e Rio de Janeiro. Apresenta distribuição ampla, EOO=31391 km² e presença confirmada
dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral e no território de abrangência do
Plano de Ação Nacional  para a conservação da flora endêmica ameaçada de extinção do estado do
Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018). Adcionalmente, não existem dados quantitativos sobre tendências
populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos, além de não serem
descritos usos efetivos que comprometam sua perpetuação na natureza. Assim, foi considerada como
Menor Preocupação (LC) neste momento, demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e
números populacionais) a fim de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: U.S. Expl. Exped., Phan. 15: 533. 1854.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: ESPÍRITO SANTO, município de Domingos Martins (Peixoto 483), Vargem Alta (Brade 19763);
MINAS GERAIS, município de Caratinga (Strier 1123); RIO DE JANEIRO, município de Guapimirim
(Sylvestre 772), Maricá (Fontenelle s.n.), Nova Friburgo (Quinet 8), Rio de Janeiro (Sucre 2145).
AOO: 68km²
EOO: 31391.66km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores com cerca de 7 m de altura (Quinet 8), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Jan to Mar
flowering Aug to Aug
fruiting Apr to Dec
Resume: A espécie foi coletada em flor/botões nos meses de: janeiro (Peixoto 483), fevereiro
(Sylvestre 772), março (Araújo 1032), agosto (Strier 1123); e em frutos no mês de: abril (Bovini
2155), maio (Amorim 1992), junho (Lírio 1344), julho (Pinto 11), setembro (Strier 1147), dezembro
(Sucre 8157).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
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Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A expansão da área urbana formal e informal da cidade do Rio de Janeiro sobre o maciço da
Tijuca constitui o principal e mais antigo vetor de transformação da estrutura da paisagem. A
ocupação espontânea do tipo favela ganha destaque pela característica peculiar de instalam-se,
geralmente, em lugares menos privilegiados em relação à probabilidade de problemas erosivos, como
áreas de grande declividade no sopé de afloramentos rochosos (Fernandes et al., 1999). Ainda, o
Parque Estadual da Pedra Branca encontra-se influenciado por diversas atividades decorrentes da sua
proximidade com os grandes centros urbanos, industriais e rurais, que vêm comprometendo a
preservação do maciço (Freire et al., 2009; Fernandez, 2009). Devido à beleza cênica Nova Friburgo
se tornou um local de atração turística, e como consequência, houve uma substituição das atividades
agropecuárias por atividades vinculadas ao turismo. Propriedades destinadas à agricultura foram
substituídas por pousadas, hotéis, restaurantes e casas de veraneio (Mendes, 2010).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Os municípios de Domingos Martins, Vargem Alta (ES) e Caratinga (MG), respectivamente,
com cerca de 122.835 ha, 41.365 ha e 125.877 ha, contém 12%, 13% e 50% de suas áreas
convertidas em pastagens (Lapig, 2018).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
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Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Em Domingos Martins, Vargem Alta (ES) e Caratinga
(MG) restam cerca de 24,3%, 28,5% e 8,8%, respectivamente, da Mata Atlântica original nesses
municípios (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécies foi registrada na Estacão Biológica de Caratinga (Strier 1123), Estação Ecológica Estadual
de Paraíso (Sylvestre 772), Reserva Biológica Federal do Tinguá (Conde 465), no Parque Nacional da
Tijuca (Regina 4), Parque Estadual da Pedra Branca (Coelho 9).

Ação: 5.1.2 National level
Situação: on going
A espécie ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da flora
endêmica ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MYRTACEAE

Myrcia thomasii B.S.Amorim & A.R.Lourenço

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:12-12-2018

Justificativa: Árvore de até 10 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  Floresta  Ombrófila  associada  a  Mata  Atlântica  no  estado  da  Bahia,  municípios  de
Wenceslau Guimarães, Itamari e Ibirapitanga. Descrita em 2013, é conhecida por somente quatro
coletas, incluindo o material-tipo, e desde sua última documentação na natureza em 2014, pouco se
avançou em relação ao seu estado de conhecimento desde então. A espécie aparentemente é restrita
a habitats severamente fragmentados (Amorim et al., 2013) e poderia ser incluída em categoria de
ameaça pelo critério B. Entretanto, diante da carência de dados geral, a espécie foi considerada como
Dados  Insuficientes  (DD)  neste  momento,  uma  vez  que  o  conjunto  de  informações  disponíveis  não
possibilitou a condução de avaliação de risco de extinção. Novos estudos buscando encontrar a
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espécie em outras localidades na região próxima a sua área de ocorrência fazem-se necessários para
melhorar o conhecimento sobre sua distribuição e assim possibilitar uma robusta avaliação de seu
risco de extinção.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Brittonia 65(3): 297. 2013.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: yes
Altitude => Tipo de Valor: absolute Absoluto: 580
Endêmica do Brasil
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Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado da BAHIA, município de Wenceslau Guimarães (Amorim 1024), Itamari (Amorim 1667),
Ibirapitanga (Faria 4203). Coletada em 580 m de altitude. A espécie é restrita a habitats severamente
fragmentados (Amorim et al., 2013).

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de 8-10 m de altura (Amorim 1020), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica
(Sobral, 2010). A espécie é parte da comunidade do dossel, crescendo junto com Euterpe edulis Mart.
(Arecaceae), Lymania smithii R.W. Read (Bromeliaceae), Myrciaria ferruginea O. Berg (Myrtaceae),
and Pouteria oxypetala T.D. Penn (Sapotaceae), especificamente no interior de pequenos fragmentos
(Amorim et al., 2013).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
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associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occupancy
occurrence
Detalhes: O desmatamento, as queimadas e a mineração industrial são algumas das pressões que
mais ameaçam a ESEC Wanceslau Guimarães e o entorno na região do município de Wenceslau
Guimarães, Bahia (Antas, 1997).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
occupancy
Detalhes: O município de Ibirapitanga (BA), com 95.437 ha, contém cerca de 57,81% de sua área
convertida em pastagens (Lapig, 2018).
O município de Itamarí (BA), com 11.209 ha, contém cerca de 19% de sua área convertida em
pastagens (Lapig, 2018).

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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MYRTACEAE

Myrcia vauthiereana O.Berg

Risco de extinção: NT

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:26-09-2018

Justificativa: Árvore de até 8 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  Campo  de  Altitude,  Campo  Rupestre,  Cerrado  lato  sensu  e  Floresta  Ombrófila  Densa
associadas a Mata Atlântica e  ao Cerrado nos estado de Minas Gerais  e  São Paulo.  A espécie
apresenta  distribuição  ampla,  EOO=41274 km²  e  ocorrência  em diversas  fitofisionomias  associadas
em ao menos dois biomas e presença confirmada dentro dos limites de Unidades de Conservação de
proteção integral. Apesar do AOO=52 km², o que a posicionaria como Em Perigo (EN) pelo critério B2,
a  espécie  não  apresenta  especificidade  de  habitat,  tendo  sido  inclusive  registrada  em  ambientes
perturbados. Ainda que não se enquadre no limiar para ser considerada ameaçada de extinção, sabe-
se que a região em que ocorre em Minas Gerais encontra-se severamente impactada por eventos de
stress, tais como mineração em áreas de Campos Rupestres/ Campos de Altitude, agricultura de
subsistência, silvicultura (Eucalyptus sp.), pecuária, aumento em frequência e intensidade de eventos
de incêndios, espécies exóticas invasoras de alto poder competitivo (Lapig, 2018; Verdi et al., 2015;
ABRAF,  2013;  Barbosa  et  al.,  2008;  Kolbek  e  Alves,  2008;  Ribeiro  et  al.,  2006,  2005).  Assim,
consideramos  M.  vauthiereana  Quase  Ameaçada  (NT)  neste  momento,  uma  vez  que  reduções
populacionais  significativas  ocasionada  pela  incidências  dos  vetores  de  stress  descritos  podem
ampliar  a  vulnerabilidade da espécie  no futuro.  Recomenda-se ações de pesquisa  (distribuição,
números e tendências populacionais) e conservação (inclusão da espécie em ações de conservação
previstas para a região do Espinhaço Meridional conforme proposto por Pougy et al. (2015)) a fim de
se evitar a ampliação de seu risco de extinção.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Fl. bras., 14(1): 154, 1857.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: MINAS GERAIS, municípios de Araponga (Leoni 2362), Conceição do Mato Dentro (Mota 2265),
Fervedouro (Araújo 58), Mariana (Campos 26), Ouro Preto (Peron 747); SÃO PAULO, município de São
José dos Campos (Silva 1534).
AOO: 52km²
EOO: 41274.69km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Luminosidade: heliophytic
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
Biomas: Mata Atlântica
Cerrado
Fitofisionomias: Campos de Altitude
Savana
Floresta Estacional Semidecidual
Tipo de Vegetação: Campo de Altitude
Campo Rupestre
Cerrado (lato sensu)
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvore de 2,5 a 8 m de altura, ocorrendo em campo rupestre (Rosa and Romero, 2012),
floresta paludosa e floresta estacional semidecidual (Bünger et al., 2012).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Aug to Oct
fruiting Jun to Jun
fruiting Oct to Dec
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Resume: A espécie foi coletada em flor nos meses de: agosto (Campos 26), setembro (Araújo 58),
outubro (Peron 368); e em frutos nos meses de: junho (Magalhães-Gomes s.n.), outubro (Schwacke
8677), novembro (Peron 747), dezembro (Silva 1534).

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Os usos do solo que têm causado algum tipo de estresse no habitat ou colocado a espécie
em risco de extinção são a agricultura de subsistência e pecuária. Na região da Serra do Espinhaço
Meridional a pecuária vem se expandindo (Verdi et al., 2015) e provocando alteração significativas do
habitat e causando danos à vegetação nativa (Kolbek e Alves, 2008). Além disso, a conversão de
campos rupestres e cerrados em pastagens com espécies exóticas e invasoras tem se tornado um
problema para a conservação dos habitats e para o manejo das unidades de conservação devido ao
aumento da inflamabilidade da vegetação e à redução da diversidade causada pela competição direta
com as espécies nativas (Barbosa et al., 2008; Hoffmann et al., 2004; Kolbek e Alves, 2008; Ribeiro et
al., 2006, 2005; Rossi et al., 2014; Verdi et al., 2015). A ocupação de campos rupestres e cerrados por
espécies exóticas invasoras também tem sido considerada um problema na região da Serra do
Espinhaço Meridional (Verdi et al., 2015), onde essas espécies tem ocupado áreas no interior de
unidades de conservação (Barbosa et al., 2010; Fernandes e Barbosa, 2013; Fernandes et al., 2014;
Filippo e Ribeiro, 2014; Ribeiro et al., 2005; Verdi et al., 2015). O município de São José dos Campos
(SP), com cerca de 109.941 ha, contém 24% de sua área convertida em pastagens (Lapig, 2018).

Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O estado de Minas Gerais detém a maior área de monocultura florestal do país, cujo plantio
de Eucalyptus perfaz 96,5% das monoculturas florestais do estado (ABRAF, 2013; Verdi et al., 2015).
Os monocultivos de Eucalyptus e de Pinus na região da Serra do Espinhaço Meridional são
responsáveis pela conversão do cerrado ou campo rupestre, acarretando a perda de habitat e das
espécies (Verdi et al., 2015). O município de São José dos Campos (SP), com cerca de 109.941 ha,
contém 3% de sua área ocupada por florestas plantadas (Lapig, 2018).
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Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A mineração é um dos principais vetores de pressão sobre a flora a região da Serra do
Espinhaço Meridional (Fernandes et al., 2014; Verdi et al., 2015). Os empreendimentos minerários
estão presentes em mais de 400 municípios de Minas Gerais, os quais contribuem para que o estado
detenha a liderança na produção de mineral metálico no país (IBRAM, 2018). A intensa atividade de
mineração acarreta uma completa alteração da paisagem de canga no Quadrilátero Ferrífero, com
enormes impactos na biodiversidade local e regional (Jacobi e Carmo, 2008). Essas áreas estão
extremamente ameaçadas devido ao alto interesse minerário (Messias e Carmo, 2015). Nas últimas
quatro décadas o Quadrilátero Ferrífero já perdeu milhares de hectares de cangas, pelo menos 40%
da área total, devido principalmente ao efeito direto da ocorrência de 46 minas de extração de
minério de ferro (Carmo e Jacobi, 2012). A atividade minerária no Quadrilátero Ferrífero é responsável
por provocar o maior desastre ambiental brasileiro até o momento, com o rompimento da barragem
de rejeitos em Mariana, em novembro de 2015 (Escobar, 2015; Neves et al., 2016).

Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 2 Species stresses
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
Detalhes: A pavimentação asfáltica na região de campos rupestres tem sido apontada como um dos
fatores responsável pelo processo de ocupação por gramíneas exóticas e invasoras (Barbosa et al.,
2010; Ribeiro et al., 2005).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 2 Species stresses
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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mature individuals
Detalhes: O fogo apesar de estar associado a vegetação de cerrado, têm efeitos danosos sobre as
espécies quando sua origem é antrópica (Verdi et al., 2015). Os incêndios com origem antrópica
acontecem com frequência, severidade e intensidade muito maior que no passado (Pivello, 2011) e,
diferentemente daqueles deflagrados por raios, têm efeitos danosos sobre as espécies, mesmo
aquelas adaptadas ao regime de fogo (Kolbek e Alves, 2008; Mistry, 1998; Pivello, 2011; Verdi et al.,
2015). Estes incêndios têm iniciado a partir do uso do fogo na agropecuária, em períodos de festejos
locais e feriados, queda de balões ou lapsos com cigarros, por exemplo (Coutinho, 1990; Verdi et al.,
2015). Contudo, incêndio criminosos são comuns e, em geral, têm sido realizados como uma forma de
protesto em unidades de conservação (Verdi et al., 2015).

Ameaça: 8 Invasive & other problematic species, genes & diseases
Incidência: 2 Species stresses
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
Detalhes: A alteração do uso do solo por monocultivos de Eucalyptus e de Pinus é o vetor de pressão
que incide sobre a flora do cerrado ou campo rupestre, incluindo a região da Serra do Espinhaço
Meridional (Verdi et al., 2015). Além disso, a ocupação de campos rupestres e cerrados por gramíneas
exóticas invasoras também tem sido considerada um problema nessa região (Verdi et al., 2015), onde
essas espécies tem se proliferado rapidamente e ocupado áreas no interior de unidades de
conservação (Barbosa et al., 2010; Fernandes e Barbosa, 2013; Fernandes et al., 2014; Filippo e
Ribeiro, 2014; Ribeiro et al., 2005; Verdi et al., 2015).

Ações de Conservação:
Ação: 5.1.2 National level
Situação: on going
A espécie ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da flora
ameaçada de extinção da Serra do Espinhaço Meridional (Pougy et al., 2015).

Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Estadual da Serra do Brigadeiro (Leoni 2362), no Parque Estadual
do Itacolomi (Campos 26), Parque Natural Municipal do Ribeirão do Campo (Mota 2265), Reserva
Florestal de Boa Vista(Silva 1534).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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MYRTACEAE

Myrcia verrucosa Sobral

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:12-12-2018

Justificativa: Árvore de até 19 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  Floresta  Ombrófila  associada  a  Mata  Atlântica  nos  estados  da  Bahia,  Espírito  Santo,
Pernambuco e Sergipe. Apresenta distribuição ampla, EOO=107137 km², constante presença em
herbários  e  ocorrência  confirmada  dentro  dos  limites  de  Unidades  de  Conservação  de  proteção
integral.  Adcionalmente,  não  existem  dados  quantitativos  sobre  tendências  populacionais  que
atestem para potenciais  reduções no número de indivíduos,  além de não serem descritos usos
efetivos  que  comprometam sua  perpetuação  na  natureza.  Assim,  foi  considerada  como  Menor
Preocupação  (LC)  neste  momento,  demandando  ações  de  pesquisa  (distribuição,  tendências  e
números populacionais) a fim de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Bol. Mus. Biol. Prof. Mello-Leitão 20: 77 (-78; figs. 1, 4). 2007

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados da BAHIA, municípios de Camamu (Paixão 283), Esplanada (Jost 300), Una (Jardim 105);
ESPÍRITO SANTO, municípios de Santa Leopoldina (Kollmann 1326), Santa Teresa (Vervloet 2015);
PERNAMBUCO, municípios de Cabo de Santo Agostinho (Siqueira 93), Itaquitinga (Lins-Silva 355),
Paulista (Guerra 228); SERGIPE, municípios de Itaporanga d'Ajuda (Landim 971), Santa Luzia do
Itanhy (Landim 623).
AOO: 64km²
EOO: 107137km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com cerca de 19 m de altura (Vervloet 2015), que habita a Mata Atlântica, na
Floresta Ombrófila (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018)

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Grande parte das florestas úmidas do sul da Bahia estão fragmentadas como resultado da
atividade humana realizadas no passado, tais como o corte madeireiro e implementação da
agricultura (Paciencia; Prado, 2005). Estima-se que a região tenha 30.000ha de cobertura florestal
(Paciência; Prado, 2005), 40.000ha em estágio inicial de regeneração e 200.000ha em área de pasto
e outras culturas, especialmente cacau (Theobroma cacao L.), seringa (Hevea brasiliensis Muell. Arg.),
piaçava (Attalea funifera Mart.) e dendê (Elaeis guianeensis Jacq.) (Alger; Caldas, 1996).
Especificamente em Una, 27% da cobertura florestal é ocupada por pasto, 15% de floresta em estágio
inicial de regeneração, 6% de plantação de cacau e 2 de plantação de seringa (Pardini, 2004). A
maioria das propriedades particulares são fazendas de cacau, o principal produto da agricultura
(Paciência; Prado, 2005).
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Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O município de Santa Leopoldina (ES), com cerca de 71.809 ha, contém 17,4% de sua área
convertida em pastagens (Lapig, 2018). O município de Santa Teresa com 68315 ha tem 12,3% de
seu território (8449 ha) transformados em pastagem (Lapig, 2018). O município de Cabo de Santo
Agostinho com 44670 ha, tem 17% de seu território (7665 ha) convertidos em pastagem (Lapig,
2018). O município de Itaporanga d'Ajuda com 73965 ha tem 21% de seu território (15802 ha)
convertidos em pastagem (Lapig, 2018). O município de Santa Luzia do Itanhy com 32573 ha, tem
10,3% de seu território (3359 ha) convertidos em pastagem (Lapig, 2018).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Santa Teresa, outrora recoberto em sua totalidade por Mata Atlântica,
atualmente possui cerca de 20% de remanescentes florestais (SOS Mata Atlântica INPE, 2018).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O município de Itaquitinga com 16273 ha tem 55% de seu território (8999 ha) plantados
com cana-de-açúcar Lapig, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
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Situação: on going
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PICO DO GOIAPABA-AÇU (ES); RESERVA BIOLÓGICA AUGUSTO
RUSCHI (ES); RESERVA BIOLÓGICA DE UNA (BA); PARQUE ESTADUAL MATA DO ZUMBI (PE); ÁREA DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL ALDEIA-BEBERIBE (PE)

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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MYRTACEAE

Myrcia vittoriana Kiaersk.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Gláucia Crispim
Data:14-12-2018

Justificativa: Árvore de até 6 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial) e Restinga associadas a Mata Atlântica nos estados
de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo.
Apresenta  distribuição  ampla,  EOO=476450  km²,  diversos  registros  depositados  em  coleções
biológicas, inclusive com coletas realizadas recentemente, e ocorrência confirmada em Unidades de
Conservação de proteção integral e em áreas com extensões significativas de ecossistemas naturais
em estado prístino de conservação. A espécie ocorre em múltiplas fitofisionomias, de forma ocasional
na  maior  parte  das  localidades  em  que  foi  registrada.  Não  existem  dados  sobre  tendências
populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos maduros, além de não
serem descritos usos potenciais ou efetivos que comprometam sua existência na natureza. Ainda, foi
documentada  no  território  de  abrangência  do  Plano  de  Ação  Nacional  para  a  conservação  da  flora
endêmica ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018). Assim, M. vittoriana
foi  considerada  como  Menor  Preocupação  (LC),  demandando  ações  de  pesquisa  (distribuição,
tendências e  números populacionais)  a  fim de se ampliar  o  conhecimento disponível  e  garantir  sua
perpetuação na natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Enum. Myrt. Bras. 102. 1893. Foi considerada uma espécie “Menos preocupante”
(LC) por Amorim (2017). De acordo com especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira,
frutos, paisagismo, etc). R.: Sim. Frutos servem de alimentação para pássaros; 2 - ocorre em
Unidades de Conservação. R.: Sim; 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é
uma espécie com distribuição ampla. R.: Não. Apesar de não ocorrer em mais de um bioma, a espécie
apresenta ampla distribuição na Floresta Atlântica, ocorrendo das regiões nordeste e sudeste; 5 -
possui amplitude de habitat. R.: Não; 6 - possui especificidade de habitat. R.: Não tenho certeza; 7 -
apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional. R.: Não; 8 - em relação a frequência
dos indivíduos na população. R.: Ocasional; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações.
R.: Não (Bruno Sampaio Amorim, com. pess. 05/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
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Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: Alagoas (Mota 11898), Bahia (Amorim 1239), Espírito Santo (Vervloet 2321), Minas Gerais
(Costa s.n.), Paraná (Meireles 1444), Pernambuco (Griz 5), Rio de Janeiro (Occhioni 8309), São Paulo
(Catharino 2054).
AOO: 524km²
EOO: 476450.37km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Restinga
Resume: Árvores de 3-6 m de altura, ocorrendo em restinga e floresta ombrófila densa da Mata
Atlântica (Amorim, 2017).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
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future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A agropecuária e as plantações de Eucalyptus spp. são as principais atividades
responsáveis pela conversão e alteração das florestas em outros usos (Baesso et al., 2010; Fernandez
et al., 2018; Landau, 2003; Loyola et al., 2018; Siqueira et al., 2004).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Nacional de Monte Pascoal (Vinha 109), Parque Estadual de Itaúnas
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(Giaretta 1201), Parque Estadual Paulo Cesar Vinha (Valente 1878), Parque Nacional do Superagui
(Meireles 1444), Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (Kurtz s.n.), Parque Nacional da Serra dos
Órgãos (Lombardi 8479), Parque Estadual da Serra da Tiririca (Barros 2158), Reserva Biológica de Una
(Amorim 1239), Reserva Florestal da Companhia Vale do Rio Doce (Peixoto 3019), Reserva Biológica
Augusto Ruschi (Vervloet 2321), Reserva Biológica de Jacaranema (Thomaz 527), Reserva Biológica
do Córrego Grande (Pirani 3048), Reserva Biológica Duas Bocas (Amorim 7340), Reserva Ecológica
Restinga de Camburi (Assis 288).

Ação: 5.1.2 National level
Situação: on going
A espécie ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da flora
endêmica ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MYRTACEAE

Plinia ambivalens M.Souza & Sobral

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:12-12-2018

Justificativa: Árvore de até 14 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombrófila associada a Mata Atlântica no estado da Bahia, Espírito Santo e Rio de
Janeiro. Descrita em 2014, é conhecida por somente quatro coletas, incluindo o material-tipo, e desde
sua última documentação na natureza em 2014, pouco se avançou em relação ao seu estado de
conhecimento  desde  então.  A  espécie  aparentemente  é  restrita  a  habitats  severamente
fragmentados e poderia ser incluída em categoria de ameaça pelo critério B. Entretanto, diante da
carência  de  dados  geral,  a  espécie  foi  considerada como Dados  Insuficientes  (DD)  neste  momento,
uma vez que o conjunto de informações disponíveis não possibilitou a condução de avaliação de risco
de extinção. Novos estudos buscando encontrar a espécie em outras localidades na região próxima a
sua área de ocorrência fazem-se necessários para melhorar o conhecimento sobre sua distribuição e
assim possibilitar uma robusta avaliação de seu risco de extinção.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: J. Bot. Res. Inst. Texas 8(2): 507. 2014.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: BAHIA, município de Arataca (Lopes 1015); ESPÍRITO SANTO, município de Santa Teresa
(Kollmann2704); RIO DE JANEIRO, município de Nova Friburgo (Scarponi et al. 87). Segundo a Flora do
Brasil 2020 a espécie não ocorre no estado do Rio de Janeiro.
Coletada em altitude de 750 m (Scarponi et al. 87) e 1000 m (Lopes 1015).
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores até 14 m de altura(Scarponi et al. 87), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), especificamente em Floresta Ombrófila Densa Montana
(Lopes 1015; Scarponi et al. 87).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
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Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
occupancy
Detalhes: A área do Parque Nacional da Serra das Lontras e os municípios que a circundam (como
município de Arataca, BA) vivem sob intensa pressão antrópica, principalmente por desmatamentos,
onde os plantios de cacau em seu sopé foram muito afetados pela vassoura-de-bruxa (uma praga que
ataca os cacaueiros) e a maioria encontra-se em estado de abandono há mais de 20 anos.
Há ainda notícias do corte ilegal de madeira. Entre o período de 1986 e 2001, houve uma perda de
florestas maduras ao mesmo tempo em que houve fragmentação, ou seja, os blocos de florestas
ficaram menores e mais isolados, conforme verificou-se com o aumento do número de fragmentos
abaixo de 100 hectares. Em um período de 15 anos, houve uma perda de 20.632 hectares de
florestas da região, a uma taxa de 0,8% ao ano (SAVE Brasil et al., 2009).
A espécie foi coletada em paisagem fragmentada, no município de Arataca(BA) (Google Earth Pro
Version 7.3.2., 2018).
O município de Santa Teresa, outrora recoberto em sua totalidade por Mata Atlântica, atualmente
possui cerca de 20% de remanescentes florestais (SOS Mata Atlântica INPE, 2018).

Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
locality
habitat
occupancy
occurrence
Detalhes: Na localidade Santo Antônio (município de Santa Teresa, ES), a espécie ocorre em área
rural muito próxima à área urbana (Google Earth Pro Version 7.3.2., 2018).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: medium
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Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occupancy
occurrence
Detalhes: Historicamente, no município de Nova Friburgo e na localidade de Alto Macaé que está
incluída na APA de Macaé de Cima, praticava-se agricultura de subsistência e de base familiar em
pequenas e médias propriedades, com plantio de feijão, mandioca e hortaliças e, em menor
quantidade, criação de animais (Mendes, 2010).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no PARQUE NACIONAL DA SERRA DAS LONTRAS (PI)

Ação: 5.1.2 National level
Situação: on going
A espécie ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da flora
endêmica ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018).

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MYRTACEAE

Plinia coronata (Mattos) Mattos

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mário Gomes; Mary Luz Vanegas León
Data:12-12-2018

Justificativa:  Árvore,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,  2018).  Conhecida
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popularmente como jaboticaba-coroada e jaboticaba-bronzeada, a origem de P. coronata ainda é
desconhecida, uma vez que todos os exemplares consultados provém de exemplares cultivados,
inclusive  o  material-tipo  e  as  descrições  da  obra  original.  Até  o  momento,  não  se  dispõe  de
informações sobre a ocorrência natural desta espécie em formações vegetacionais primárias. Diante
da carência de dados geral, a espécie foi considerada como Dados Insuficientes (DD) neste momento,
uma vez que o conjunto de informações disponíveis não possibilitou a condução de avaliação de risco
de extinção. Novos estudos buscando encontrar a espécie na natureza, em formações vegetacionais
naturais fazem-se necessários para melhorar o conhecimento sobre sua real distribuição e assim
possibilitar uma robusta avaliação de seu risco de extinção.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Loefgrenia 51: 22. 1970 (como Myrciaria coronata) e em Loefgrenia 112: 5. 1998
(como Plinia coronata). Conhecida popularmente como jaboticaba-coroada, jaboticaba-bronzeada
(Mattos 1970). Há incongruência entre a página e o ano de publicação da obra original de Myrciaria
coronata e as citações da espécie feitas na Flora do Brasil, IPNI, WCSP e The Plant List. Nesses bancos
de dados a referência é: Loefgrenia 51: 1. 1976. Para Plinia coronata não foi localizada a publicação.

Reference:
Tropical Plants Database, Ken Fern. tropical.theferns.info. 2018-11-22.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Resume: Comentário da especialista, Diana Caldas: A origem de Plinia coronata ainda é
desconhecida, pois em todos os exemplares consultados cita-se a informação de espécie cultivada,
inclusive o material tipo e as descrições da obra original, e até o momento não se dispõe de
informações sobre a ocorrência natural desta espécie em formações vegetacionais primárias (Mattos,
13849).
AOO: 0km²
EOO: 0km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: semideciduifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
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MYRTACEAE

Plinia delicata Antunes et al.

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Marcio Verdi
Data:12-12-2018

Justificativa: Árvore de até 4 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  Floresta  Ombrófila  e  Campos  Rupestres  associados  a  Mata  Atlântica  nos  estados  de
Minas Gerais e Rio de Janeiro. Descrita em 2013, é conhecida por somente quatro coletas, incluindo o
material-tipo, e desde sua última documentação na natureza em 2007, pouco se avançou em relação
ao  seu  estado  de  conhecimento  desde  então.  A  espécie  aparentemente  é  restrita  a  habitats
severamente fragmentados e poderia ser incluída em categoria de ameaça pelo critério B. Entretanto,
diante  da  carência  de  dados  geral,  a  espécie  foi  considerada  como  Dados  Insuficientes  (DD)  neste
momento,  uma vez  que o  conjunto  de informações disponíveis  não possibilitou a  condução de
avaliação de risco de extinção. Novos estudos buscando encontrar a espécie em outras localidades na
região próxima a sua área de ocorrência fazem-se necessários para melhorar o conhecimento sobre
sua distribuição e assim possibilitar uma robusta avaliação de seu risco de extinção.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Phytotaxa 131(1): 45. 2013.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: MINAS GERAIS, município de Rio Preto (Antunes 172); RIO DE JANEIRO, município de
Mangaratiba (Braga et al. 6620). Foi coletada entre 1050-1400 m de altitude (Antunes et al., 2013)
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Ecologia:
Hábito: small tree
subshrub
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
6 Rocky Areas [e.g. inland cliffs, mountain peaks]
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa Montana
Afloramento Rochoso
Tipo de Vegetação: Campo Rupestre
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Arbusto a árvores de 1,5-4 m de altura (Antunes et al., 2013), ocorrendo nos domínios da
Mata Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), em campos rupestres e floresta (Antunes
et al., 2013)

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
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qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
occurrence
Detalhes: A perda e fragmentação de habitat no domínio da Mata Atlântica está aumentando
rapidamente (Galindo-Leal et al., 2003; Tabarelli, Silva e Gascon, 2004). Afloramentos graníticos
também estão sofrendo um conjunto particular de ameaças, incluindo exploração de pedreiras,
mineração e invasões biológicas (Porembski, 2000; Forzza et al., 2003; Martinelli, 2007), que
reforçam a necessidade de proteção dos inselbergs e de sua extraordinária biodiversidade,
especialmente como resultado dos altos níveis de endemismo. Martinelli (2007) alertou para a
necessidade de ações urgentes de conservação e propôs a inclusão dos afloramentos rochosos na
agenda brasileira de conservação da diversidade biológica (L.F.A. de Paula et al., 2016).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
occurrence
Detalhes: Desde 1914, a Fazenda Goiabal, onde atualmente está estabelecida a Reserva Biológica de
Rio das Pedras, era conhecida pela produção de banana (Medeiros et al., 2004). Atualmente, na
região da Rebio Rio das Pedras(Mangaratiba), a cultura de banana prata ainda é realizada (Medeiros
et al., 2004). A extração de palmito também realizada na área,é uma ameaça a espécie (Medeiros et
al., 2004)

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
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future
Declínio:
habitat
occurrence
locality
Detalhes: O município de Rio Preto (MG), com cerca de 34.814 ha, contém 39,92% de sua área
convertida em pastagens (Lapig, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada em área protegida apenas na região de Mangaratiba: PARQUE ESTADUAL
CUNHAMBEBE (PI) e ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MANGARATIBA (US).

Ação: 5.1.2 National level
Situação: on going
A espécie ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da flora
endêmica ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018).

Ação: 5.1.2 National level
Situação: needed
Os “inselbergs” ou formações rochosas do Leste Brasileiro têm estreitas relações com um tipo de
vegetação conhecido como "campo rupestre" (Alves e Kolbeck, 1994). Este termo tem sido
empregado para o complexo mosaico de tipos de vegetação, típico de um grande número de cadeias
montanhosas no Escudo Brasileiro. Fisionômica e florísticamente, a flora saxícola do campo rupestre e
a dos inselbergs estudados compartilham muitos elementos comuns. Além disso, certos elementos
ligam inselbergs a formações costeiras de "restinga" (tipos de vegetação que ocupam planícies
costeiras arenosas). Pelo fato destas formações rochosas não atraírem interesse para a agricultura,
elas foram preservadas dos impactos humanos e mantiveram suas características de refúgio.
Entretanto, devido ao alto grau de desmatamento da Floresta Atlântica, estas formações rochosas
estão perdendo seus atributos de “ilhas”. É possível perceber a presença de espécies invasoras que
se estabelecem por diversos mecanismos como a abertura de estradas e de clareiras como vias de
acesso. Espécies exóticas como Melinis repens (Willd.) Zizka e M. multiflora P.Beauv. já se
estabeleceram em diversos inselbergs do Leste Brasileiro. Para proteger esta flora diversa e singular
é preciso integrar este ecossistema em todos os planos de ação para a conservação (Porembsky et
al., 1998).

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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MYRTACEAE

Plinia espinhacensis Sobral

Risco de extinção: ENB1ab(i,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mário Gomes; Marcio Verdi
Data:12-12-2018

Justificativa: Árvore de até 5 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu) e Floresta Estacional Semidecidual associadas aos
Campos  Rupestres  sob  influência  do  Cerrado  no  estado  de  Minas  Gerais.  Apresenta  distribuição
restrita, EOO=2389 km² e três situações de ameaça. Estudos apontam que no Cerrado brasileiro
restam  apenas  50%  da  cobertura  florestal  natural.  A  taxa  de  desmatamento  tem  aumentado,
principalmente  devido  à  expansão do  gado,  indústrias  de  soja,  reservatórios  de  hidrelétricas  e
expansão de áreas urbanas (Françoso et al,. 2015; Ratter et al., 1997). Os Campos Rupestres situados
ao longo da Cadeia do Espinhaço em Minas Gerais  sofrem tradicionalmente com os efeitos  de
atividades antrópicas de alto impacto,  como mineração (Santos,  2010),  expansão urbana (CEPF,
2001),  extensas  áreas  destinadas  a  silvicultura  de eucalipto  (Lapig,  2018;  Pougy et  al.,  2015),
aumento na intensidade e frequência de incêndios (Pougy et al.,  2015) e presença de espécies
exóticas  invasoras  de  alto  poder  competitivo  (Pougy  et  al.,  2015).  Em estudo  de  degradação
ambiental causada pela agricultura em Minas Gerais,  o município de Conceição do Mato Dentro
obteve índice máximo de degradação ambiental  (Fernandes et  al.,  2005).  Apesar da ocorrência
confirmada em Unidades de Conservação de proteção integral e no território de abrangência do Plano
de Ação Nacional para a conservação da flora ameaçada de extinção da região da Serra do Espinhaço
Meridional (Pougy et al., 2015), a espécie foi considerada Em Perigo (EN) neste momento. Infere-sem
declínio em EOO, AOO e na qualidade e extensão do habitat. Recomenda-se ações de pesquisa
(distribuição, números e tendências populacionais) e conservação (implantação do Plano de Ação)
urgentes a fim de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: J. Bot. Res. Inst. Texas 4: 156. 2010.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: MINAS GERAIS, município de Conceição do Mato Dentro (Mota 3151), Diamantina (Faria et al.
6421), Felício dos Santos (Viana et al. 3747), Rio Vermelho (Viana 2403).
AOO: 16km²
EOO: 2389km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: no
Rebroto: no
Habitat: 2 Savanna
Biomas: Cerrado
Fitofisionomias: Floresta Estacional Semidecidual
Tipo de Vegetação: Campo Rupestre
Cerrado (lato sensu)
Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Resume: Árvore com até 5 m de altura (Faria 6568), ocorrendo nos domínios do Cerrado, em Floresta
Estacional Semidecidual (Faria 6568), Floresta de Galeria (Sobral, 2010) e Campo Rupestre
(Fernandes et al. 312).

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Estudos apontam que no Cerrado brasileiro restam apenas 50% da cobertura florestal
natural. A taxa de desmatamento tem aumentado, principalmente devido à expansão do gado,

250



indústrias de soja, reservatórios de hidrelétricas e expansão de áreas urbanas (Françoso et al,. 2015;
Ratter et al., 1997). Em estudo de degradação ambiental causada pela agricultura em Minas Gerais, o
município de Conceição do Mato Dentro obteve índice máximo de degradação ambiental (Fernandes
et al., 2005).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A perda e a alteração de habitat no Cerrado também está vinculada a atividade de
mineração desenvolvida em vários estados de sua ocorrência (Fernandes et al., 2011, 2014; Jacobi
and Carmo, 2008). Na região do Cerrado há dois principais centro de exploração mineral, sendo um
deles situado em Goiás onde destaca-se o município de Niquelândia (Fernandes et al., 2011) e o outro
em Minas Gerais, cuja a região do quadrilátero ferrífero e Espinhaço Meridional concentram a maior
parte das atividades (Carmo e Jacobi, 2012; Fernandes et al., 2011, 2014; Jacobi and Carmo, 2008).
Nas últimas quatro décadas o Quadrilátero Ferrífero já perdeu milhares de hectares de cangas, pelo
menos 40% da área total, devido principalmente ao efeito direto da ocorrência de 46 minas de
extração de minério de ferro (Carmo e Jacobi, 2012). Tal atividade tem provocados danos ambientais
imensuráveis, dentre eles, o maior desastre ambiental após o rompimento de uma das barragens de
rejeitos minerais (Escobar, 2015; Neves et al., 2016).
A atividade mineradora no município de Diamantina, Minas Gerais, já foi a principal fonte de
economia da região, causando grande prejuízo ao meio ambiente (Giulietti et al., 1987)

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO TABULEIRO (PI), PARQUE ESTADUAL
SERRA DO INTENDENTE (PI).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MYRTACEAE
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Plinia pseudodichasiantha (Kiaersk.) G.M.Barroso ex Sobral

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mário Gomes; Mary Luz Vanegas León
Data:12-12-2018

Justificativa: Árvore de até 20 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  Floresta  Ombrófila  Densa  e  Floresta  Ombrófila  Mista  associadas  a  Mata  Atlântica  nos
estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul. Apresenta distribuição ampla, EOO=220553 km², constante presença em herbários e
ocorrência  confirmada  dentro  dos  limites  de  Unidades  de  Conservação  de  proteção  integral.
Adcionalmente, não existem dados quantitativos sobre tendências populacionais que atestem para
potenciais  reduções  no  número  de  indivíduos,  além de  não  serem descritos  usos  efetivos  que
comprometam sua perpetuação na natureza. Assim, foi considerada como Menor Preocupação (LC)
neste momento, demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais) a
fim de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Lundiana 9: 109. 2008.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: MINAS GERAIS, município de Faria Lemos (Leoni 1660); ESPÍRITO SANTO, município de Santa
Teresa (Verloet 2063); RIO DE JANEIRO, município de Guapimirim (Gonçalves 126), Nova Friburgo
(Glaziou 13452), Petrópolis (Mattos 9685), Teresópolis (Pardo 956); SÃO PAULO, município de São
Paulo (Garcia 3801), Sete Barras (Zipparo 1779); PARANÁ, município de Antonina (Hatschbach
21700), Campina Grande do Sul (Hatschbach 16878), Morretes (Kozera 1126), Piraquara (Reginato
506), Quatro Barras (Mazine 998), Rio Sagrado de Cima (Hatschbach 1979), São José dos Pinhais
(Lucas et al. 121) SANTA CATARINA, município de Anitápolis (Verdi 3882), Antônio Carlos (Cadorin
3003) Blumenal (Caglioni 252), Doutor Pedrinho (Korte 4255), Garuva (Duarte 5342) Indaial (Seubert
113), Major Gercino (Stival-Santos 2637), São Bento do Sul (Schwirkowski 2295), São Moiguel Arcanjo
(Moraes 975), Taió (Korte 6973); RIO GRANDE DO SUL, município de Morrinhos do Sul (Jarenkow
2357). Segundo a Flora do Brasil 2020 a espécie não ocorre no estado de Minas Gerais.
AOO: 140km²
EOO: 220553km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: no
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Rebroto: no
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Floresta Ombrófila Mista Montana
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores com até 20 m de altura (Moraes 975), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O município de Santa Teresa com 68315 ha tem 1,3% de seu território (910 ha) convertido
em agricultura de cana-de-açúcar e milho (Lapig, 2018). O município de Taió com 69288 ha tem
4,37% de seu território (3030 ha) convertidos em cultivo de soja (30 ha) e milho (3000 ha) (Lapig,
2018). O município de Morrinhos do Sul com 16544 ha tem 1,1% de seu territorio (190 ha)
transformado em produção de cana-de-açúcar e milho (Lapig, 2018).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O município de Faria Lemos com 16522 ha tem 55% de seu território (9151 ha) convertidos
em pastagem (Lapig, 2018). O município de Taió com 69288 ha tem 14,34% de seu território (9939
ha) convertidos em pastagem (Lapig, 2018). O município de Morrinhos do Sul com 16544 ha tem
40,3% de seu território (6673 ha) transformado em pastagem (Lapig, 2018).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
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past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A economia do município São Miguel Arcanjo (SP) está voltada para o setor agrícola, com o
predomínio do cultivo de uvas do tipo Itália e Rubi. Uma variedade que cresce muito na cidade é a
uva rústica de mesa, como a niagara (tratando - se de uma uva com menos custo para a
produção),visto que na reforma dos parreirais os produtores vem optando pelo plantio da mesma,
também ganhando espaço em novas áreas, principalmente na divisa com Capão Bonito (SP). A uva
niagara, atualmente em São Miguel Arcanjo, é responsável por 40% da produção do Estado de São
Paulo. Também há outros, como o cultivo da batata, soja e feijão (Prefeitura São Miguel Arcanjo,
2018)

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no PARQUE NACIONAL DA SERRA DOS ORGÃOS (PI), PARQUE NACIONAL DA
SERRA DO ITAJAÍ (PI). PARQUE NACIONAL GUARICANA (PI), PARQUE ESTADUAL CARLOS BOTELHO (PI),
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL DO CAPIVARI-MONOS (US), ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL ESTADUAL DE GUARATUBA (US), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL DO
PIRAQUARA (US), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA SERRA DO MAR (US), ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL CARAPIÁ (US), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE PETRÓPOLIS (US), ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL DE MACAÉ DE CIMA (US), MONUMENTO NATURAL MUNICIPAL DO PICO DO ITAGUARÉ (PI),
RESERVA BIOLÓGICA AUGUSTO RUSCHI (PI).

MYRTACEAE

Plinia subavenia Sobral

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mário Gomes; Marcio Verdi
Data:12-12-2018

Justificativa: Árvore de até 20 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  Floresta  Ombrófila  associada  a  Mata  Atlântica  nos  estados  da  Bahia  e  Espírito  Santo.
Descrita em 2006, é conhecida por somente duas coletas, incluindo o material-tipo, e desde sua
última documentação  na  natureza  em 1993,  pouco  se  avançou  em relação  ao  seu  estado  de
conhecimento  desde  então.  A  espécie  aparentemente  é  restrita  a  habitats  severamente
fragmentados e poderia ser incluída em categoria de ameaça pelo critério B. Entretanto, diante da
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carência  de  dados  geral,  a  espécie  foi  considerada como Dados  Insuficientes  (DD)  neste  momento,
uma vez que o conjunto de informações disponíveis não possibilitou a condução de avaliação de risco
de extinção. Novos estudos buscando encontrar a espécie em outras localidades na região próxima a
sua área de ocorrência fazem-se necessários para melhorar o conhecimento sobre sua distribuição e
assim possibilitar uma robusta avaliação de seu risco de extinção.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Novon, 16: 526. 2006.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: BAHIA, município de Una (Sant'Ana et al. 365); ESPÍRITO SANTO, município de Santa Teresa
(Boudet-Fernandes 2907).
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AOO: 4km²
EOO: 0km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: no
Rebroto: no
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de 4-20 m de altura (Sobral & Couto 2006), ocorrendo nos domínios da Mata
Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A área relativamente grande ocupada por categorias de uso do solo como pastagem,
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agricultura e solo descoberto, e a pequena área relativa ocupada por floresta em estágio avançado de
regeneração revelam o alto grau de fragmentação da Mata Atlântica no Sul-Sudeste da Bahia
(Landau, 2003; Saatchi et al., 2001). Grande parte das florestas úmidas do sul da Bahia estão
fragmentadas como resultado da atividade humana realizadas no passado, tais como o corte
madeireiro e implementação da agricultura (Paciencia e Prado, 2005). Estima-se que a região tenha
30.000 ha de cobertura florestal (Paciencia e Prado, 2005), 40.000 ha em estágio inicial de
regeneração e 200.000 ha em área de pasto e outras culturas, especialmente cacau, seringa, piaçava
e dendê (Alger e Caldas, 1996). A maioria das propriedades particulares são fazendas de cacau, o
principal produto da agricultura (Paciencia e Prado, 2005), sendo a cabruca considerada a principal
categorias de uso do solo na região econômica Litoral Sul da Bahia (Landau, 2003). Nas florestas
litorâneas atlânticas dos estados da Bahia e Espírito Santo, cerca de 4% da produção mundial de
cacau (Theobroma cacao L.) e 75% da produção brasileira é obtida no que é chamado localmente de
"sistemas de cabruca". Neste tipo especial de agrossilvicultura o sub-bosque é drasticamente
suprimido para dar lugar a cacaueiros e a densidade de árvores que atingem o dossel é
significativamente reduzida (Rolim e Chiarello, 2004; Saatchi et al., 2001). De acordo com Rolim e
Chiarello (2004) os resultados do seu estudo mostram que a sobrevivência a longo prazo de árvores
nativas sob sistemas de cabruca estão sob ameaça se as atuais práticas de manejo continuarem,
principalmente devido a severas reduções na diversidade de árvores e desequilíbrios de regeneração.
Tais resultados indicam que as florestas de cabrucas não são apenas menos diversificadas e densas
do que as florestas secundárias ou primárias da região, mas também que apresentam uma estrutura
onde espécies de árvores dos estágios sucessionais tardios estão se tornando cada vez mais raras,
enquanto pioneiras e espécies secundárias estão se tornando dominantes (Rolim e Chiarello, 2004).
Isso, por sua vez, resulta em uma estrutura florestal drasticamente simplificada, onde espécies
secundárias são beneficiadas em detrimento de espécies primárias (Rolim e Chiarello, 2004).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Grande parte das florestas úmidas do sul da Bahia estão fragmentadas como resultado da
atividade humana realizadas no passado, tais como o corte madeireiro e implementação da
agricultura (Paciencia & Prado, 2005). Estima-se que a região tenha 30.000 ha de cobertura florestal
(Paciência & Prado, 2005), 40.000 ha em estágio inicial de regeneração e 200.000 ha em área de
pasto e outras culturas, especialmente cacau (Theobroma cacao L.), seringa (Hevea brasiliensis
Müll.Arg.), piaçava (Attalea funifera Mart.) e dendê (Elaeis guianeensis Jacq.) (Alger & Caldas, 1996).
Especificamente em Una, 27% da cobertura florestal é ocupada por pasto, 15% de floresta em estágio
inicial de regeneração, 6% de plantação de cacau e 2 de plantação de seringa (Pardini, 2004). A
maioria das propriedades particulares são fazendas de cacau, o principal produto da agricultura
(Paciência & Prado, 2005). O município de Santa Teresa com 68315 ha tem 1,3% de seu território
(910 ha) convertido em agricultura de cana-de-açúcar e milho (Lapig, 2018).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
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Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O município de Santa Teresa com 68315 ha tem 12,3% de seu território (8449 ha)
transformados em pastagem (Lapig, 2018). O município de Una com 122171 ha tem 8,1% de seu
território (10194 ha) transformados em pastagem (Lapig, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE DE UNA (PI), RESERVA BIOLÓGICA DO MICO-
LEÃO (PI).

MYRTACEAE

Psidium araucanum Soares-Silva & Proença

Risco de extinção: ENB2ab(ii,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León
Data:28-07-2018

Justificativa: Árvore de até 15 m, endêmica do Brasil; ocorre exclusivamente em Floresta Estacional
Semidecidual  e  na  Floresta  Ombrófila  Mista  (Floresta  com  Araucária)  nos  estado  de  São  Paulo
(municípios de Itararé e Jundiaí) e Paraná (municípios de Cerro Azul, Curiúva, Sapopema, Telêmaco
Borba e Tunas do Paraná); documentada majoritariamente em Matas com Araucária, de onde provém
a  maioria  dos  registros  atribuídos  ao  táxon  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,  2018;  Reflora  -
Herbário Virtual,  2018; Soares-Silva e Proença,  2008),  foi  registrada dentro dos limites de duas
Unidades de Conservação de proteção integral, o Parque Estadual de Campinhos, no Paraná, e a
Reserva  Biológica  da  Serra  do  Japi,  em  São  Paulo  (Reflora  -  Herbário  Virtual,  2018).  Mesmo  com
relativa proteção legal oferecida por estas Unidades, ambas sofrem com a incidência de vetores de
stress,  assim  como  os  demais  municípios  supracitados.  A  espécie  possui  distribuição  restrita
(AOO=28 Km²) e 5 situações de ameaça. A Floresta Ombrófila Mista é a uma das formações florestais
mais ameaçadas do mundo, cujos remanescentes no estado do Paraná não recobrem 0,8% da área
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territorial total (MMA/ IAPR, 2003). Ainda, foi verificado nos municípios paranaenses de Sapopema e
Curiúva, redução de 94% e 97% da cobertura original da Mata Atlântica (SOS Mata Atlântica/ INPE
2011). Já Tunas do Paraná tem 733 ha de plantios de Eucalyptus sp.o e 14027 ha de Pinus, além
outros 1544 ha estão em corte raso ou recém-plantados (Eisfeld e Nascimento, 2015). O município de
Cerro Azul possui cerca de 17% de sua área territorial total já convertida em pastos, e já se cultiva
soja em seu território, assim como em Telêmaco Borba, onde 500 ha já se encontram-cultivados por
soja e cerca de 550 ha convertidos em pastagens (Lapig, 2018). No município de Itacaré, no estado
de São Paulo, a área de pastagem que corresponde a 25% do uso do solo (Lapig, 2018). Já Jundiaí, a
área de  pastagem corresponde a  25% do uso  do  solo  (Lapig,  2018).  Diante  desse  cenário  de
expansivas pressões e grave fragmentação florestal,  com pouca conectividade entre os fragmentos
em melhor estado de conservação ao longo de sua distribuição (MMA/ IAPR, 2003), infere-se reduções
tanto em AOO como em qualidade e extensão do habitat; a espécie ocorre exclusivamente em dois
dos  mais  ameaçados  tipos  vegetacionais  associados  a  Mata  Atlântica  brasileira,  atualmente
extremamente  fragmentados  e  impactado  por  atividades  antrópicas.  Recomenda-se  estudos
específicos  sobre  dados  populacionais  e  os  efeitos  da  fragmentação  da  paisagem  na  estrutura
genética da espécie, de modo a garantir sua perpetuação na natureza, através da elaboração e
implantação de Plano de Ação de Conservação para a espécie.
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Perfil da Espécie

Notas: Psidium araucanum Soares-Silva & Proença é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A
espécie foi descrita em 2008 na revista Botanical Journal of the Linnean Society 158(1): 52, 51–54. O
material tipo é Soares-Silva & Soares, 2535 e encontra-se depositado nos herbários UB (holótipo),
ASU, BHCB, K MBM (Isótipos) (Soares-Silva e Proença, 2008).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem estudos das populações.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Psidium araucanum é uma espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção,
2018), que ocorre nos estados do PARANÁ, nos municípios de Cerro Azul (Landrum 4104), Curiúva
(Chagas 2076), Sapopema (Chagas 2061), Telêmaco Borba (Chagas 1675) e Tunas do Paraná (Silva et
al. s.n.); SÃO PAULO, municípios de Itararé (Soares 2535) e Jundiaí (Leite 707).
AOO: 28km²
EOO: 28108km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila Mista
Tipo de Vegetação:
Resume: Psidium araucanum é uma árvore de até 15 metros de altura, terrestre, perene que ocorre
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na Mata Atlântica na Floresta Estacional Semidecidual e na Floresta Ombrófila Mista (Flora do Brasil
2020 em construção, 2018; Soares-Silva e Proença, 2008).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Oct to Nov
fruiting Jan to Jan
fruiting Mar to Mar
fruiting Oct to Nov
Resume: Psidium araucanum é uma planta com flores hermafroditas. A espécie floresce desde
outubro até novembro; e produz frutos em janeiro, março, outubro e novembro (Soares-Silva e
Proença, 2008).

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Nos municípios paranaenses de Sapopema, 94% da cobertura original da Mata Atlântica foi
desmatada, em Curiúva, esse percentual chega a 97% (SOS Mata Atlântica/ INPE 2011). Já Tunas do
Paraná tem 733,5 ha de plantios de Eucalyptos e 14.027,1 ha de Pinus, outros 1.544,5 ha estão em
corte raso ou recém-plantados (Eisfeld & Nascimento, 2015). Cerro Azul possui cerca de 17% de sua
área territorial total já convertida em pastos, e já se cultiva soja em seu território, assim como em
Telêmaco Borba, onde 500 ha já encontram-se cultivados por soja e cerca de550 ha em pastagens
(LAPIG, 2018)

Em São Paulo, Itararé, onde a espécie foi registrada, corresponde a região que possui maior área de
pastagem, que corresponde a 25,15% do uso do solo no município (LAPIG, 2018). Já Jundiaí, possui
maior área de pastagem ao norte e sua vegetação nativa tem maior concentração a sul. A área de
pastagem corresponde a 25,15% do uso do solo no município (LAPIG, 2018).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A Floresta com Araucária é a formação florestal mais ameaçada do mundo, restando
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somente 0,8 % de remanescentes desta formação florestal no Paraná; os remanescentes encontram-
se bastante fragmentados sendo a maior parte menor que 10 hectares, e encontram-se concentrados
principalmente em 13 municípios (ou 35 % da área total) nas regiões centro e sul do Estado; as
principais ameaças aos remanescentes são a extração seletiva e a intensiva de madeira, aliada às
queimadas, desmatamentos para expansão da agropecuária e o crescimento urbano.
Os principais problemas que afetam o Parque Estadual (PAREST) de Campinhos - PEC é o isolamento
da UC por uma matriz dominada por pastagens e áreas destinadas a silvicultura e agricultura geral;
embora sejam observados fragmentos de vegetação arbórea em inúmeros fundos de vale e encostas
abruptas, o que proporciona alguma conectividade do PEC com áreas lindeiras, em sua maioria, de
estágios iniciais a intermediários. Podem ocorrer ações isoladas de corte de madeira roliça para obras
rústicas e coleta de plantas medicinais para uso doméstico, considerando-se a proximidade de
algumas aglomerações humanas no entorno como as vilas do ribeirão Pulador e do Tigre (MMA/ IAPR,
2003).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrsada dentro dos limites das seguintes Unidades de Conservação: Parque Estadual
(PAREST) de Campinhos (Silva et al. s.n.), e Reserva Biológica (REBIO) da Serra do Japi (Leite , 707). O
PAREST resguarda, em seu interior, parte da vegetação original da Floresta com Araucária e
reflorestamentos de Araucárias e Pinus.

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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MYRTACEAE

Psidium bahianum Landrum & Funch

Risco de extinção: NT, quase chegando à VU

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:26-09-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  25  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em construção,  2018;
Landrum e  Funch,  2008).  Conhecida  popularmente  como araçá,  foi  coletada  em Floresta  Ombrófila
Densa  e  Restinga  associadas  a  Mata  Atlântica  no  estado  da  Bahia.  Apresenta  distribuição
relativamente ampla, EOO=53285 km², AOO=128 km² e aparentemente, subpopulações saudáveis
dentro  dos  limites  de  Unidades  de  Conservação de  uso  sustentável  privadas  e  em áreas  com
presença de expressivos remanescentes florestais. Análise temporal das coleções revelou frequência
de coletas regular e presença considerável em herbários, tendo sido documentada pela última vez em
2017. Apesar disso, sua população restringe-se a formações florestais de baixada no leste da Bahia,
cujos  remanescentes  florestais  perfazem  não  mais  que  15%  de  sua  totalidade  original  (SOS  Mata
Atlântica e INPE, 2018) e encontram-se atualmente severamente fragmentados (Ribeiro et al., 2009).
É notório a acentuada redução de grande parte das florestas úmidas do sul da Bahia como resultado
de atividades antrópicas realizadas no passado, tais como o corte madeireiro e implementação da
agricultura e  pecuária  (Lapig,  2018;  Paciencia  e  Prado,  2005).  Neste contexto,  P.  bahianum foi
considerado Quase Ameaçado (NT), podendo chegar a Vulnerável (VU) no futuro próximo caso o
processo de destruição dos ecossistemas florestais baianos se perpetue e mantenha taxas de perda
de cobertura florestal constantes ou maiores. Torna-se urgente a condução de pesquisa específica a
fim de se levantar dados populacionais quantitativos além de tendências temporais de perpetuação
do táxon tanto na Floresta Ombrófila quanto na Restinga a fim de se evitar sua inclusão em categoria
de ameaça mais restritiva.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Novon 18(1): 74. 2008. Popularmente conhecida por Araçá na Bahia
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: BAHIA, municípios de Alagoinha (Jesus 1384), Conde (Guedes 21563), Entre Rios (Fonseca
88), Esplanada (Freire 118), Ilhéus (Queiroz 2970), Itanagra (Jesus 617), Jandaíra (Guedes 21271),
Maraú (Guedes 22026), Mata de São João (Gomes 259), Santa Cruz Cabrália (Carvalho s.n.), Una
(Jardim 295), Uruçuca (Thomas 8405).
AOO: 128km²
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EOO: 53285.67km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Vegetação de Restinga
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Restinga
Resume: Árvore até 25 m de altura, ocorrendo em restinga e floresta a menos de 200 m de altitude
(Landrum, 2017; Landrum e Funch, 2008).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Sep to Jan
fruiting Sep to May
Resume: A espécie floresce de outubro a dezembro (Landrum, 2017; Landrum e Funch, 2008), e
também foi coletada em flor/botões nos meses de janeiro (Jesus 74), setembro (Jost 399); frutifica de
dezembro a fevereiro, raramente em setembro (Landrum, 2017; Landrum e Funch, 2008), mas
também foi coletada com frutos em março (Jesus 1131), abril (Guedes 21563), maio (Freire 118),
outubro (Guedes 21135), novembro (Jesus 687).

Ameaças:
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Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A área relativamente grande ocupada por categorias de uso do solo como pastagem,
agricultura e solo descoberto, e a pequena área relativa ocupada por floresta em estágio avançado de
regeneração revelam o alto grau de fragmentação da Mata Atlântica no Sudeste da Bahia (Landau,
2003). Grande parte das florestas úmidas do sul da Bahia estão fragmentadas como resultado da
atividade humana realizadas no passado, tais como o corte madeireiro e implementação da
agricultura (Paciencia e Prado, 2005). Estima-se que a região tenha 30.000 ha de cobertura florestal
(Paciencia e Prado, 2005), 40.000 ha em estágio inicial de regeneração e 200.000 ha em área de
pasto e outras culturas, especialmente cacau, seringa, piaçava e dendê (Alger; Caldas, 1996). A
maioria das propriedades particulares são fazendas de cacau, o principal produto da agricultura
(Paciencia e Prado, 2005), sendo a cabruca considerada a principal categorias de uso do solo na
região econômica Litoral Sul da Bahia (Landau, 2003). Nas florestas litorâneas atlânticas dos estados
da Bahia e Espírito Santo, cerca de 4% da produção mundial de cacau (Theobroma cacao L.) e 75% da
produção brasileira é obtida no que é chamado localmente de "sistemas de cabruca". Neste tipo
especial de agrossilvicultura o sub-bosque é drasticamente suprimido para dar lugar a cacaueiros e a
densidade de árvores que atingem o dossel é significativamente reduzida (Rolim e Chiarello, 2004).
De acordo com Rolim e Chiarello (2004) os resultados do seu estudo mostram que a sobrevivência a
longo prazo de árvores nativas sob sistemas de cabruca estão sob ameaça se as atuais práticas de
manejo continuarem, principalmente devido a severas reduções na diversidade de árvores e
desequilíbrios de regeneração. Tais resultados indicam que as florestas de cabrucas não são apenas
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menos diversificadas e densas do que as florestas secundárias ou primárias da região, mas também
que apresentam uma estrutura onde espécies de árvores dos estágios sucessionais tardios estão se
tornando cada vez mais raras, enquanto pioneiras e espécies secundárias estão se tornando
dominantes (Rolim e Chiarello, 2004). Isso, por sua vez, resulta em uma estrutura florestal
drasticamente simplificada, onde espécies secundárias são beneficiadas em detrimento de espécies
primárias (Rolim e Chiarello, 2004). O padrões de ocupação da paisagem na Região Sudoeste
refletem a predominância de atividades agropecuárias (Landau, 2003), o qual também estende-se
para o nordeste baiano (Lapig 2018).

Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Monoculturas florestais com Eucalyptus spp., ocupando 4,85% da paisagem é o principal
uso do solo identificado na Região Extremo Sul da Bahia, decorrente do estabelecimento de grandes
empresas reflorestadoras nessa região (Landau, 2003).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécies foi registrada na Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Lontra/Saudade (Jesus
1103), na Reserva Particular do Patrimônio Natural Estação Veracel (Carvalho s.n.).

Usos:
Uso:
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Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MYRTACEAE

Psidium canum Mattos

Risco de extinção: NT

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León
Data:28-07-2018

Justificativa: Árvore de até 7m, endêmica do Brasil, é conhecida popularmente como araçá-da-mata;
foi registrada principalmente em Cerrado latu sensu (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018) no
Distrito Federal (Brasília), em Goiás (municípios Anápolis e Jaraguá) e em Minas Gerais (Ibiá) (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018; Reflora - Herbário Virtual, 2018). A espécie apresenta distribuição
ampla (EOO=79945 km²), dentro dos limites de áreas protegidas, como o Parque Ecológico Ezechias
Heringer (Parque do Guará) e o Jardim Botânico de Brasília. Apesar disso, vetores de stress severos
incidem ao longo de sua distribuição; em Brasília, onde 14% da área total já é destinada ao cultivo de
soja,  áreas  naturais  sofrem diante  do  crescimento  urbano  acelerado,  e  25% da  área  total  do
município ser afetada constantemente por queimadas e 24% se encontrar convertido em pastagens
(Lapig, 2018); Anápolis e Jaraguá, que apresentam 7% e 4% da área total destinada ao cultivo de
soja, respectivamente, perderam cerca de 320 ha e 550 ha de áreas queimadas e cerca de 47% e
58% do total de suas áreas foram convertidas em pastagens (Lapig, 2018). Uma vez que apresenta
extensa distribuição e possui registros dentro de áreas protegidas, a espécie ocorre exclusivamente
no hotspot Cerrado, que vem experienciando perdas acentuadas de vegetação nativa nas últimas
décadas, além de abrigar grande parte das atividades agrícolas e pecuárias extensivas no Brasil.
Sugere-se ações de pesquisa e conservação, por exemplo a efetivação das áreas protegidas, a fim de
se garantir que a espécie não seja recategorizada em categoria de ameaça em futura reavaliação.
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Perfil da Espécie

Notas: Psidium canum Mattos é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi descrita em
1989 na revista Loefgrenia; communicações avulsas de botânica 94: 11. (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018). O nome vulgar da espécie é araçá-da-mata (Franzon, et al. 2009).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem estudos das populações.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Psidium canum é uma espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção,
2018), que ocorre no DISTRITO FEDERAL, em Brasilia (Jesus 42); no estado de GOIÁS, nos municípios
Anápolis (Gonçalves 258) e Jaraguá (Heringer 14030); e no estado de MINAS GERAIS, municípios de
Belo Horizonte (Heringer 6534) e Ibiá (Walter 17).
AOO: 32km²
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EOO: 79945km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 2 Savanna
Biomas: Cerrado
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Resume: Psidium canum é uma árvore de até 7 metros de altura, terrestre, perene que ocorre no
cerrado latu sensu (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Sep to Oct
flowering Dec to Dec
fruiting Jan to Jan
fruiting Mar to Apr
fruiting Oct to Oct
Sindrome de dispersão:zoochory
Informações sobre o dispersor: Segundo Kuhlmann, 56 Psidium canum é dispersada por animais
Resume: Psidium canum é uma planta com flores hermafroditas. A espécie foi coletada em flor nos
meses de: setembro (Heringer 14030), outubro (Heringer 14856) e dezembro (Gonçalves 258); e com
frutos em janeiro (Paula 279), março (Walter 17), abril (Kuhlmann 56) e outubro (Heringer 14856).

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
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Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Detalhes: Ibiá, em Minas Gerais, sofre com o estabelecimento e expansão de atividades
agropecuárias de alto impacto, como cultivos extensivos de soja (cerca de 15% da área total do
território municipal), e 30% da área total convertida em pastagens (LAPIG, 2018). Além disso, não
existem áreas legalmente protegidas no município (LAPIG, 2018), apesar de sua proximidade a região
compreendida pelo Parque Nacional da Serra da Canastra.

Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Brasilia, no Distrito Federal, apresenta 14% da área total destinada ao cultivo de soja, além
de crescimento urbano acelerado e 25% da área total do município afetada por queimadas (cerca de
11.759 ha) (LAPIG, 2018); Além disso, 24% do total da área total do município foi convertida em
pastagens (LAPIG, 2018). Existem Unidades de Conservação em cerca de 90% de Brasília, entretanto,
a grande maioria (75%), representam Áreas de Uso Sustentável, que tradicionalmente não oferecem
proteção efetiva a biodiversidade (LAPIG, 2018).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Anápolis e em Jaraguá (Goiás) apresentam 7% e 4% da área total destinada ao cultivo de
soja, respectivamente; ainda, possuem cerca de 320 ha e 550 ha de áreas queimadas,
respetivamente (LAPIG, 2018); também apresentam cerca de 47% e 58% do total de suas áreas
convertidas em pastagens, respectivamente (LAPIG, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada dentro dos limites do Parque Ecológico Ezechias Heringer (Parque do Guará) e
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no Jardim Botânico de Brasília.

MYRTACEAE

Psidium cauliflorum Landrum & Sobral

Risco de extinção: NT

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:12-12-2018

Justificativa: Árvore de até 5 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombrófila associada a Mata Atlântica nos estados da Bahia, Espírito Santo e Rio
de  Janeiro.  Apresenta  distribuição  quase  restrita,  EOO=22636  km²  e  ocorrência  em  fitofisionomia
florestal  severamente  fragmentada.  Sabe-se  que  as  florestas  de  baixada  situadas  nestes  estados
encontram-se  atualmente  drasticamente  reduzidas  e  fragmentadas  por  densa  matriz
agrosilvopastoril, que vem, desde tempos pretéritos, sendo explorado por atividades antrópicas ( SOS
Mata Atlântica e INPE, 2018; Lapig, 2018; Ribeiro et al., 2009; Rolim e Chiarello, 2004; Landau, 2003).
Assim, a espécie foi considerada Quase Ameaça (NT) de extinção neste momento, já que seus índices
espaciais suprassavam o limiar para categorias de ameaça e a persistência dos vetores de stress
descritos podem ampliar seu risco de extinção no futuro, resultando em declínio de EOO e qualidade
e  extensão  de  habitat.  Recomenda-se  ações  de  pesquisa  (distribuição,  números  e  tendências
populacionais)  e  conservação  (Plano  de  Manejo  sustentável)  urgentes  a  fim  de  se  garantir  sua
perpetuação na natureza, uma vez que a persistência dos vetores de stress descritos podem ampliar
seu risco de extinção no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Sida 22(2): 927. 2006.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: BAHIA, município de Anguera (Ferreira 27), Cabaceiras do Paraguaçu (Grupo Pedra do Cavalo
814), Conceição de Feira (Grupo Pedra do Cavalo 326), Feira de Santana (Queiroz 1742); ESPÍRITO
SANTO, município de Montanha (Folli 6961), Cachoeiro de Itapemirim (Tuler 511); MINAS GERAIS,
município de Salto da Divisa (Lombardi 5342); RIO DE JANEIRO, município São Francisco de
Itabapoana (Lima 8640).
AOO: 56km²
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EOO: 22636.21km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de 3-5,5 m de altura, ocorrendo em floresta estacional decídua (Landrum e Sobral,
2006).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Jan to Fev
flowering Jun to Aug
flowering Oct to Dec
fruiting Fev to Jul
fruiting Nov to Nov
Resume: A espécie foi coletada em flor nos meses de: janeiro (Tuler 480), fevereiro (Ferreira 27),
junho (Grupo Pedra do Cavalo 326), julho (Grupo Pedra do Cavalo 407), agosto (Lombardi 5342),
outubro (Grupo Pedra do Cavalo 814), novembro (Cardoso 1469), dezembro (Grupo Pedra do Cavalo
955); e em frutos nos meses de: fevereiro (Melo 6083), março (Lima 8640), abril (Queiroz 13), maio
(Tuler 511), junho (Mendonça s.n.), julho (Melo 4986), novembro (Cardoso 1435)

Ameaças:
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Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Os municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Montanha (ES), com cerca de 78.818 ha e
109.892 ha, respectivamente, contém 52% e 53% de suas áreas convertidas em pastagens (Lapig,
2018). Já os municípios de Anguera e Cabaceiras do Paraguaçu (BA), com cerca de 17.704 ha e
22.601 ha, respectivamente, contém 65% e 47% de suas áreas convertidas em pastagens (Lapig,
2018). Nas florestas litorâneas atlânticas dos estados da Bahia e Espírito Santo, cerca de 4% da
produção mundial de cacau (Theobroma cacao L.) e 75% da produção brasileira é obtida no que é
chamado localmente de "sistemas de cabruca". Neste tipo especial de agrossilvicultura o sub-bosque
é drasticamente suprimido para dar lugar a cacaueiros e a densidade de árvores que atingem o
dossel é significativamente reduzida (Rolim e Chiarello, 2004). De acordo com Rolim e Chiarello
(2004) os resultados do seu estudo mostram que a sobrevivência a longo prazo de árvores nativas
sob sistemas de cabruca estão sob ameaça se as atuais práticas de manejo continuarem,
principalmente devido a severas reduções na diversidade de árvores e desequilíbrios de regeneração.
Tais resultados indicam que as florestas de cabrucas não são apenas menos diversificadas e densas
do que as florestas secundárias ou primárias da região, mas também que apresentam uma estrutura
onde espécies de árvores dos estágios sucessionais tardios estão se tornando cada vez mais raras,
enquanto pioneiras e espécies secundárias estão se tornando dominantes (Rolim e Chiarello, 2004).
Isso, por sua vez, resulta em uma estrutura florestal drasticamente simplificada, onde espécies
secundárias são beneficiadas em detrimento de espécies primárias (Rolim e Chiarello, 2004). A área
relativamente grande ocupada por categorias de uso do solo como pastagem, agricultura e solo
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descoberto, e a pequena área relativa ocupada por floresta em estágio avançado de regeneração
revelam o alto grau de fragmentação da Mata Atlântica no Sudeste da Bahia (Landau, 2003).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O município de Cabaceiras do Paraguaçu contém uma extensa área alagada com o
barramento do Rio Paraguaçu (Lapig, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécies foi registrada na Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba (Lima 5224), na Reserva
Particular do Patrimônio Natural Fazenda Cafundó (Tuler 480).

Ação: 5.1.2 National level
Situação: on going
A espécie ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da flora
endêmica ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
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Detalhes:

MYRTACEAE

Psidium gaudichaudianum Proença & Faria

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:24-09-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  20  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em construção,  2018;
Proença  et  al.,  2017).  Conhecida  popularmente  como  araçá-grande,  foi  coletada  em  Floresta
Ombrófila Densa Submontana e Montana associada a Mata Atlântica nos estados do Espírito  Santo,
Rio de Janeiro e São Paulo. A espécie é conhecida por somente cinco coletas, das quais ao menos
duas não possuem informações e foram realizadas a mais de 100 anos. Diante da carência de
informações, a espécie foi considerada como Dados Insuficientes (DD) neste momento, uma vez que
o conjunto de informações disponíveis não possibilitou uma avaliação de risco de extinção robusta.
Assim, demanda-se ações de pesquisa (taxonomia, distribuição, números e tendências populacionais)
urgentes que possibilitem uma reavaliação de seu risco de extinção à luz de novas e precisas
informações.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Phytotaxa 308(2): 262. 2017.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: ESPÍRITO SANTO, município de Linhares (Folli 5760); RIO DE JANEIRO (Gaudichaud 750); SÃO
PAULO, município de São Miguel Arcanjo (Moraes 978).
AOO: 8km²
EOO: 0km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa Montana
Floresta Ombrófila Densa Submontana
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de 20 m de altura, ocorrendo Floresta Ombrófila Densa Atlântica Montana ou
Submontana (Proença et al., 2017).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Mar to Mar
flowering Nov to Nov
fruiting Mar to Mar
fruiting May to May
Resume: A espécie foi coletada em flor nos meses de: março (Folli 5518), novembro (Folli 5760); e em
frutos nos meses de: março (Folli 5518), maio (Moraes 978).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
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Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Nas florestas litorâneas atlânticas dos estados da Bahia e Espírito Santo, cerca de 4% da
produção mundial de cacau (Theobroma cacao L.) e 75% da produção brasileira é obtida no que é
chamado localmente de "sistemas de cabruca". Neste tipo especial de agrossilvicultura o sub-bosque
é drasticamente suprimido para dar lugar a cacaueiros e a densidade de árvores que atingem o
dossel é significativamente reduzida (Rolim e Chiarello, 2004). De acordo com Rolim e Chiarello
(2004) os resultados do seu estudo mostram que a sobrevivência a longo prazo de árvores nativas
sob sistemas de cabruca estão sob ameaça se as atuais práticas de manejo continuarem,
principalmente devido a severas reduções na diversidade de árvores e desequilíbrios de regeneração.
Tais resultados indicam que as florestas de cabrucas não são apenas menos diversificadas e densas
do que as florestas secundárias ou primárias da região, mas também que apresentam uma estrutura
onde espécies de árvores dos estágios sucessionais tardios estão se tornando cada vez mais raras,
enquanto pioneiras e espécies secundárias estão se tornando dominantes (Rolim e Chiarello, 2004).
Isso, por sua vez, resulta em uma estrutura florestal drasticamente simplificada, onde espécies
secundárias são beneficiadas em detrimento de espécies primárias (Rolim e Chiarello, 2004). Linhares
(ES) está entre os municípios brasileiros produtores de cana-de-açúcar, cujos plantios iniciaram a
partir da década de 1980 e substituíram as florestas nativas e áreas de tabuleiros (Mendonza et al.,
2000; Oliveira et al., 2014; Pinheiro et al., 2010; Tavares e Zonta, 2010). Tais cultivos são associados
a prática da queima dos canaviais, com a finalidade de diminuir a quantidade de palha e facilitar a
colheita (Mendonza et al., 2000; Oliveira et al., 2014; Pinheiro et al., 2010; Tavares e Zonta, 2010). De
acordo com a Resolução MAPA nº 241/2010, Linhares é um dos municípios indicados para o plantio de
novas áreas de cana-de-açúcar, destinadas à produção de etanol e açúcar. A Conab (2018) estima
uma área de cana-de-açúcar de 47,6 e 45,3 mil ha, respectivamente para as safras 2017/2018 e
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2018/2019 no Espírito Santo. A economia do município São Miguel Arcanjo (SP) está voltada para o
setor agrícola, com o predomínio do cultivo de uvas do tipo Itália e Rubi. Uma variedade que cresce
muito na cidade é a uva rústica de mesa, como a niagara,(tratando - se de uma uva com menos custo
para a produção),visto que na reforma dos parreirais os produtores vem optando pelo plantio da
mesma, também ganhando espaço em novas áreas, principalmente na divisa com Capão Bonito (SP).
A uva niagara atualmente em São Miguel Arcanjo, é responsável por 40% da produção do Estado de
São Paulo. Também há outros, como o cultivo da batata, soja e feijão (Prefeitura São Miguel Arcanjo,
2018).

Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: As florestas plantadas de eucalipto estão distribuídas estrategicamente, em sua maioria,
nos estados de Minas Gerais, com maior área plantada, São Paulo, Bahia, Espírito Santo e Rio Grande
do Sul (Baesso et al., 2010). O município de Linhares possui 3% do seu território ocupado por
florestas plantadas, o que corresponde a 5% da área com esta atividade no estado do Espírito Santo
(Lapig, 2018).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada no Parque Estadual Carlos Botelho (Moraes 978).

Usos:
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Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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MYRTACEAE

Psidium grazielae Tuler & M. C. Souza

Risco de extinção: ENB2ab(ii,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:06-11-2018

Justificativa: Árvore de até 12 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Estacional  Semidecidual  associada a Mata Atlântica nos estados da Bahia,
Espírito Santo e Rio de Janeiro. Apresenta distribuição restrita, AOO=24 km² e ocorrência exclusiva
em  fitofisionomia  florestal  severamente  fragmentada.  Sabe-se  que  a  Mata  Atlântica  encontra-se
atualmente reduzida a não mais que 15% de sua extensão original (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Na  área  de  ocorrência  da  espécie,  os  fragmentos  florestais  estão  intercalados  entre  pastagens  e
plantações de cana-de-açúcar, frequentemente fora de área de proteção (Tuler et al., 2017), apesar
de registros escassos realizados dentro de Unidades de Conservação de proteção integral. Em Santa
Teresinha (BA), Conceição da Barra, Rio Bananal (ES) e Cardoso Moreira (RJ) restam cerca de 2,3%,
14,7%, 5,6% e 4,5%, respectivamente, da Mata Atlântica original (Fundação SOS Mata Atlântica e
INPE,  2018),  hoje  intensamente  alterados  por  atividades  antrópicas  de  alto  impacto,  como
agropecuária extensiva, desmatamento, aumento na frequência de incêndios e expansão urbana
(Lapig, 2018; Rolim e Chiarello, 2004). Diante do exposto, P. grazielae foi considerada Em Perigo (EN)
de extinção. Infere-se declínio contínuo em AOO e extensão e qualidade de habitat. Recomenda-se
ações de pesquisa (distribuição, números e tendências populacionais) e conservação (Plano de Ação)
urgentes a fim de se garantir sua perpetuação na natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Phytotaxa 297(1): 78. 2017.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: BAHIA, município de Santa Teresinha (Costa 2619); ESPÍRITO SANTO, municípios de
Conceição da Barra (Tuler 496), Rio Bananal (Faria 2535), Sooretama (Gusson 4); RIO DE JANEIRO,
município de Cardoso Moreira (Costa 359).
AOO: 24km²
EOO: 48244.51km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Estacional Semidecidual
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvore de 3-12 m de altura, ocorrendo em floresta estacional semidecidual (Tuler et al.,
2017).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Jan to Jan
flowering Apr to Apr
flowering Aug to Sep
flowering Dec to Dec
fruiting Jan to Mar
Resume: A espécie foi coletada em flor nos meses de: janeiro (Tuler 496), abril (Faria 2535), agosto
(Costa 2703), setembro (Souza 1021), dezembro (Ribeiro 698); e em frutos nos meses de: janeiro
(Tuler 496), fevereiro (Costa 359), março (Ribeiro 811).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion

286



Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Na área de ocorrência da espécie, os fragmentos florestais estão intercalados entre
pastagens e plantações de cana-de-açúcar, fora da área de proteção (Tuler et al., 2017). Nas florestas
litorâneas atlânticas dos estados da Bahia e Espírito Santo, cerca de 4% da produção mundial de
cacau (Theobroma cacao L.) e 75% da produção brasileira é obtida no que é chamado localmente de
"sistemas de cabruca". Neste tipo especial de agrossilvicultura o sub-bosque é drasticamente
suprimido para dar lugar a cacaueiros e a densidade de árvores que atingem o dossel é
significativamente reduzida (Rolim e Chiarello, 2004). De acordo com Rolim e Chiarello (2004) os
resultados do seu estudo mostram que a sobrevivência a longo prazo de árvores nativas sob sistemas
de cabruca estão sob ameaça se as atuais práticas de manejo continuarem, principalmente devido a
severas reduções na diversidade de árvores e desequilíbrios de regeneração. Tais resultados indicam
que as florestas de cabrucas não são apenas menos diversificadas e densas do que as florestas
secundárias ou primárias da região, mas também que apresentam uma estrutura onde espécies de
árvores dos estágios sucessionais tardios estão se tornando cada vez mais raras, enquanto pioneiras
e espécies secundárias estão se tornando dominantes (Rolim e Chiarello, 2004). Isso, por sua vez,
resulta em uma estrutura florestal drasticamente simplificada, onde espécies secundárias são
beneficiadas em detrimento de espécies primárias (Rolim e Chiarello, 2004).

Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
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Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Os municípios de Conceição da Barra e Sooretama (ES), com cerca de 118.489 ha 58.641
ha, respectivamente, contém 32% 5% de suas áreas convertidsa em florestas plantadas (Lapig,
2018).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Em Santa Teresinha (BA), Conceição da Barra, Rio
Bananal (ES) e Cardoso Moreira (RJ) restam cerca de 2,3%, 14,7%, 5,6% e 4,5%, respectivamente, da
Mata Atlântica original nesses municípios (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécies foi registrada na Reserva Biológica de Córrego Grande (Tuler 496) e na Reserva Biológica
de Sooretama (Gusson 4).

Ação: 5.1.2 National level
Situação: on going
A espécie ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da flora
endêmica ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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MYRTACEAE

Psidium myrtoides O.Berg

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León
Data:28-07-2018

Justificativa:  Árvore,  de  6-12  m de  altura  (raramente  ultrapassando  20  m),  nativa  e  endêmica  do
Brasil  (Reflora  -  Herbário  Virtual,  2018;  Flora  do  Brasil  2020  em  construção,  2018).  Conhecido
popularmente como araçá, ocorre ao longo do Leste do Brasil, em diversas tipologias de vegetação
associadas  aos  biomas Caatinga (Caatinga stricto  sensu),  Cerrado (Cerrado lato  sensu)  e  Mata
Atlântica (Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Ombrófila) (Flora do Brasil 2020 em construção,
2018). Possui registros em diversos municípios dos estados do Ceará, Maranhão, Tocantins, Bahia,
Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do
Sul (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), além de ter sido documentada dentro dos limites de
diversas Unidades de Conservação, de distintas categorias de proteção e esferas administrativas.
Com  base  em  seu  elevado  número  de  registros  botânicos  depositados  em  herbários  (Reflora  -
Herbário Virtual, 2018) e no EOO=2585852 km², assume-se que a espécie é comum, frequente em
diversos biomas e tipologias vegetacionais e com subpopulações protegidas dentro dos limites de
diversas Unidades de Conservação.
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Perfil da Espécie

Notas: Psidium myrtoides O. Berg é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi descrita
em 1956 na Flora Brasiliensis 14(1): 384. O material tipo é Sello, s.n, e encontra-se depositado no
herbários P (Flora do Brasil 2020, em construção; Reflora, 2018). O nome vernáculo da espécie é
araça (Franzon et al. 2009)

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: O fruto é consumido in natura e em algumas regiões são preparados doces e jaleias.
(Franzon et al. 2009).

Reference:
Franzon, R.C., Campos, L.D.O., Proença, C.E.B., Sousa-Silva, J.C., 2009. Araçás do gênero Psidium:
principais espécies, ocorrência, descrição e usos. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados.

População:
Não existem estudos das populações.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
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Endêmica do Brasil
Resume: Psidium myrtoides é uma espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção,
2018).

Ocorre nos seguintes estados e municípios:

BAHIA: Abaíra, Boa Nova, Formosa do Rio Preto, Jequié, Maracás, Riachão das Neves e Rio de Contas.
- CEARÁ: Crato e Jardim. - DISTRITO FEDERAL: Brasília e Planaltina. - ESPÍRITO SANTO: Cariacica,
Conceição da Barra, Domingos Martins, Ecoporanga, Fundão, Ibitirama, Itapemirim, Itarana, Linhares,
Pancas, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Serra, Sooretama, Viana, Vila Velha e
Vitória. - GOIÁS: Água Fria de Goiás, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Caldas Novas, Campos
Belos, Catalão, Cavalcante, Colinas do Sul, Corumbá  de Goiás, Cristalina, Formosa, Niquelândia,
Pirenópolis, São Domingos, Teresina de Goiás, Uruaçu e Vila Propício. - MARANHÃO: Balsas, Carolina,
Loreto, Santa Quitéria do Maranhão e Tasso Fragoso. - MATO GROSSO DO SUL: Bodoquena. - MINAS
GERAIS: Belo Horizonte, Botelhos, Caeté, Carangola, Catas Altas, Descoberto, Diamantina, Extrema,
Faria Lemos, Formoso, Itabirito, João Monlevade, Lima Duarte, Mogi Guaçu, Olaria, Ouro Preto,
Paraguaçu, Rio preto, Santa Maria do Salto, Santana do Riacho, São Gotardo, São Lourenço, São
Sebastião do Rio Preto, Turmalina e Unaí. - PARANÁ: Araucária, Curitiba, Quatro Barras, São José dos
Pinhais e Tomazina. - PIAUÍ: Brasileira. - RIO DE JANEIRO: Campos dos Goytacazes, Itatiaia, Nova
Friburgo, Petrópolis, São Gonçalo e São José do Vale do Rio Preto. - Rio Grande do Sul: Morrinhos do
Sul e Três Cachoeiras. - SANTA CATARINA: Angelina e Siderópolis. - SÃO PAULO: Areias, Atibaia,
Biritiba-Mirim, Bofete, Boraceia, Campinas, Cunha, Jaboticabal, Mogi Guaçu, Potirendaba, Salesópolis,
Santo Antonio de Posse, São Miguel Arcanjo e São Paulo. - TOCANTINS: Aliança do Tocantins, Arraias,
Darcinópolis, Gurupi, Palmas, Paranã e Porto Nacional.

AOO: 672km²
EOO: 2585852km²

291



Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1 Forest
2 Savanna
Biomas: Caatinga
Cerrado
Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Cerrado (lato sensu)
Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Psidium myrtoides é uma árvore de 6 a 12 metros de altura, as vezes acima de 20 metros
de altura. Psidium myrtoides ocorre nos biomas Caatinga (Caatinga stricto sensu), Cerrado (Cerrado
lato sensu) e Mata Atlântica (Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Ombrófila) (Flora do Brasil
2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Aug to Fev
flowering May to May
fruiting Sep to Jul
Resume: Psidium myrtoides é uma planta com inflorescências axilares e terminais tipo racemos. As
flores são hermafroditas. Os frutos maduros são atropurpúreos. A espécie floresce de Agosto até
Maio; produz frutos quase o ano tudo, só não tem sido observada com fruto em Agosto.

Usos:
Uso: 1. Food - human
Recurso: fruit
Proveniência: natural
Detalhes:

MYRTACEAE

Psidium oblongatum O.Berg

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León
Data:28-07-2018
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Justificativa: Árvore de até 12 m de altura, endêmica do Brasil; foi registrada em Floresta Estacional
Semidecidual e Floresta Ombrófila Densa associadas a Mata Atlântica nos estados do Espírito Santo
(municípios Águia Branca, Cariacica, Governador Lindenberg, Linhares, Pinheiros, Santa Leopoldina,
Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa), Minas Gerais (municípios de Caratinga, Catas Altas, Dionísio,
Itambé do Mato Dentro, Mariana, Marliéria, Paulistas, Santa Maria do Salto, Santana do Paraíso, São
Gonçalo do Rio Abaixo e Viçosa) e Rio de Janeiro (Sapucaia) (Reflora - Herbário Virtual, 2018; Flora do
Brasil  2020  em  construção,  2018).  A  espécie  apresenta  ampla  distribuição  na  Mata  Atlântica
(EOO=116453  km²;  AOO=112  km²),  com  registros  realizados  dentros  dos  limites  de  diversas
Unidades de Conservação, como a Reserva Biológica Duas Bocas, Reserva Florestal da Companhia
Vale do Rio Doce, Reserva Biológica Córrego do Veado, Reserva Particular do Patrimônio Natural
Santuário do Caraça, Parque Estadual do Rio Doce, Parque Nacional do Alto Cariri, Estação Biológica
de Caratinga, Área de Proteção Ambiental Morro da Pedreira, Parque Nacional da Serra do Cipó, entre
outras.  Desde  sua  descrição,  a  espécie  tem sido  frequentemente  documentada  (50  espécimes
depositados em herbário validados pelo especialista botânico atribuídos ao táxon), tanto em áreas
conservadas  como  em  áreas  perturbadas  (Reflora  -  Herbário  Virtual,  2018).  Diante  do  exposto,
considera-se que a espécie não corre risco iminente de extinção, porém recomenda-se medidas
eficazes que garantam a efetiva conservação das áreas protegidas em que a espécie ocorre.
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Perfil da Espécie

Notas: Psidium oblongatum O.Berg é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi descrita
em 1857 na Flora Brasiliensis 14(1): 392. O material tipo é Sellow, 1185 (Berg, 1857) e encontra-se
depositado no herbário K (holótipo) (Reflora,2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem estudos das populações.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Psidium oblongatum é uma espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção,
2018), que ocorre nos estados do ESPÍRITO SANTO, nos municípios de Águia Branca (Demuner 4594),
Cariacica (Fontana 5146), Governador Lindenberg (Demuner 2732), Linhares (Folli 4714), Pinheiros
(Folli 6505), Santa Leopoldina (Demuner 4647), Santa Maria de Jetibá (Teixeira 46) e Santa Teresa
(Kollmann 2139); MINAS GERAIS, municípios de Caratinga (Stehmann 3035), Catas Altas (Morais 185),
Dionísio (França 598), Itambé do Mato Dentro (Santos 105), Mariana (Rezende 2529), Marliéria
(Almeida 204), Ouro Preto (Sellow 1185), Paulistas (Tavares s.n.), Santa Maria do Salto (Amorim
5557), Santana do Paraíso (R.Tsuji 1564), São Gonçalo do Rio Abaixo (Ferreira 109) e Viçosa (Neto,
JAAM 2043); RIO DE JANEIRO, município de Sapucaia (Britto Pereira 06/68).
AOO: 112km²
EOO: 116453km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1 Forest
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Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Psidium oblongatum é uma árvore de até 12 metros de altura, terrestre, perene que ocorre
na Mata Atlântica em Floresta Estacional Semidecidual e na Floresta Ombrofila (Flora do Brasil 2020
em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Oct to Fev
fruiting Dec to Jun
Resume: Psidium oblongatum é uma planta com flores hermafroditas. A espécie floresce desde
outubro até fevereiro; e produz frutos desde dezembro até junho (Tuler, et al. 2017).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
occurrence
Detalhes: Vivem no entorno da Mata Atlântica aproximadamente 100 milhões de habitantes, os quais
exercem enorme pressão sobre seus remanescentes, seja por seu espaço, seja pelos seus inúmeros
recursos. Ainda que restem exíguos 7,3% de sua área original, apresenta uma das maiores
biodiversidades do planeta. A ameaça de extinção de algumas espécies ocorre porque existe pressão
do extrativismo predatório sobre determinadas espécies de valor econômico e também porque existe
pressão sobre seus habitats, sejam, entre outros motivos, pela especulação imobiliária, seja pela
centenária prática de transformar floresta em área agrícola (Simões; Lino, 2003).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Detalhes: A retirada da cobertura vegetal na Mata Atlântica visando a utilização da área para a
agricultura, pastagem, extração de madeira e ocupação humana ao longo dos últimos dois séculos
causou a destruição da maior parte desta região, restando hoje cerca de 7% a 8% de sua área
original. Devido à ocupação urbana e agrícola, as áreas de mata estão cada vez mais isoladas umas
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das outras, formando pequenas ilhas de vegetação nativa. Desta forma, a maioria das espécies que
vivem nesses fragmentos formam populações isoladas de outras que se situam em outros
fragmentos. Para muitas espécies, a área agrícola ou urbana circundante pode significar uma barreira
intransponível, o que altera de maneira irreversível o fluxo gênico entre as populações e compromete
a perpetuação destas na natureza (Galindo-Leal; Câmara, 2003).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
Registros de P. oblongatum foram realizados dentros dos limites de diversas Unidades de
Conservação, como a Reserva Biológica (REBIO) Duas Bocas, Reserva Florestal da Companhia Vale do
Rio Doce, REBIO Córrego do Veado, Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Santuário do
Caraça, Parque Estadual (PAREST) do Rio Doce, Parque Nacional (PARNA) do Alto Cariri, Estação
Biológica de Caratinga, Área de Proteção Ambiental (APA) Morro da Pedreira, PARNA Serra do Cipó,
entre outras.

MYRTACEAE

Psidium rotundidiscum Proença & Tuler

Risco de extinção: ENB1ab(i,ii,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:18-12-2018

Justificativa: Árvore de até 5 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Estacional Semidecidual e Caatinga (stricto sensu) associadas a Mata Atlântica e
a Caatinga na Bahia, municípios de Boa Nova e Maracás. Apresenta distribuição restrita, EOO=778
km2, AOO=16 km², quatro situações de ameaça e ocorrência exclusiva nas Matas de Cipó, vegetação
ecotonal  atualmente  severamente  fragmentada.  A  destruição  das  florestas  baianas  continua
paulatinamente,  a  medida  que  a  população  local  tenta  ampliar  áreas  agrícolas,  muitas  vezes
avançando para áreas de protegidas existentes na região, como o Parque Nacional de Boa Nova.
Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para uma
redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas associados
no Brasil. Cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem. Embora a taxa de desmatamento
tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a qualidade e extensão de áreas
florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos (Fundação SOS Mata Atlântica e
INPE, 2018). Os municípios de ocorrência apresentam cerca de 2% a 10% de remanescentes da Mata
Atlântica original que cobria seus territórios (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018), além de
38%-48% de suas áreas convertidas em pastagens (Lapig, 2018). Assim, foi considerda Em Perigo
(EN) de extinção.  Infere-se declínio contínuo em EOO, AOO e extensão e qualidade de habitat.
Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição, números e tendências populacionais) e conservação
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(Plano de Ação) urgentes a fim de garantir sua perpetuação na natureza no futuro.

Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Phytotaxa 288(2): 162. 2016.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: BAHIA, municípios de Boa Nova (Machado 1217), Maracás Faria 4160).
AOO: 16km²
EOO: 778.26km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
2.1 Dry Savanna
Biomas: Mata Atlântica
Caatinga
Fitofisionomias: Floresta Estacional Semidecidual
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Caatinga (stricto sensu)
Resume: Árvore de 2-5 m de altura, ocorrendo na floresta estacional semidecidual, mata de cipó e na
caatinga (Tuler et al., 2016).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Jan to Jan
flowering Apr to Apr
fruiting Mar to Mar
fruiting Oct to Oct
Resume: A espécie foi coletada em flor nos meses de: janeiro (Aona 2005), abril (Mori 10049); e em
frutos nos meses de: março (Machado 1217), outubro (Faria 4160).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development

298



Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Os municípios de Boa Nova e Maracás (BA), respectivamente, com cerca de 85.915 ha e
225.307 ha, contém 38% e 48% de suas áreas convertidas em pastagens (Lapig, 2018). Pastagem e
agricultura foi a classe de uso dolo predominante, ocupando 51,01% da Região econômica Sudoeste
da Bahia (Landau, 2003). A cabruca ocupa 23,55% da Região econômica Sudoeste, considerando os
remanescentes florestais em diferentes estágios de regeneração e cabruca (Landau, 2003). Nas
florestas litorâneas atlânticas dos estados da Bahia e Espírito Santo, cerca de 4% da produção
mundial de cacau (Theobroma cacao L.) e 75% da produção brasileira é obtida no que é chamado
localmente de "sistemas de cabruca". Neste tipo especial de agrossilvicultura o sub-bosque é
drasticamente suprimido para dar lugar a cacaueiros e a densidade de árvores que atingem o dossel
é significativamente reduzida (Rolim e Chiarello, 2004). De acordo com Rolim e Chiarello (2004) os
resultados do seu estudo mostram que a sobrevivência a longo prazo de árvores nativas sob sistemas
de cabruca estão sob ameaça se as atuais práticas de manejo continuarem, principalmente devido a
severas reduções na diversidade de árvores e desequilíbrios de regeneração. Tais resultados indicam
que as florestas de cabrucas não são apenas menos diversificadas e densas do que as florestas
secundárias ou primárias da região, mas também que apresentam uma estrutura onde espécies de
árvores dos estágios sucessionais tardios estão se tornando cada vez mais raras, enquanto pioneiras
e espécies secundárias estão se tornando dominantes (Rolim e Chiarello, 2004). Isso, por sua vez,
resulta em uma estrutura florestal drasticamente simplificada, onde espécies secundárias são
beneficiadas em detrimento de espécies primárias (Rolim e Chiarello, 2004).
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Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada no Parque Nacional de Boa Nova (Machado 1217)

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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MYRTACEAE

Psidium rufum Mart. ex DC.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Marcio Verdi; Gláucia Crispim
Data:14-12-2018

Justificativa: Árvore de até 12 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu) e Floresta Estacional Semidecidual associadas a
Mata Atlântica e ao Cerrado nos estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná,
Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal. Apresenta distribuição ampla, EOO=1345853 km²,
diversos registros depositados em coleções biológicas, inclusive com coletas realizadas recentemente
(2017), e ocorrência confirmada em Unidades de Conservação de proteção integral e em áreas onde
ainda predominam na paisagem extensões significativas de ecossistemas naturais em estado prístino
de  conservação.  A  espécie  ocorre  em  múltiplas  fitofisionomias  e  em  distintos  domínios
fitogeográficos, de forma ocasional na maior parte das localidades em que foi registrada. Não existem
dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos
maduros, além de não serem descritos usos potenciais ou efetivos que comprometam sua existência
na natureza. Pode eventualmente ser utilizada como lenha, e possui potencial valor econômico pelos
seus frutos e pela casca, rica em taninos e utilizada para curtir couros. Dentre ações para a sua
conservação,  há  iniciativa  de  produção  de  mudas  da  espécie  para  fins  de  restauração  (Sociedade
Chauá, com.pess.). Apesar de haver registros de ameaças à espécie e ocorrência em áreas com
intensa perda de habitat (Vale et al. 2014; Araujo et al., 2005), P. rufum é abundante em várias
localidades, com suas populações não sendo consideradas severamente fragmentadas. Assim, P.
rufum foi considerada como Menor Preocupação (LC), demandando ações de pesquisa (distribuição,
tendências e  números populacionais)  a  fim de se ampliar  o  conhecimento disponível  e  garantir  sua
perpetuação na natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Prodr. [A. P. de Candolle] 3: 234. 1828. De acordo com especialista botânico a
espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Sim. A espécie é de pequeno porte,
sendo recomendada para arborização urbana. A madeira de acordo com o livro Árvores Brasileiras vol
2 (Lorenzi 1998) é indicada para marcenaria, embalagens, cabos de ferramentas, instrumentos
agrícolas, lenha e carvão. Pessoalmente eu já observei a madeira sendo utilizada para lenha. Os
frutos são comestíveis, um pouco ácidos, mas com grande potencial econômico. São muito
consumidos também por aves e pequenos mamíferos. A casca é rica em taninos, sendo utilizada para
curtir couros. ; 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R.: Sim. APA Estadual de Macaé de Cima,
Parque Nacional da Serra do Cipó, Parque Nacional do Caparaó, por exemplo. Entretanto a maior
parte das coletas foram feitas fora de Unidades de Conservação; 3 - apresenta registros recentes,
entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Sim. Ocorre na Floresta
Atlântica e Cerrado; 5 - possui amplitude de habitat. R.: Sim; 6 - possui especificidade de habitat. R.:
Não; 7 - apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional. R.: Não; 8 - em relação a
frequência dos indivíduos na população. R.: Ocasional; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas
populações. R.: A maior ameaça é o avanço do desmatamento dos dois biomas onde a espécie
ocorre, Mata Atlântica e Cerrado (Bruno Sampaio Amorim, com. pess. 24/10/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
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Resume: A espécie é de pequeno porte, sendo recomendada para arborização urbana. A madeira de
acordo com o livro Árvores Brasileiras vol 2 (Lorenzi 1998) é indicada para marcenaria, embalagens,
cabos de ferramentas, instrumentos agrícolas, lenha e carvão. Pessoalmente eu já observei a madeira
sendo utilizada para lenha. Os frutos são comestíveis, um pouco ácidos, mas com grande potencial
econômico. São muito consumidos também por aves e pequenos mamíferos. A casca é rica em
taninos, sendo utilizada para curtir couros (Bruno Sampaio Amorim, com. pess. 24/10/2018).

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: Bahia (Harley 26676), Ceará (Araújo 928), Distrito Federal (Campos 6), Espírito Santo (Lírio
500), Goiás (Gomes Júnior 194), Gomes Júnior (Oliveira-Filho 119), Minas Gerais (Pifano 157), Paraná
(Hatschbach 32220), Rio de Janeiro (Glaziou 13446), São Paulo (Bertoni 347).

AOO: 756km²
EOO: 1345853km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
2.1 Dry Savanna
Biomas: Mata Atlântica
Cerrado
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Tipo de Vegetação: Campo Rupestre
Cerrado (lato sensu)
Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvores de 12 m de altura (Vervloet 597), ocorrendo na Mata Atlântica e Cerrado (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O Cerrado contém extensas áreas em condições favoráveis à agricultura intensiva e à
pecuária extensiva (Tavares et al., 2010), sendo cerca de 40% da área convertida para estes usos
(Rachid et al., 2013). A expansão agrícola no Cerrado vem sendo estimulada por diversos incentivos
governamentais, tais como os programas de biocombustíveis e desenvolvimento do Cerrado, ou de
assistência técnica (Bojanic, 2017; Fearnside, 2001; Gauder et al., 2011; Koizumi, 2014; Moreddu et
al., 2017; Pereira et al., 2012; Rachid et al., 2013; Ratter et al., 1997), a fim de suprir a crescente
demanda do mercado internacional (Gauder et al., 2011; Pereira et al., 2012). Essa região é
responsável pela produção de cerca de 49% dos grãos no Brasil (Rachid et al., 2013), em particular a
soja, o milho e o algodão (Bojanic, 2017; Castro et al., 2010; Ratter et al., 1997). O Cerrado brasileiro
sofreu perdas particularmente pesadas para o avanço da soja (Fearnside, 2001), tendo cerca de
10,5% de sua área ocupada por culturas agrícolas (Sano et al., 2008). Além de ser considerado o
celeiro brasileiro devido à produção de grão (Pereira et al., 2012), extensas áreas de Cerrado têm
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sido ocupadas pela cana-de-açúcar (Castro et al., 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011; Rachid et
al., 2013), sendo o Brasil o mais importante produtor de açúcar do mundo (Galdos et al., 2009;
Gauder et al., 2011; Pereira et al., 2012). Recentemente, a expansão da produção de cana-de-açúcar
no Cerrado tem sido motivada por programas governamentais destinados a promover o setor
sucroalcooleiro, especialmente para a produção de agroenergia e bioetanol devido a importância
econômica que assumiram no mercado internacional (Gauder et al., 2011; Koizumi, 2014; Loarie et
al., 2011; Pereira et al., 2012; Rachid et al., 2013). O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do
mundo (Mielnik et al., 2017). Segundo Rachid et al., (2013), as áreas cultivadas nos estados de Goiás
e Mato Grosso do Sul cresceram mais de 300% nos últimos 5 anos. Essa expansão ocorre
principalmente por meio da substituição de áreas agrícolas estabelecidas (pastagem e campos de
soja e milho) por cana-de-açúcar, forçando a expansão dessas atividades sobre novas áreas de
floresta ou Cerrado (Castro et al., 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011; Rachid et al., 2013). Ainda,
a produção de cana-de-açúcar por muitos anos esteve associada às queimadas dos canaviais
realizadas pré-colheita, causando impactos ambientais sobre diferentes componentes do ecossistema
(Galdos et al., 2009; Rachid et al., 2013).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Nacional da Serra do Cipó, Parque Estadual do Rio Doce, Parque
Estadual do Biribiri, Parque Estadual do Itacolomi, Parque Estadual do Cerrado, Parque Estadual das
Fontes do Ipiranga.

Ação: 5.1.2 National level
Situação: on going
A espécie ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da flora
ameaçada de extinção da Serra do Espinhaço Meridional (Pougy et al., 2015) e da flora endêmica
ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018).

Usos:
Uso: 16. Other
Recurso: whole plant
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Proveniência: natural
Detalhes:
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OCHNACEAE

Blastemanthus grandiflorus Planch.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:04-12-2018

Justificativa: Árvore de até 3 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Campinarana e Floresta de Várzea associadas a Amazônia no estado do Amazonas.
Apresenta  distribuição  ampla,  EOO=273910  km²  e  ocorrência  confirmada  em  áreas  onde  ainda
predominam na paisagem extensões significativas de ecossistemas florestais  em estado prístino de
conservação. Adcionalmente, não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para
potenciais  reduções no número de indivíduos,  além de não serem descritos usos potenciais  ou
efetivos  que  comprometam sua  perpetuação  na  natureza.  Assim,  foi  considerada  como  Menor
Preocupação  (LC)  neste  momento,  demandando  ações  de  pesquisa  (distribuição,  tendências  e
números populacionais) a fim de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Fl. Bras. (Martius) 12(2): 355. 1876.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: AMAZONAS, município de Humaitá (Krukoff 7253), Manaus (Revilla 410), Novo Airão (Ducke
687), São Gabriel da Cachoeira (Baldwin 3585), Santa Isabel do Rio Negro (Ducke s.n.).
AOO: 40km²
EOO: 273910km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Resume: Árvore com cerca de 2-3 m de altura (Rivilla 4133), ocorrendo na Amazônia (Flora do Brasil
2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Com uma alta densidade demográfica (41 hab./ha), na zona Norte de Manaus o crescimento
populacional tem sido o principal responsável pela degradação ambiental que a mesma vem
sofrendo. A construção de conjuntos habitacionais pelo poder público e privado é um dos principais
responsáveis pelo desmatamento verificado nos últimos 18 anos (Nogueira et al., 2007).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
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Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A produção de soja é uma das principais forças econômicas que impulsionam a expansão
da fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que
influenciou o mercado nacional e internacional, por meio de um processo de globalização, combinado
com a crescente demanda por soja, baixos preços das terras e melhor infraestrutura de transporte do
sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a investir em instalações de armazenamento e
processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na qual a agricultura está
substituindo as florestas nativas (Nepstad et al., 2006; Vera-Diaz et al., 2008). Segundo Fearnside
(2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque justifica projetos de
infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à destruição de
habitats naturais em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu cultivo.

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O
aumento do desmatamento entre 2002-2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do
rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de 1997 até o nível de 33 milhões em 2004, incluindo
apenas aqueles municípios da Amazônia com florestas de dossel fechado compreendendo pelo menos
50% de sua vegetação nativa. A indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços
do desmatamento anual, esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença
de febre aftosa na região. Talvez a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na
promoção da expansão da indústria pecuária na Amazônia foi o status de livre de febre aftosa
conferido a uma grande região florestal (1,5 milhão de km²) no sul da Amazônia (Nepstad et al.,
2006).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
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Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na floresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de
concessão da mina, aumentando significativamente a taxa de desmatamento por meio do
estabelecimento de infraestrutura (para mineração e transporte) e expansão urbana (Sonter et al.,
2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as atividades de mineração artesanal também têm
gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto durante as operações quanto após as
atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais significativos derivado do uso de
mercúrio no garimpo de ouro.

Ameaça: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Pfaff (1999), em estudo econométrico a nível municipal conduzido na Amazônia brasileira
entre 1978–1988, indica que as estradas são um importante fator de desmatamento em toda a
Amazônia. Pfaff et al. (2007) apontam ainda o impacto severo da abertura de estradas na Amazônia,
que leva invariavelmente a mais desmatamento, não só nos municípios e povoados por onde passam,
mas também em setores vizinhos, através do efeito de “transbordamento” (spillover effect). Fernside
(2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do desmatamento, atraindo
trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de floresta anteriormente inacessíveis dentro da
Amazônia. Segundo o autor, o desmatamento é então estimulado não apenas por estradas que
aumentam a lucratividade da agricultura e da pecuária, mas também pelo efeito das estradas
(acessibilidade) na especulação de terra e no estabelecimento de posse de terras. As principais
estradas são acompanhadas por redes de estradas laterais construídas por madeireiros, mineiros e
posseiros. O desmatamento se espalha para fora das rodovias e suas estradas de acesso associadas.
As rodovias também fornecem caminhos para a migração de fazendeiros sem terra e outros, gerando
assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas principais estimulam a construção de
estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes da rota principal da rodovia. Um
exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho). Estradas
laterais abririam o grande bloco de floresta intacta na parte oeste do estado do Amazonas, que
incluía vastas áreas de terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por grileiros e
posseiros (Fernside e Graça, 2006). Além disso, o efeito de borda criado pela presença de uma
estrada tem forte influência no uso de água pela floresta (Kunert et al., 2015). A construção de uma
estrada induz a mortalidade de árvores na borda da floresta devido a danos mecânicos, alteração do
microclima, suscetibilidade ao estresse hídrico de árvores que crescem adjacentes à estrada, o que
tem provocado mudanças na composição de espécies arbóreas (clímax são substituídas por
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secundárias) e aumentado a fragmentação (Kunert et al., 2015).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
mature individuals
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al. 2016). Em
2009 foram extraídos em torno de 14,2 milhões de metros cúbicos de madeira em tora nativa, o
equivalente a 3,5 milhões de árvores na Amazônia Legal. Cerca de 47% dessa matéria-prima foi
extraída no estado do Pará, 28% no Mato Grosso, 16% em Rondônia e 3% em ambos os estados do
Acre e Amazônia (SFB e IMAZON, 2010). Além disso, a extração de madeira aumenta a suscetibilidade
da floresta ao fogo (Fearnside, 2005).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: van Marle et al. (2017) mostraram que até 1987, relativamente poucos incêndios ocorreram
na Amazônia e que as emissões de fogo aumentaram rapidamente durante os anos 90. Esses autores
descobriram que esse padrão corrobora razoavelmente bem com os conjuntos de dados de perda
florestal disponíveis, indicando que embora incêndios naturais possam ocorrer na Amazônia
ocasionalmente, as atuais taxas de desmatamento e degradação, ampliadas desde os anos 90, foram
a principal causa de aumento na frequência / intensidade dos incêndios nessa região. Silva-Junior et
al. (2018) mostraram que a suscetibilidade da paisagem aos incêndios florestais aumenta no início do
processo de desmatamento. Em geral, seus resultados reforçam a necessidade de garantir baixos
níveis de fragmentação na Amazônia brasileira, a fim de evitar a degradação de suas florestas pelo
fogo e as emissões de carbono relacionadas. A redução do passivo florestal decorrente da última
modificação do Código Florestal aumenta a probabilidade de ocorrência de degradação florestal pelo
fogo, uma vez que permite a existência de áreas com menos de 80% de cobertura florestal,
contribuindo para a manutenção de altos níveis de fragmentação. Os mesmo autores preveem que a
degradação florestal por fogo continuará a aumentar na região, especialmente à luz do relaxamento
da lei ambiental mencionada e seus efeitos sinérgicos com mudanças climáticas em curso. Tudo isso
pode afetar os esforços para reduzir as emissões do desmatamento e da degradação florestal (REDD).

322



Esses autores indicam que ações para prevenir e gerenciar incêndios florestais são necessárias,
principalmente para as propriedades onde existem passivos florestais que são compensados em
outras regiões.

Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O planejamento atual para o estabelecimento e expansão de hidroelétricas na bacia
amazônica ainda precisa de uma avaliação adequada sobre escala regional dos impactos ecológicos,
particularmente problemática dado o vínculo íntimo entre a planície de inundação amazônica e os
Andes, uma das zonas mais ricas em espécies do planeta.Considerando dados sobre as barragens
existentes e planejadas, junto com dados sobre estradas e linhas de transmissão, Finer e Jenkins
(2012) estimaram os impactos relativos de todas as barragens planejadas para serem impleemntadas
entre essas duas regiões. Eles mapearam planos para 151 novas barragens superiores a 2 MW nos
próximos 20 anos, aumento de 300%. Essas represas incluiriam cinco dos seis principais afluentes
andinos da Amazônia. Os mesmos autores classificaram 47% das novas barragens potenciais como
de alto impacto, e apenas 19% como de baixo impacto. Sessenta por cento das barragens causariam
a primeira grande ruptura na conectividade entre as cabeceiras protegidas dos Andes e as terras
baixas da Amazônia. Mais de 80% promoveriam desmatamento direto para a implementação de
novas estradas, linhas de transmissão ou área de inundação (Finer e Jenkins, 2012). De acordo com
Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes” (definidas no Brasil como
barragens que possuiam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na região da Amazônia Legal
com reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão planejadas para serem
construídas ou em construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas que foram incluídas no
Plano de Expansão de Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil et al., 2012). A retração econômica do
Brasil desde a publicação do referido plano resultou no alongamento dos horizontes de tempo para
vários desses 62 projetos, mas o plano 2014-2023 ainda prevê a construção/ estabelecimento de 18
represas na bacia amazônica em seu plano para os próximos 10 anos (Brasil et al., 2014).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

OCHNACEAE
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Elvasia capixaba Fraga & Saavedra

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:14-12-2018

Justificativa: Árvore de até 13 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombrófila associada a Mata Atlântica no estado do Espírito Santo, município de
Santa Teresa. Descrita em 2006, é conhecida por somente três coletas, incluindo o material-tipo, e
desde sua última documentação na natureza em 2004, pouco se avançou em relação ao seu estado
de  conhecimento  desde  então.  A  espécie  aparentemente  é  restrita  a  habitats  severamente
fragmentados e poderia ser incluída em categoria de ameaça pelo critério B. Entretanto, diante da
carência  de  dados  geral,  a  espécie  foi  considerada como Dados  Insuficientes  (DD)  neste  momento,
uma vez que o conjunto de informações disponíveis não possibilitou a condução de avaliação de risco
de extinção. Novos estudos buscando encontrar a espécie em outras localidades na região próxima a
sua área de ocorrência fazem-se necessários para melhorar o conhecimento sobre sua distribuição e
assim possibilitar uma robusta avaliação de seu risco de extinção.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Novon 16(4): 487. 2006.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: ESPÍRITO SANTO, município de Santa Teresa (Saiter 54).
AOO: 4km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de 13 m de altura (Fraga e Saavedra, 2006), ocorrendo em floresta ombrófila na
Mata Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
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silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: As florestas plantadas de Eucalyptus spp. estão distribuídas estrategicamente, em sua
maioria, nos estados de Minas Gerais, com maior área plantada, São Paulo, Bahia, Espírito Santo e Rio
Grande do Sul (Baesso et al., 2010). Segundo Siqueira et al. (2004) a partir da criação de programas
de extensão e fomento florestal do governo e de empresas privadas na década de 1990 iniciou-se a
ocupação de extensas áreas com plantios homogêneos, principalmente Eucalyptus e Pinus no estado
do Espírito Santo. O Estado possui cerca de 35% de sua área com aptidão preferencial para a
atividade florestal, apresentando os maiores índices mundiais de produtividade de Eucalyptus
(Siqueira et al., 2004).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Estação Biológica de Santa Lúcia (Saiter 54).

Usos:
Uso:
Recurso:
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Proveniência:
Detalhes:

OCHNACEAE

Elvasia gigantifolia Fraga & Saavedra

Risco de extinção: VUB1ab(iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León
Data:10-12-2018

Justificativa: Árvore de até 12 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  Floresta  Ombrófila  associada  a  Mata  Atlântica  nos  estados  da  Bahia  e  Espírito  Santo.
Apresenta distribuição restrita, EOO=9927 km² e ocorrência em fitofisionomia florestal severamente
fragmentada. Apesar da ocorrência em Unidade de Conservação de proteção integral, sabe-se que
grande  parte  dos  ecossistemas  florestais  baianos  e  capixabas  encontram-se  fragmentadas  como
resultado de atividades antrópicas realizadas no passado e atualmente, restando cerca de 12% de
remanescentes florestais originais em cada estado (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018; Thomas, 2010).
Desmatamento, corte madeireiro e implementação de atividades agrossilvipecuárias em larga escala
(Paciencia e Prado, 2005), principalmente plantações de Eucalyptus sp. (Baesso et al., 2010; Landau,
2003), cacau (Rolim e Chiarello, 2004) e vastas áreas convertidas em pasto e outras culturas, como
seringa, piaçava e dendê, além do crescimento urbano e especulação imobiliária, constituem os
principais vetores de stress a persistência de E. gigantifolia na natureza (Otroski, 2018; Sambuichi,
2003). Assim, foi considerda Vulnerável (VU) a extinção. Infere-se declínio contínuo em extensão e
qualidade  de  habitat.  Recomenda-se  ações  de  pesquisa  (distribuição,  números  e  tendências
populacionais)  e  conservação  (Plano  de  Ação)  urgentes  a  fim  de  garantir  sua  perpetuação  na
natureza  no  futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Novon 16(4): 483–485, f. 1. 2006.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados da BAHIA, município Nilo Peçanha (Matos 2097); ESPÍRITO SANTO, municípios Cariacica
(Fraga 3720), Domingos Martins (Fontana 2069), Santa Leopoldina (Fontana 4970).
AOO: 28km²
EOO: 9927km²
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Ecologia:
Resume: Árvore de 12 m de altura (Pereira 6789) que habita a Mata Atlântica, na Floresta Ombrófila
(Floresta Pluvial) (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A área relativamente grande ocupada por categorias de uso do solo como pastagem,
agricultura e solo descoberto, e a pequena área relativa ocupada por floresta em estágio avançado de
regeneração revelam o alto grau de fragmentação da Mata Atlântica no Sul-Sudeste da Bahia
(Landau, 2003; Saatchi et al., 2001). Grande parte das florestas úmidas do sul da Bahia estão
fragmentadas como resultado da atividade humana realizadas no passado, tais como o corte
madeireiro e implementação da agricultura (Paciencia e Prado, 2005). Estima-se que a região tenha
30.000 ha de cobertura florestal (Paciencia e Prado, 2005), 40.000 ha em estágio inicial de
regeneração e 200.000 ha em área de pasto e outras culturas, especialmente cacau, seringa, piaçava
e dendê (Alger e Caldas, 1996). A maioria das propriedades particulares são fazendas de cacau, o
principal produto da agricultura (Paciencia e Prado, 2005), sendo a cabruca considerada a principal
categorias de uso do solo na região econômica Litoral Sul da Bahia (Landau, 2003). Nas florestas
litorâneas atlânticas dos estados da Bahia e Espírito Santo, cerca de 4% da produção mundial de
cacau (Theobroma cacao L.) e 75% da produção brasileira é obtida no que é chamado localmente de
"sistemas de cabruca". Neste tipo especial de agrossilvicultura o sub-bosque é drasticamente
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suprimido para dar lugar a cacaueiros e a densidade de árvores que atingem o dossel é
significativamente reduzida (Rolim e Chiarello, 2004; Saatchi et al., 2001). De acordo com Rolim e
Chiarello (2004) os resultados do seu estudo mostram que a sobrevivência a longo prazo de árvores
nativas sob sistemas de cabruca estão sob ameaça se as atuais práticas de manejo continuarem,
principalmente devido a severas reduções na diversidade de árvores e desequilíbrios de regeneração.
Tais resultados indicam que as florestas de cabrucas não são apenas menos diversificadas e densas
do que as florestas secundárias ou primárias da região, mas também que apresentam uma estrutura
onde espécies de árvores dos estágios sucessionais tardios estão se tornando cada vez mais raras,
enquanto pioneiras e espécies secundárias estão se tornando dominantes (Rolim e Chiarello, 2004).
Isso, por sua vez, resulta em uma estrutura florestal drasticamente simplificada, onde espécies
secundárias são beneficiadas em detrimento de espécies primárias (Rolim e Chiarello, 2004).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Vivem no entorno da Mata Atlântica aproximadamente 100 milhões de habitantes, os quais
exercem enorme pressão sobre seus remanescentes, seja por seu espaço, seja pelos seus inúmeros
recursos. Ainda que restem exíguos 7,3% de sua área original, apresenta uma das maiores
biodiversidades do planeta. A ameaça de extinção de algumas espécies ocorre porque existe pressão
do extrativismo predatório sobre determinadas espécies de valor econômico e também porque existe
pressão sobre seus habitats, sejam, entre outros motivos, pela especulação imobiliária, seja pela
centenária prática de transformar floresta em área agrícola (Simões; Lino, 2003).

Ações de Conservação:
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Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Particular do Patrimônio Natural Suíça (Fontana 1898), Reserva
Biológica de Duas Bocas (Fontana 5823).

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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OCHNACEAE

Elvasia kollmannii Fraga & Saavedra

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León
Data:10-12-2018

Justificativa: Árvore de até 9 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombrófila associada a Mata Atlântica no estado do Espírito Santo, município de
Santa  Teresa.  Descrita  em 2006,  é  conhecida  por  somente  duas  coletas,  e  desde  sua  última
documentação na natureza em 2003, pouco se avançou em relação ao estado de conhecimento de E.
kollmannii desde então. Diante da carência de dados geral, a espécie foi considerada como Dados
Insuficientes  (DD)  neste  momento,  uma  vez  que  o  conjunto  de  informações  disponíveis  não
possibilitou a condução de avaliação de risco de extinção. Novos estudos buscando encontrar a
espécie em outras localidades na região próxima a sua área de ocorrência fazem-se necessários para
melhorar o conhecimento sobre sua distribuição e assim possibilitar uma robusta avaliação de seu
risco de extinção.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Novon 16(4): 485–487, f. 2. 2006.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados do ESPÍRITO SANTO, município Santa Teresa (Kollmann 6253).
AOO: 4km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de 9 m de altura (Kollmann 6253) que ocorre na Mata Atlântica, Floresta Ombrófila
(= Floresta Pluvial) (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Vivem no entorno da Mata Atlântica aproximadamente 100 milhões de habitantes, os quais
exercem enorme pressão sobre seus remanescentes, seja por seu espaço, seja pelos seus inúmeros
recursos. Ainda que restem exíguos 7,3% de sua área original, apresenta uma das maiores
biodiversidades do planeta. A ameaça de extinção de algumas espécies ocorre porque existe pressão
do extrativismo predatório sobre determinadas espécies de valor econômico e também porque existe
pressão sobre seus habitats, sejam, entre outros motivos, pela especulação imobiliária, seja pela
centenária prática de transformar floresta em área agrícola (Simões; Lino, 2003).
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Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Criado em 1985, o monitoramento feito pelo Atlas permite nesta edição quantificar o
desmatamento acumulado em alguns Estados nos últimos 30 anos. O Paraná lidera este ranking, com
456.514 hectares desmatados, seguido por Minas Gerais (383.637 ha) e Santa Catarina (283.168 ha).
O total consolidado de desmatamento identificado pelo Atlas desde a sua criação, que não incluiu
alguns Estados em determinados períodos, chega a 1.887.596 hectares.

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A área relativamente grande ocupada por categorias de uso do solo como pastagem,
agricultura e solo descoberto, e a pequena área relativa ocupada por floresta em estágio avançado de
regeneração revelam o alto grau de fragmentação da Mata Atlântica no Sul-Sudeste da Bahia
(Landau, 2003; Saatchi et al., 2001). Grande parte das florestas úmidas do sul da Bahia estão
fragmentadas como resultado da atividade humana realizadas no passado, tais como o corte
madeireiro e implementação da agricultura (Paciencia e Prado, 2005). Estima-se que a região tenha
30.000 ha de cobertura florestal (Paciencia e Prado, 2005), 40.000 ha em estágio inicial de
regeneração e 200.000 ha em área de pasto e outras culturas, especialmente cacau, seringa, piaçava
e dendê (Alger e Caldas, 1996). A maioria das propriedades particulares são fazendas de cacau, o
principal produto da agricultura (Paciencia e Prado, 2005), sendo a cabruca considerada a principal
categorias de uso do solo na região econômica Litoral Sul da Bahia (Landau, 2003). Nas florestas
litorâneas atlânticas dos estados da Bahia e Espírito Santo, cerca de 4% da produção mundial de
cacau (Theobroma cacao L.) e 75% da produção brasileira é obtida no que é chamado localmente de
"sistemas de cabruca". Neste tipo especial de agrossilvicultura o sub-bosque é drasticamente
suprimido para dar lugar a cacaueiros e a densidade de árvores que atingem o dossel é
significativamente reduzida (Rolim e Chiarello, 2004; Saatchi et al., 2001). De acordo com Rolim e
Chiarello (2004) os resultados do seu estudo mostram que a sobrevivência a longo prazo de árvores
nativas sob sistemas de cabruca estão sob ameaça se as atuais práticas de manejo continuarem,
principalmente devido a severas reduções na diversidade de árvores e desequilíbrios de regeneração.
Tais resultados indicam que as florestas de cabrucas não são apenas menos diversificadas e densas
do que as florestas secundárias ou primárias da região, mas também que apresentam uma estrutura
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onde espécies de árvores dos estágios sucessionais tardios estão se tornando cada vez mais raras,
enquanto pioneiras e espécies secundárias estão se tornando dominantes (Rolim e Chiarello, 2004).
Isso, por sua vez, resulta em uma estrutura florestal drasticamente simplificada, onde espécies
secundárias são beneficiadas em detrimento de espécies primárias (Rolim e Chiarello, 2004).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Santa Teresa com 68315 ha tem 12,3% de seu território (8449 ha)
transformados em pastagem (Lapig, 2018).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

OCHNACEAE

Elvasia tricarpellata Sastre

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Marcio Verdi
Data:10-12-2018

Justificativa: Árvore de até 25 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  Floresta  Ombrófila  associada  a  Mata  Atlântica  nos  estados  de  Alagoas,  Bahia  e
Pernambuco. Apresenta distribuição ampla, EOO=80204 km², constante presença em herbários e
ocorrência  confirmada  dentro  dos  limites  de  Unidades  de  Conservação  de  proteção  integral.
Adcionalmente,  não existem dados sobre tendências populacionais  que atestem para potenciais
reduções no número de indivíduos, além de não serem descritos usos potenciais ou efetivos que
comprometam sua perpetuação na natureza. Assim, foi considerada como Menor Preocupação (LC)
neste momento, demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais) a
fim de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Bulletin du Jardin Botanique National de Belgique 51(3–4): 404, f. 1981.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados do ALAGOAS, município Colônia de Leopoldina (Paiva 3374); BAHIA, municípios Apuarema
(Aona 2237), Belmonte (Santos 4394), Itacaré (Belém 3010), Jandaíra (Guedes 19397), Maraú (Matos
2086), Porto Seguro (Farias 181), Santa Cruz Cabrália (Santos 673), Una (Gomes 1469), Uruçuca
(Martini s.n.), Valença (Fiaschi 2314); PERNAMBUCO, município Vicência (Andrade-Lima 57-2833).
AOO: 76km²
EOO: 80204km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Resume: Árvore de 25 m de altura (Santos 673) que ocorre na Mata Atlântica, na Floresta Ombrófila
Densa (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Apesar de abrigar uma parcela considerável da diversidade biológica e do endemismo de
plantas (Grillo et al., 2005), os fragmentos florestais situados ao norte do rio São Francisco (entre os
estados de Alagoas e Rio Grande do Norte), denominado de Centro de Endemismo Pernambuco (Grillo
et al., 2005; Tabarelli et al., 2005a), são também os mais devastados da Mata Atlântica (Nemésio e
Santos-Junior, 2014; Ranta et al., 1998; Tabarelli et al., 2005b). Tal situação decorre de um histórico
de degradação mais antigo e amplo, iniciado com o ciclo econômico de exploração do pau-brasil e
posteriormente com a substituição das florestas por plantações de cana-de-açúcar (Coimbra Filho e
Câmara, 1996; Grillo et al., 2005; Tabarelli et al., 2005b). A floresta remanescente está hoje
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representada por pequenos fragmentos florestais imersos em uma matriz agrícola e urbana (Ranta et
al., 1998; Silva e Tabarelli, 2000). Baseado neste cenário, (Silva e Tabarelli, 2000) propuseram que
cerca de 1/3 das árvores estariam ameaçadas de extinção regional. Atualmente, restam menos de 6%
da cobertura original do Centro de Endemismo Pernambuco e a maior parte da floresta remanescente
está nas áreas pertencentes às usinas de açúcar e álcool (Tabarelli e Roda, 2005).

Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Vivem no entorno da Mata Atlântica aproximadamente 100 milhões de habitantes, os quais
exercem enorme pressão sobre seus remanescentes, seja por seu espaço, seja pelos seus inúmeros
recursos. Ainda que restem exíguos 7,3% de sua área original, apresenta uma das maiores
biodiversidades do planeta. A ameaça de extinção de algumas espécies ocorre porque existe pressão
do extrativismo predatório sobre determinadas espécies de valor econômico e também porque existe
pressão sobre seus habitats, sejam, entre outros motivos, pela especulação imobiliária, seja pela
centenária prática de transformar floresta em área agrícola (Simões; Lino, 2003).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Criado em 1985, o monitoramento feito pelo Atlas permite nesta edição quantificar o
desmatamento acumulado em alguns Estados nos últimos 30 anos. O Paraná lidera este ranking, com
456.514 hectares desmatados, seguido por Minas Gerais (383.637 ha) e Santa Catarina (283.168 ha).
O total consolidado de desmatamento identificado pelo Atlas desde a sua criação, que não incluiu
alguns Estados em determinados períodos, chega a 1.887.596 hectares.
Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para uma
redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas associados
no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem. Embora a
taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a qualidade e
extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos (Fundação
SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
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Situação: on going
A espécie foi registrada em: Reserva Biológica de Una (Jardim 527), Reserva Biológica do Mico-leao
(Amorim 1564), RPPN Água Branca (Fiaschi 2314), RPPN Estação Veracel (Calvalho s.n.).

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

OCHNACEAE

Ouratea cauliflora Fraga & Saavedra

Risco de extinção: VUD2

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León
Data:10-12-2018

Justificativa:  Arvoreta de até 3 m, endêmica do Brasil  (Flora do Brasil  2020 em construção, 2018).
Foi coletada em Floresta Ombrófila associada a Mata Atlântica no estado do Espírito Santo, municípios
de Cariacica e Viana. Apresenta distribuição muito restrita, AOO=12 km², duas situações de ameaça e
população  restrita  a  fitofisionomia  florestal  severamente  fragmentada  em  somente  uma  localidade
(Fraga  e  Saavedra,  2014).  Sabe-se  que  grande  parte  dos  ecossistemas  florestais  capixabas
encontram-se  fragmentados  como  resultado  de  atividades  antrópicas  realizadas  no  passado  e
atualmente,  restando  somente  12,6%  de  remanescentes  florestais  originais  (SOS  Mata  Atlântica  e
INPE, 2018). Esse processo acelerou-se significativamente em função do cultivo do café e do ciclo de
exploração de madeira, que perdurou por mais de meio século (Thomaz, 2010). Atualmente, florestas
plantadas de Eucalyptus spp. ocupam áreas desmatadas e improdutivas e representam uma das
maiores  produtividades  potenciais  em silvicultura  do  mundo  (Siqueira  et  al.,  2004).  Apesar  da
ocorrência confirmada dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral, sabe-se
que vetores de stress incidem sobre subpopulações de O. cauliflora dentro dos limites destas áreas
(Lapig, 2018). Diante do exposto, portanto, considera-se a espécie Vulnerável (VU) a extinção neste
momento, pela sua distribuição restrita, número de situações de ameaça, especificidade de habitat e
valor de AOO, além das ameaças incidentes descritas que podem acentuar seu risco de extinção no
futuro  próximo.  Recomenda-se  ações  de  pesquisa  (distribuição,  censo,  números  e  tendências
populacionais)  e  conservação  (Plano  de  Ação)  urgentes  a  fim  de  se  garantir  a  perpetuação  desta
espécie  no  futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Phytotaxa 167(1): 120. 2014. (5 May 2014)

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Ouratea cauliflora é endêmica de uma localidade no Espírito Santo, a população é muito restrita e
possui poucos e dispersos indivíduos (Fraga & Saavedra, 2014).

Reference:
Fraga, C.N., & Saavedra, M.M., 2014. A new cauliflorous white-flowered species of Ouratea
(Ochnaceae) from the Brazilian Atlantic Forest. Phytotaxa, 167(1), 119-126.

Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada no
estado do ESPÍRITO SANTO, municípios Cariacica (Amorim 7398) e Viana (Fraga 2340). A espécie
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ocorre em áreas de 600 - 700 metros sobre o nível do mar (Fraga & Saavedra, 2014).
AOO: 12km²
EOO: 3km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de 2 m de altura (Fraga 2340) que habita a Mata Atlântica, na Floresta Ombrófila
(Floresta Pluvial) (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A exploração de florestas naturais no Espírito Santo teve um caráter predatório e entrou em
declínio no final da década de 1960 e início da década de 1970, com o esgotamento das reservas
florestais nativas e com o aumento do custo de transporte de madeira proveniente de áreas mais
distantes (Siqueira, et al. 2004).

Ameaça: 2.2.2 Agro-industry plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion

343



Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
Detalhes: Entre 1967 e 1986, o Governo Federal implantou o Programa de Incentivos Fiscais ao
Reflorestamento que, no Espírito Santo, promoveu a ocupação de extensas áreas com plantios
homogêneos, principalmente Eucalyptus e Pinus, mudando o enfoque da exploração florestal de áreas
naturais para plantadas, alterando também o perfil industrial, de madeireiro para celulose, através da
implantação de importante pólo de celulose nos cenários regional e nacional. Atualmente o Estado do
Espírito Santo é o primeiro produtor e exportador mundial de celulose branqueada de fibra curta,
representado pela Aracruz Celulose S.A.

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Cariacica com 27986 ha tem 12,5% de seu território (3514 ha)
transformados em pastagens. O município de Viana com 31274 ha tem 35,47% de seu território
(11094 ha) transformados em pastagens (Lapig, 2018).

Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Vivem no entorno da Mata Atlântica aproximadamente 100 milhões de habitantes, os quais
exercem enorme pressão sobre seus remanescentes, seja por seu espaço, seja pelos seus inúmeros
recursos. Ainda que restem exíguos 7,3% de sua área original, apresenta uma das maiores
biodiversidades do planeta. A ameaça de extinção de algumas espécies ocorre porque existe pressão
do extrativismo predatório sobre determinadas espécies de valor econômico e também porque existe
pressão sobre seus habitats, sejam, entre outros motivos, pela especulação imobiliária, seja pela
centenária prática de transformar floresta em área agrícola (Simões & Lino, 2003).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
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Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A área relativamente grande ocupada por categorias de uso do solo como pastagem,
agricultura e solo descoberto, e a pequena área relativa ocupada por floresta em estágio avançado de
regeneração revelam o alto grau de fragmentação da Mata Atlântica no Sul-Sudeste da Bahia
(Landau, 2003; Saatchi et al., 2001). Grande parte das florestas úmidas do sul da Bahia estão
fragmentadas como resultado da atividade humana realizadas no passado, tais como o corte
madeireiro e implementação da agricultura (Paciencia e Prado, 2005). Estima-se que a região tenha
30.000 ha de cobertura florestal (Paciencia e Prado, 2005), 40.000 ha em estágio inicial de
regeneração e 200.000 ha em área de pasto e outras culturas, especialmente cacau, seringa, piaçava
e dendê (Alger e Caldas, 1996). A maioria das propriedades particulares são fazendas de cacau, o
principal produto da agricultura (Paciencia e Prado, 2005), sendo a cabruca considerada a principal
categorias de uso do solo na região econômica Litoral Sul da Bahia (Landau, 2003). Nas florestas
litorâneas atlânticas dos estados da Bahia e Espírito Santo, cerca de 4% da produção mundial de
cacau (Theobroma cacao L.) e 75% da produção brasileira é obtida no que é chamado localmente de
"sistemas de cabruca". Neste tipo especial de agrossilvicultura o sub-bosque é drasticamente
suprimido para dar lugar a cacaueiros e a densidade de árvores que atingem o dossel é
significativamente reduzida (Rolim e Chiarello, 2004; Saatchi et al., 2001). De acordo com Rolim e
Chiarello (2004) os resultados do seu estudo mostram que a sobrevivência a longo prazo de árvores
nativas sob sistemas de cabruca estão sob ameaça se as atuais práticas de manejo continuarem,
principalmente devido a severas reduções na diversidade de árvores e desequilíbrios de regeneração.
Tais resultados indicam que as florestas de cabrucas não são apenas menos diversificadas e densas
do que as florestas secundárias ou primárias da região, mas também que apresentam uma estrutura
onde espécies de árvores dos estágios sucessionais tardios estão se tornando cada vez mais raras,
enquanto pioneiras e espécies secundárias estão se tornando dominantes (Rolim e Chiarello, 2004).
Isso, por sua vez, resulta em uma estrutura florestal drasticamente simplificada, onde espécies
secundárias são beneficiadas em detrimento de espécies primárias (Rolim e Chiarello, 2004).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Biológica de Duas Bocas (Fraga 2340)

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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OCHNACEAE

Ouratea glaucescens (A.St.-Hil.) Engl.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Gláucia Crispim
Data:14-12-2018

Justificativa: Árvore de até 6 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Cerrado (lato sensu) e Floresta Ciliar e/ou de Galeria associadas ao Cerrado nos estados
da Bahia, Goiás, Minas Gerais e Tocantins. Apresenta distribuição ampla, EOO=317859 km², diversos
registros depositados em coleções biológicas, inclusive com coletas realizadas recentemente (2017),
e  ocorrência  confirmada  em  Unidades  de  Conservação  de  proteção  integral  e  em  áreas  com
extensões  significativas  de  ecossistemas  naturais  em  estado  prístino  de  conservação.  A  espécie
ocorre  em  múltiplas  fitofisionomias  de  forma  ocasional  na  maior  parte  das  localidades  em  que  foi
registrada. Não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções
no número de indivíduos maduros, além de não serem descritos usos potenciais ou efetivos que
comprometam  sua  existência  na  natureza.  Assim,  O.  glauscens  foi  considerada  como  Menor
Preocupação (LC), demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais)
a fim de se ampliar o conhecimento disponível e garantir sua perpetuação na natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Flora Brasiliensis 12(2): 328. 1876. De acordo com especialista botânico a
espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Não. ; 2 - ocorre em Unidades de
Conservação. R.: Sim. Parque Nacional do Tocantins; 3 - apresenta registros recentes, entre
2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Não. ; 5 - possui amplitude de
habitat. R.: Sim. ; 6 - possui especificidade de habitat. R.: Sim. ; 7 - apresenta dados quantitativos
sobre o tamanho populacional. R.: Não; 8 - em relação a frequência dos indivíduos na população. R.:
Ocasional; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.: ; (Mario Gomes, com. pess.
27/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população. Frequência: Ocasional (Gomes, M. com. press., 2018).

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
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Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados Bahia (Silva 122a), Goiás (Couto 1), Minas Gerais (Tozzi 542), Tocantins (Haidar 1419).
AOO: 188km²
EOO: 317859km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 2.1 Dry Savanna
Biomas: Cerrado
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Resume: Árvore de 6 m de altura (Chacon 1563) que ocorre no Cerrado (lato sensu) e na Floresta
Ciliar ou Galeria (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O Cerrado contém extensas áreas em condições favoráveis à agricultura intensiva e à
pecuária extensiva (Tavares
et al., 2010), sendo cerca de 40% da área convertida para estes usos (Rachid et al., 2013). A
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expansão agrícola
no Cerrado vem sendo estimulada por diversos incentivos governamentais, tais como os programas
de
biocombustíveis e desenvolvimento do Cerrado, ou de assistência técnica (Bojanic, 2017; Fearnside,
2001;
Gauder et al., 2011; Koizumi, 2014; Moreddu et al., 2017; Pereira et al., 2012; Rachid et al., 2013;
Ratter et al.,
1997), a fim de suprir a crescente demanda do mercado internacional (Gauder et al., 2011; Pereira et
al., 2012).
Essa região é responsável pela produção de cerca de 49% dos grãos no Brasil (Rachid et al., 2013),
em particular
a soja, o milho e o algodão (Bojanic, 2017; Castro et al., 2010; Ratter et al., 1997). O Cerrado
brasileiro sofreu
perdas particularmente pesadas para o avanço da soja (Fearnside, 2001), tendo cerca de 10,5% de
sua área
ocupada por culturas agrícolas (Sano et al., 2008). Além de ser considerado o celeiro brasileiro devido
à produção
de grão (Pereira et al., 2012), extensas áreas de Cerrado têm sido ocupadas pela cana-de-açúcar
(Castro et al.,
2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011; Rachid et al., 2013), sendo o Brasil o mais importante
produtor de açúcar
do mundo (Galdos et al., 2009; Gauder et al., 2011; Pereira et al., 2012). Recentemente, a expansão
da produção
de cana-de-açúcar no Cerrado tem sido motivada por programas governamentais destinados a
promover o setor
sucroalcooleiro, especialmente para a produção de agroenergia e bioetanol devido a importância
econômica que
assumiram no mercado internacional (Gauder et al., 2011; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011; Pereira
et al., 2012;
Rachid et al., 2013). O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo (Mielnik et al., 2017).
Segundo
Rachid et al., (2013), as áreas cultivadas nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul cresceram mais
de 300%
nos últimos 5 anos. Essa expansão ocorre principalmente por meio da substituição de áreas agrícolas
estabelecidas (pastagem e campos de soja e milho) por cana-de-açúcar, forçando a expansão dessas
atividades
sobre novas áreas de floresta ou Cerrado (Castro et al., 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011;
Rachid et al.,
2013). Ainda, a produção de cana-de-açúcar por muitos anos esteve associada às queimadas dos
canaviais
realizadas pré-colheita, causando impactos ambientais sobre diferentes componentes do ecossistema
(Galdos et
al., 2009; Rachid et al., 2013).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
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present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A ocupação do Cerrado pela atividade pecuária se deu a partir da década de 1920, com a
indústria de café em
plena atividade. Mais tarde, com incentivos do governo federal, a atividade pecuária iniciou o
processo de
ocupação e conversão do Cerrado em pastagens (Klink e Moreira, 2002; Sano et al., 2008). Desde
então, a
pecuária passou a ocupar extensas áreas e estabeleceu-se como uma das principais atividades
econômicas no
país (Sano et al., 2008), recebendo cada vez mais subsídios governamentais, tais como, a criação do
Conselho
para o Desenvolvimento da Pecuária (Rachid et al., 2013). No início, a pecuária beneficiou-se de
gramíneas
nativas (Silva et al., 2015) e posteriormente o uso de tecnologias e a introdução de gramíneas
exóticas para
melhoramento das pastagens contribuíram para o sucesso da atividade no Cerrado (Ratter et al.,
1997), sendo a
região responsável por 41% do leite e 40% da carne bovina produzida no Brasil (Pereira et al., 2012).
As
pastagens cultivadas ocupam cerca de 26,5% do território e representam o principal uso do solo do
Cerrado (Sano
et al., 2008). Além dos impactos do gado sobre a vegetação nativa, a atividade pecuária
historicamente está
associada à queimadas realizadas para renovação da pastagem para o gado (Kolbek e Alves, 2008;
Silva et al.,
2015), as quais muitas vezes fogem de controle e tornam-se grandes incêndios (Verdi et al., 2015).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A perda e a alteração de habitat no Cerrado também está vinculada a atividade de
mineração desenvolvida em
vários estados de sua ocorrência (Fernandes et al., 2011, 2014; Jacobi and Carmo, 2008). Na região
do Cerrado
há dois principais centro de exploração mineral, sendo um deles situado em Goiás onde destaca-se o
município de
Niquelândia (Fernandes et al., 2011) e o outro em Minas Gerais, cuja a região do quadrilátero ferrífero
e Espinhaço
Meridional concentram a maior parte das atividades (Carmo e Jacobi, 2012; Fernandes et al., 2011,
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2014; Jacobi
and Carmo, 2008). Nas últimas quatro décadas o Quadrilátero Ferrífero já perdeu milhares de
hectares de cangas,
pelo menos 40% da área total, devido principalmente ao efeito direto da ocorrência de 46 minas de
extração de
minério de ferro (Carmo e Jacobi, 2012). Tal atividade tem provocados danos ambientais
imensuráveis, dentre
eles, o maior desastre ambiental após o rompimento de uma das barragens de rejeitos minerais
(Escobar, 2015;
Neves et al., 2016).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O fogo apesar de estar associado a vegetação de cerrado, têm efeitos danosos sobre as
espécies quando sua
origem é antrópica (Verdi et al., 2015). Os incêndios com origem antrópica acontecem com
frequência, severidade
e intensidade muito maior que no passado (Pivello, 2011) e, diferentemente daqueles deflagrados por
raios, têm
efeitos danosos sobre as espécies, mesmo aquelas adaptadas ao regime de fogo (Kolbek e Alves,
2008; Mistry,
1998; Pivello, 2011; Verdi et al., 2015). Estes incêndios têm iniciado a partir do uso do fogo na
agropecuária, em
períodos de festejos locais e feriados, queda de balões ou lapsos com cigarros, por exemplo
(Coutinho, 1990;
Maurenza et al., 2015; Verdi et al., 2015). Contudo, incêndio criminosos são comuns e, em geral, têm
sido
realizados como uma forma de protesto em unidades de conservação como, por exemplo, o Parque
Nacional da
Serra do Cipó (Verdi et al., 2015).

Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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mature individuals
Detalhes: Uma das causas de desmatamento do Cerrado é a construção de barragens (Marcelino et
al., 2015; Roland et al.,
2010), com o alagamento grandes áreas.

Ameaça: 8 Invasive & other problematic species, genes & diseases
Incidência: 2 Species stresses
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
Detalhes: Melinis minutiflora P.Beauv. (Poaceae) é a espécies de gramínea exótica mais problemática
na região do Cerrado
(Hoffmann et al., 2004). Com a expansão da atividade pecuária, as áreas nativas de Cerrado foram
substituídas
por pastagens plantadas com gramíneas exóticas (Barbosa et al., 2008; Hoffmann et al., 2004; V.R.
Pivello et al.,
1999; Vânia Regina Pivello et al., 1999).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada em: Parque Nacional do Tocantins (Haas 339), Parque Nacional Chapada dos
Veadeiros (Verdi 7229).

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

OCHNACEAE

Ouratea ovalis (Pohl) Engl.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Marcio Verdi
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Data:10-12-2018

Justificativa: Árvore de até 30 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Cerrado (lato sensu) nos estados de Goiás, Minas Gerais, Tocantins e no Distrito Federal.
Apresenta distribuição ampla,  EOO=200587 km²,  constante presença em herbários e ocorrência
confirmada dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral. Adcionalmente, não
existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número de
indivíduos,  além  de  não  serem  descritos  usos  potenciais  ou  efetivos  que  comprometam  sua
perpetuação na natureza. Assim, foi considerada como Menor Preocupação (LC) neste momento,
demandando  ações  de  pesquisa  (distribuição,  tendências  e  números  populacionais)  a  fim  de  se
garantir  sua  perpetuação  na  natureza  no  futuro.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Flora Brasiliensis 12(2): 326. 1876.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
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Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada no
DISTRITO FEDERAL, município Brasília (Dias 167) e nos estados do GOIÁS, municípios Alto Horizonte
(Faria 5095), Campinaçu (Walter 3789), Cavalcante (Cavalcanti 3521), Mara Rosa (Sousa-Silva 25),
Minaçu (Françoso 18), Niquelândia (Cavalcanti 1560), Nova Roma (Queiroz 15188), Teresina de Goiás
(Pereira 2873), Uruaçu (Walter 1765); MINAS GERAIS, município São Vicente de Minas (Sobral 14179);
TOCANTINS, municípios Gurupi (Oliveira 1301), Natividade (Ratter 7949), Palmas (Santos 2313),
Palmeirópolis (Fonseca 6194), Paranã (Sevilha 3412), Pindorama do Tocantins (Lemos 124), Ponte
Alta do Bom Jesus (Haidar 1133), Porto Nacional (Souza 23996). Segundo a Flora do Brasil 2020 a
espécie ocorre em São Paulo, porém o registro corresponde a Ouratea castaneifolia.
AOO: 124km²
EOO: 200587km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 2.1 Dry Savanna
Biomas: Cerrado
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Resume: Árvore de 30 m de altura (Ferreira 400) que ocorre no Cerrado (lato sensu) (Flora do Brasil
2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
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Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Apesar de sua enorme importância para a conservação de espécies e a prestação de
serviços ecossistêmicos, o Cerrado perdeu 88 Mha (46%) de sua cobertura vegetal original, e apenas
19,8% permanece inalterado. Entre 2002 e 2011, taxas de desmatamento no Cerrado (1% por ano)
foram 2,5 vezes maiores do que na Amazônia (Strassburg et al., 2017).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O Cerrado contém extensas áreas em condições favoráveis à agricultura intensiva e à
pecuária extensiva (Tavares et al., 2010), sendo cerca de 40% da área convertida para estes usos
(Rachid et al., 2013). A expansão agrícola no Cerrado vem sendo estimulada por diversos incentivos
governamentais, tais como os programas de biocombustíveis e desenvolvimento do Cerrado, ou de
assistência técnica (Bojanic, 2017; Fearnside, 2001; Gauder et al., 2011; Koizumi, 2014; Moreddu et
al., 2017; Pereira et al., 2012; Rachid et al., 2013; Ratter et al., 1997), a fim de suprir a crescente
demanda do mercado internacional (Gauder et al., 2011; Pereira et al., 2012). Essa região é
responsável pela produção de cerca de 49% dos grãos no Brasil (Rachid et al., 2013), em particular a
soja, o milho e o algodão (Bojanic, 2017; Castro et al., 2010; Ratter et al., 1997). O Cerrado brasileiro
sofreu perdas particularmente pesadas para o avanço da soja (Fearnside, 2001), tendo cerca de
10,5% de sua área ocupada por culturas agrícolas (Sano et al., 2008). Além de ser considerado o
celeiro brasileiro devido à produção de grão (Pereira et al., 2012), extensas áreas de Cerrado têm
sido ocupadas pela cana-de-açúcar (Castro et al., 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011; Rachid et
al., 2013), sendo o Brasil o mais importante produtor de açúcar do mundo (Galdos et al., 2009;
Gauder et al., 2011; Pereira et al., 2012). Recentemente, a expansão da produção de cana-de-açúcar
no Cerrado tem sido motivada por programas governamentais destinados a promover o setor
sucroalcooleiro, especialmente para a produção de agroenergia e bioetanol devido a importância
econômica que assumiram no mercado internacional (Gauder et al., 2011; Koizumi, 2014; Loarie et
al., 2011; Pereira et al., 2012; Rachid et al., 2013). O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do
mundo (Mielnik et al., 2017). Segundo Rachid et al., (2013), as áreas cultivadas nos estados de Goiás
e Mato Grosso do Sul cresceram mais de 300% nos últimos 5 anos. Essa expansão ocorre
principalmente por meio da substituição de áreas agrícolas estabelecidas (pastagem e campos de
soja e milho) por cana-de-açúcar, forçando a expansão dessas atividades sobre novas áreas de
floresta ou Cerrado (Castro et al., 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011; Rachid et al., 2013). Ainda,
a produção de cana-de-açúcar por muitos anos esteve associada às queimadas dos canaviais
realizadas pré-colheita, causando impactos ambientais sobre diferentes componentes do ecossistema
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(Galdos et al., 2009; Rachid et al., 2013).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A ocupação do Cerrado pela atividade pecuária se deu a partir da década de 1920, com a
indústria de café em plena atividade. Mais tarde, com incentivos do governo federal, a atividade
pecuária iniciou o processo de ocupação e conversão do Cerrado em pastagens (Klink e Moreira,
2002; Sano et al., 2008). Desde então, a pecuária passou a ocupar extensas áreas e estabeleceu-se
como uma das principais atividades econômicas no país (Sano et al., 2008), recebendo cada vez mais
subsídios governamentais, tais como, a criação do Conselho para o Desenvolvimento da Pecuária
(Rachid et al., 2013). No início, a pecuária beneficiou-se de gramíneas nativas (Silva et al., 2015) e
posteriormente o uso de tecnologias e a introdução de gramíneas exóticas para melhoramento das
pastagens contribuíram para o sucesso da atividade no Cerrado (Ratter et al., 1997), sendo a região
responsável por 41% do leite e 40% da carne bovina produzida no Brasil (Pereira et al., 2012). As
pastagens cultivadas ocupam cerca de 26,5% do território e representam o principal uso do solo do
Cerrado (Sano et al., 2008). Além dos impactos do gado sobre a vegetação nativa, a atividade
pecuária historicamente está associada à queimadas realizadas para renovação da pastagem para o
gado (Kolbek e Alves, 2008; Silva et al., 2015), as quais muitas vezes fogem de controle e tornam-se
grandes incêndios (Verdi et al., 2015).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A perda e a alteração de habitat no Cerrado também está vinculada a atividade de
mineração desenvolvida em vários estados de sua ocorrência (Fernandes et al., 2011, 2014; Jacobi
and Carmo, 2008). Na região do Cerrado há dois principais centro de exploração mineral, sendo um
deles situado em Goiás onde destaca-se o município de Niquelândia (Fernandes et al., 2011) e o outro
em Minas Gerais, cuja a região do quadrilátero ferrífero e Espinhaço Meridional concentram a maior
parte das atividades (Carmo e Jacobi, 2012; Fernandes et al., 2011, 2014; Jacobi and Carmo, 2008).
Nas últimas quatro décadas o Quadrilátero Ferrífero já perdeu milhares de hectares de cangas, pelo
menos 40% da área total, devido principalmente ao efeito direto da ocorrência de 46 minas de
extração de minério de ferro (Carmo e Jacobi, 2012). Tal atividade tem provocados danos ambientais
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imensuráveis, dentre eles, o maior desastre ambiental após o rompimento de uma das barragens de
rejeitos minerais (Escobar, 2015; Neves et al., 2016).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 2 Species stresses
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O fogo apesar de estar associado a vegetação de cerrado, têm efeitos danosos sobre as
espécies quando sua origem é antrópica (Verdi et al., 2015). Os incêndios com origem antrópica
acontecem com frequência, severidade e intensidade muito maior que no passado (Pivello, 2011) e,
diferentemente daqueles deflagrados por raios, têm efeitos danosos sobre as espécies, mesmo
aquelas adaptadas ao regime de fogo (Kolbek e Alves, 2008; Mistry, 1998; Pivello, 2011; Verdi et al.,
2015). Estes incêndios têm iniciado a partir do uso do fogo na agropecuária, em períodos de festejos
locais e feriados, queda de balões ou lapsos com cigarros, por exemplo (Coutinho, 1990; Maurenza et
al., 2015; Verdi et al., 2015). Contudo, incêndio criminosos são comuns e, em geral, têm sido
realizados como uma forma de protesto em unidades de conservação como, por exemplo, o Parque
Nacional da Serra do Cipó (Verdi et al., 2015).

Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Uma das causas de desmatamento do Cerrado é a construção de barragens (Marcelino et
al., 2015; Roland et al., 2010), com o alagamento grandes áreas.

Ameaça: 8 Invasive & other problematic species, genes & diseases
Incidência: 2 Species stresses
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
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Detalhes: Melinis minutiflora P.Beauv. (Poaceae) é a espécies de gramínea exótica mais problemática
na região do Cerrado (Hoffmann et al., 2004). Com a expansão da atividade pecuária, as áreas
nativas de Cerrado foram substituídas por pastagens plantadas com gramíneas exóticas (Barbosa et
al., 2008; Hoffmann et al., 2004; V.R. Pivello et al., 1999; Vânia Regina Pivello et al., 1999).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

OCHNACEAE

Ouratea pendulosepala Sastre

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León
Data:10-12-2018

Justificativa: Árvore de até 20 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta de Terra Firme associada a Amazônia nos estados do Amapá, Amazonas e Pará.
Apresenta distribuição ampla, EOO=124174 km² e ocorrência confirmada dentro de áreas protegidas
e  em  regiões  onde  ainda  predominam  na  paisagem  extensões  significativas  de  ecossistemas
florestais  amazônicos  em estado prístino de conservação.  Adcionalmente,  não existem dados sobre
tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos, além de
não serem descritos usos potenciais ou efetivos que comprometam sua perpetuação na natureza.
Assim,  foi  considerada  como  Menor  Preocupação  (LC)  neste  momento,  demandando  ações  de
pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais) a fim de se garantir sua perpetuação na
natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Novon 5(2): 194, f. 1. 1995.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados
do AMAPÁ, município Mazagão (Mori 15865); AMAZONAS, municípios Barcelos (Silva 214), Presidente
Figueiredo (Ferreira 8219); PARÁ, município Almeirim (Pires 627).
AOO: 20km²
EOO: 124174km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore de 20 m de altura (Mori 15869) que ocorre na Amazônia (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018), na Floresta de Terra Firme (Tavares 190).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
habitat
Detalhes: Os centros de desmatamento de alta intensidade situados na Amazônia foram deslocados
do tradicional Arco do
Desmatamento brasileiro para a Bolívia, o Peru e a região Nordeste da Amazônia. Foi verificado ainda
um
aumento acentuado no desmatamento em pequena escala, parcialmente compensando os declínios
relatados
anteriormente. Os eventos pequenos de desmatamento se espalharam por toda a Amazônia nos
últimos anos,
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mesmo em áreas protegidas. Em conjunto, esses resultados aumentam a percepção sobre novas
formas de
ameaças incidentes na Amazônia e apresentam novos desafios para a conservação das florestas
dessa região
(Kalamandeen, 2017).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Segundo Fearnside (2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque
justifica projetos de
infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à destruição de
habitats naturais
em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu cultivo. Em função do cultivo de soja
a
agroindústria nacional se interiorizou, a fronteira agrícola, a avicultura e suinocultura expandiram,
novas
fronteiras foram abertas e cidades fundadas no interior, surgindo como um novo fator responsável
pela
destruição da floresta (Domingues e Bermann, 2012). A produção de soja é uma das principais forças
econômicas que impulsionam a expansão da fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Domingues e
Bermann,
2012; Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que influenciou o mercado nacional e
internacional, por
meio de um processo de globalização, combinado com a crescente demanda por soja, baixos preços
das terras
e melhor infraestrutura de transporte do sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a
investir em
instalações de armazenamento e processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na
qual a
agricultura está substituindo as florestas nativas (Domingues e Bermann, 2012; Nepstad et al., 2006;
Vera-Diaz
et al., 2008).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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Declínio:
habitat
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013,
principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva, infraestrutura
rodoviárias e
hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O aumento do desmatamento
entre 2002-
2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de
1997 até o
nível de 33 milhões em 2004, incluindo apenas aqueles municípios da Amazônia com florestas de
dossel
fechado compreendendo pelo menos 50% de sua vegetação nativa (Nepstad et al., 2006). Segundo
Nepstad et
al. (2006) a indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços do desmatamento
anual,
esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença de febre aftosa na região.
Contudo, o
status de livre de febre aftosa conferido a uma grande região florestal (1,5 milhão de km²) no sul da
Amazônia
seja, talvez, a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na promoção da
expansão da
indústria pecuária na Amazônia (Nepstad et al., 2006).

Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Fernside (2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do
desmatamento, atraindo
trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de floresta anteriormente inacessíveis dentro da
Amazônia.
Segundo o autor, o desmatamento é então estimulado não apenas por estradas que aumentam a
lucratividade
da agricultura e da pecuária, mas também pelo efeito das estradas (acessibilidade) na especulação
de terra e no
estabelecimento de posse de terras. As principais estradas são acompanhadas por redes de estradas
laterais
construídas por madeireiros, mineiros e posseiros. O desmatamento se espalha para fora das
rodovias e suas
estradas de acesso associadas. As rodovias também fornecem caminhos para a migração de
fazendeiros sem
terra e outros, gerando assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas principais
estimulam a
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construção de estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes da rota principal da
rodovia. Um
exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho). Estradas
laterais
abririam o grande bloco de floresta intacta na parte oeste do estado do Amazonas, que incluia vastas
áreas de
terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por grileiros e posseiros (Fernside e Graça,
2006).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na floresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos
da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de concessão da mina,
aumentando
significativamente a taxa de desmatamento por meio do estabelecimento de infraestrutura (para
mineração e
transporte) e expansão urbana (Sonter et al., 2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as
atividades de
mineração artesanal também têm gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto
durante as
operações quanto após as atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais
significativos derivado
do uso de mercúrio no garimpo de ouro.

Ameaça: 7.2.10 Large dams
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: De acordo com Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes”
(definidas no Brasil
como barragens que possuam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na região da Amazônia
Legal com
reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão planejadas para serem construídas
ou em

363



construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas que foram incluídas no Plano de Expansão
de
Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil, MME, 2012.) A retração econômica do Brasil desde a publicação
do referido
plano resultou no alongamento dos horizontes de tempo para vários desses 62 projetos, mas o plano
2014-2023
ainda prevê a construção/ estabelecimento de 18 represas na bacia amazônica em seu plano para os
próximos
10 anos (Brasil, MME, 2014).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada em: Reserva Florestal da SEMA (Tavares 190).

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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OCHNACEAE

Ouratea sellowii (Planch.) Engl.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Gláucia Crispim
Data:14-12-2018

Justificativa: Árvore de até 4 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial) associada a Mata Atlântica nos estados do Espírito
Santo,  Paraná,  Santa  Catarina,  São  Paulo  e  Rio  de  Janeiro.  Apresenta  distribuição  ampla,
EOO=489709 km²,  diversos registros  depositados em coleções biológicas,  inclusive com coletas
realizadas recentemente, e ocorrência confirmada em Unidades de Conservação de proteção integral.
A espécie ocorre de forma ocasional na maior parte das localidades em que foi registrada. Não
existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número de
indivíduos maduros, além de não serem descritos usos potenciais ou efetivos que comprometam sua
existência na natureza. Assim, O. sellowi foi considerada como Menor Preocupação (LC), demandando
ações  de  pesquisa  (distribuição,  tendências  e  números  populacionais)  a  fim  de  se  ampliar  o
conhecimento  disponível  e  garantir  sua  perpetuação  na  natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Fl. Bras. (Martius) 12(2): 347. 1876. De acordo com especialista botânico a
espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Não; 2 - ocorre em Unidades de
Conservação. R.: Sim. Parque Estadual do Tabuleiro, Parque Nacional da Serra do Itajaí, Parque
Estrada da Serra do Mar, Reserva Biológica de Nova Lombardia; 3 - apresenta registros recentes,
entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Não; 5 - possui amplitude de
habitat. R.: Sim; 6 - possui especificidade de habitat. R.: Sim; 7 - apresenta dados quantitativos sobre
o tamanho populacional. R.: Não; 8 - em relação a frequência dos indivíduos na população. R.:
Ocasional; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.: (Mario Gomes, com. pess.
27/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
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Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: Espírito Santo (Kollmann 4897), Paraná (Hatschbach 20054), Santa Catarina (Verdi 3884), São
Paulo (Meireles 65) e no Rio de Janeiro (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
AOO: 120km²
EOO: 489709.09km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores até 4 m de altura (Salvador et al., 2010), ocorrendo em floresta ombrófila da Mata
Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A agropecuária e as monoculturas de Eucalyptus spp. e Pinus spp. são as principais
atividades responsáveis pela conversão e alteração das florestas em outros usos (Baesso et al., 2010;
Fernandez et al., 2018; Loyola et al., 2018; Siqueira et al., 2004; Vibrans et al., 2013a).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Estadual do Tabuleiro (Stival-Santos 2792), Parque Nacional da
Serra do Itajaí (Caglioni 254), Parque Estrada da Serra do Mar (Meireles 93), Parque Estadual do
Guartelá (Meirelles 316).
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Ação: 5.1.2 National level
Situação: on going
A espécie ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da flora
endêmica ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

OCHNACEAE

Ouratea vaccinioides (A.St.-Hil. & Tul.) Engl.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Gláucia Crispim
Data:14-12-2018

Justificativa: Árvore de até 6 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em Floresta  Ombrófila  (Floresta  Pluvial)  associada  a  Mata  Atlântica  nos  estados  da  Bahia,
Espírito  Santo,  Minas  Gerais,  Paraná,  Rio  de  Janeiro,  Santa  Catarina  e  São  Paulo.  Apresenta
distribuição  ampla,  EOO=665737  km²,  diversos  registros  depositados  em  coleções  biológicas,
inclusive  com  coletas  realizadas  recentemente  (2017),  e  ocorrência  confirmada  em  Unidades  de
Conservação de proteção integral e em áreas com extensões significativas de ecossistemas naturais
em estado  prístino  de  conservação.  A  espécie  ocorre  de  forma  ocasional  na  maior  parte  das
localidades em que foi registrada. Não existem dados sobre tendências populacionais que atestem
para potenciais reduções no número de indivíduos maduros,  além de não serem descritos usos
potenciais  ou  efetivos  que  comprometam  sua  existência  na  natureza.  Em  Santa  Catarina,  O.
vaccinioides  é  considerada  uma  espécie  comum,  com  ampla  distribuição,  sem  especificidade  de
habitat  e  população  abundante  na  Floresta  Ombrófila  Densa  (Gasper  et  al.,  2018)Também  foi
registrada  no  território  de  abrangência  do  Plano  de  Ação  Nacional  para  a  conservação  da  flora
endêmica  ameaçada  de  extinção  do  estado  do  Rio  de  Janeiro  (Pougy  et  al.,  2018).  Assim,  O.
vaccinoides  foi  considerada  como  Menor  Preocupação  (LC),  demandando  ações  de  pesquisa
(distribuição, tendências e números populacionais) a fim de se ampliar o conhecimento disponível e
garantir sua perpetuação na natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Fl. Bras. (Martius) 12(2): 329. 1876. De acordo com especialista botânico a
espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Não. ; 2 - ocorre em Unidades de
Conservação. R.: Sim. Parque Estadual Pedra Azul, APA Macaé de Cima, Parque Estadual dos Três
Picos, APA Serra da Mantiqueira, Parque Nacional de Itatiaia, Estação Biológica de Boracéia, Parque
Nacional da Tijuca, RPPN Prima Luna / Monte Barão, Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, Parque
Nacional da Serra dos Órgãos.; 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma
espécie com distribuição ampla. R.: Não. ; 5 - possui amplitude de habitat. R.: Não. ; 6 - possui
especificidade de habitat. R.: Sim. ; 7 - apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional.
R.: Não; 8 - em relação a frequência dos indivíduos na população. R.: Ocasional; 9 - apresenta
ameaças incidentes sobre suas populações. R.: (Mario Gomes, com. pess. 27/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Em Santa Catarina, Ouratea vaccinioides é considerada uma espécie comum, com ampla distribuição,
sem especificidade de habitat e população abundante na Floresta Ombrófila Densa (Gasper et al.,
2018). Na Floresta Ombrófila Mista a espécie foi definida pela Forma 4 de raridade, sendo
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considerada com distribuição restrita, se, especificidade de habitat e com população abundante
(Gasper et al., 2018). O Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina registrou 172 indivíduos no
componente arbóreo/arbustivo e densidade absoluta de 8,7 ind./ha na regeneração natural da
Floresta Ombrófila Densa (Vibrans et al., 2013a); 69 indivíduos no componente arbóreo/arbustivo e
seis indivíduos na regeneração natural da Floresta Ombrófila Mista (Vibrans et al., 2013b).

Reference:
Gasper, A.L. de, Oliveira, L.Z., Lingner, D.V., Vibrans, A.C. (Orgs.), 2018. Inventário Florístico Florestal
de Santa Catarina, vol. VII, Espécies arbóreas raras de Santa Catarina. Edifurb, Blumenau, 256 p.

Vibrans, A.C., Sevegnani, L., Gasper, A.L. de, Lingner, D.V. (Orgs.), 2013a. Inventário Florístico
Florestal de Santa Catarina, vol. IV, Floresta Ombrófila Densa. Edifurb, Blumenau, 576 p.

Vibrans, A.C., Sevegnani, L., Gasper, A.L. de, Lingner, D.V. (Orgs.), 2013b. Inventário Florístico
Florestal de Santa Catarina, vol. III, Floresta Ombrófila Mista. Edifurb, Blumenau, 440 p.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: Bahia (Kiill s.n.), Espírito Santo (Kollmann 8139), Minas Gerais (Tinti, s.n.), Paraná (Vieira 713),
Rio de Janeiro (Lima 5525), Santa Catarina (Verdi 4807), São Paulo (Kuhlmann 4360).
AOO: 304km²
EOO: 665737.16km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
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Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de 6 m de altura (Salvador et al., 2010), ocorrendo em floresta ombrófila da Mata
Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A agropecuária e as monoculturas de Eucalyptus spp. e Pinus spp. são as principais
atividades responsáveis pela conversão e alteração das florestas em outros usos (Baesso et al., 2010;
Fernandez et al., 2018; Loyola et al., 2018; Siqueira et al., 2004; Vibrans et al., 2013a, 2013b, 2011).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
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future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro (Verdi 4076), Parque Estadual da
Serra do Mar (Souza 502), Parque Ecológico Várzea do Embu-Guaçu (Arzolla 1125), Parque Estadual
da Serra do Brigadeiro (Tinti s.n.), Parque Estadual do Pico Marumbi (Borgo 202), Parque Estadual dos
Três Picos (Baez 1125), Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Wesenberg 659).

Ação: 5.1.2 National level
Situação: on going
A espécie ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da flora
endêmica ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

OCHNACEAE

Ouratea verruculosa Engl.

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Sérgio Braga Neto; Mary Luz Vanegas León
Data:10-12-2018

Justificativa:  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,  2018).  Foi  coletada  em
Floresta de Terra Firme associada a Amazônia no estado do Amazonas, municípios de Manaus e São
Gabriel da Cachoeira. É conhecida por somente cinco coletas, e desde sua última documentação na
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natureza em 1991, pouco se avançou em relação ao estado de conhecimento de O. verruculosa.
Diante  da  carência  de  dados  geral,  a  espécie  foi  considerada  como Dados  Insuficientes  (DD)  neste
momento,  uma vez  que o  conjunto  de informações disponíveis  não possibilitou a  condução de
avaliação de risco de extinção. Novos estudos buscando encontrar a espécie em outras localidades na
região próxima a sua área de ocorrência fazem-se necessários para melhorar o conhecimento sobre
sua distribuição e assim possibilitar uma robusta avaliação de seu risco de extinção.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Fl. Bras. (Martius) 12(2): 335. 1876.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
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Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: AMAZONAS, no município de Manaus (Gentry 12999), São Gabriel da Cachoeira (Prance
16031).
AOO: 16km²
EOO: 7480.94km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Fitofisionomias:
Resume: Árvores de até 5 m de altura (Prance 16031), ocorrendo nos domínios da Floresta Amazônica
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
habitat
Detalhes: Com uma alta densidade demográfica (41 hab./ha), na zona Norte de Manaus o crescimento
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populacional tem sido o principal responsável pela degradação ambiental que a mesma vem
sofrendo. A construção de conjuntos habitacionais pelo poder público e privado é um dos principais
responsáveis pelo desmatamento verificado nos últimos 18 anos (Nogueira et al., 2007).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A produção de soja é uma das principais forças econômicas que impulsionam a expansão
da fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que
influenciou o mercado nacional e internacional, por meio de um processo de globalização, combinado
com a crescente demanda por soja, baixos preços das terras e melhor infraestrutura de transporte do
sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a investir em instalações de armazenamento e
processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na qual a agricultura está
substituindo as florestas nativas (Nepstad et al., 2006; Vera-Diaz et al., 2008). Segundo Fearnside
(2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque justifica projetos de
infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à destruição de
habitats naturais em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu cultivo.

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
mature individuals
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O
aumento do desmatamento entre 2002-2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do
rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de 1997 até o nível de 33 milhões em 2004, incluindo
apenas aqueles municípios da Amazônia com florestas de dossel fechado compreendendo pelo menos
50% de sua vegetação nativa. A indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços
do desmatamento anual, esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença
de febre aftosa na região. Talvez a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na
promoção da expansão da indústria pecuária na Amazônia foi o status de livre de febre aftosa
conferido a uma grande região florestal (1,5 milhão de km²) no sul da Amazônia (Nepstad et al.,
2006).
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Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na floresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de
concessão da mina, aumentando significativamente a taxa de desmatamento por meio do
estabelecimento de infraestrutura (para mineração e transporte) e expansão urbana (Sonter et al.,
2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as atividades de mineração artesanal também têm
gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto durante as operações quanto após as
atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais significativos derivado do uso de
mercúrio no garimpo de ouro.

Ameaça: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Pfaff (1999), em estudo econométrico a nível municipal conduzido na Amazônia brasileira
entre 1978–1988, indica que as estradas são um importante fator de desmatamento em toda a
Amazônia. Pfaff et al. (2007) apontam ainda o impacto severo da abertura de estradas na Amazônia,
que leva invariavelmente a mais desmatamento, não só nos municípios e povoados por onde passam,
mas também em setores vizinhos, através do efeito de “transbordamento” (spillover effect). Fernside
(2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do desmatamento, atraindo
trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de floresta anteriormente inacessíveis dentro da
Amazônia. Segundo o autor, o desmatamento é então estimulado não apenas por estradas que
aumentam a lucratividade da agricultura e da pecuária, mas também pelo efeito das estradas
(acessibilidade) na especulação de terra e no estabelecimento de posse de terras. As principais
estradas são acompanhadas por redes de estradas laterais construídas por madeireiros, mineiros e
posseiros. O desmatamento se espalha para fora das rodovias e suas estradas de acesso associadas.
As rodovias também fornecem caminhos para a migração de fazendeiros sem terra e outros, gerando
assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas principais estimulam a construção de
estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes da rota principal da rodovia. Um
exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho). Estradas
laterais abririam o grande bloco de floresta intacta na parte oeste do estado do Amazonas, que
incluía vastas áreas de terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por grileiros e

377



posseiros (Fernside e Graça, 2006). Além disso, o efeito de borda criado pela presença de uma
estrada tem forte influência no uso de água pela floresta (Kunert et al., 2015). A construção de uma
estrada induz a mortalidade de árvores na borda da floresta devido a danos mecânicos, alteração do
microclima, suscetibilidade ao estresse hídrico de árvores que crescem adjacentes à estrada, o que
tem provocado mudanças na composição de espécies arbóreas (clímax são substituídas por
secundárias) e aumentado a fragmentação (Kunert et al., 2015).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al. 2016). Em
2009 foram extraídos em torno de 14,2 milhões de metros cúbicos de madeira em tora nativa, o
equivalente a 3,5 milhões de árvores na Amazônia Legal. Cerca de 47% dessa matéria-prima foi
extraída no estado do Pará, 28% no Mato Grosso, 16% em Rondônia e 3% em ambos os estados do
Acre e Amazônia (SFB e IMAZON, 2010).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: van Marle et al. (2017) mostraram que até 1987, relativamente poucos incêndios ocorreram
na Amazônia e que as emissões de fogo aumentaram rapidamente durante os anos 90. Esses autores
descobriram que esse padrão corrobora razoavelmente bem com os conjuntos de dados de perda
florestal disponíveis, indicando que embora incêndios naturais possam ocorrer na Amazônia
ocasionalmente, as atuais taxas de desmatamento e degradação, ampliadas desde os anos 90, foram
a principal causa de aumento na frequência / intensidade dos incêndios nessa região. Silva-Junior et
al. (2018) mostraram que a suscetibilidade da paisagem aos incêndios florestais aumenta no início do
processo de desmatamento. Em geral, seus resultados reforçam a necessidade de garantir baixos
níveis de fragmentação na Amazônia brasileira, a fim de evitar a degradação de suas florestas pelo
fogo e as emissões de carbono relacionadas. A redução do passivo florestal decorrente da última
modificação do Código Florestal aumenta a probabilidade de ocorrência de degradação florestal pelo
fogo, uma vez que permite a existência de áreas com menos de 80% de cobertura florestal,
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contribuindo para a manutenção de altos níveis de fragmentação. Os mesmo autores preveem que a
degradação florestal por fogo continuará a aumentar na região, especialmente à luz do relaxamento
da lei ambiental mencionada e seus efeitos sinérgicos com mudanças climáticas em curso. Tudo isso
pode afetar os esforços para reduzir as emissões do desmatamento e da degradação florestal (REDD).
Esses autores indicam que ações para prevenir e gerenciar incêndios florestais são necessárias,
principalmente para as propriedades onde existem passivos florestais que são compensados em
outras regiões.

Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O planejamento atual para o estabelecimento e expansão de hidroelétricas na bacia
amazônica ainda precisa de uma avaliação adequada sobre escala regional dos impactos ecológicos,
particularmente problemática dado o vínculo íntimo entre a planície de inundação amazônica e os
Andes, uma das zonas mais ricas em espécies do planeta.Considerando dados sobre as barragens
existentes e planejadas, junto com dados sobre estradas e linhas de transmissão, Finer e Jenkins
(2012) estimaram os impactos relativos de todas as barragens planejadas para serem impleemntadas
entre essas duas regiões. Eles mapearam planos para 151 novas barragens superiores a 2 MW nos
próximos 20 anos, aumento de 300%. Essas represas incluiriam cinco dos seis principais afluentes
andinos da Amazônia. Os mesmos autores classificaram 47% das novas barragens potenciais como
de alto impacto, e apenas 19% como de baixo impacto. Sessenta por cento das barragens causariam
a primeira grande ruptura na conectividade entre as cabeceiras protegidas dos Andes e as terras
baixas da Amazônia. Mais de 80% promoveriam desmatamento direto para a implementação de
novas estradas, linhas de transmissão ou área de inundação (Finer e Jenkins, 2012). De acordo com
Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes” (definidas no Brasil como
barragens que possuiam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na região da Amazônia Legal
com reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão planejadas para serem
construídas ou em construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas que foram incluídas no
Plano de Expansão de Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil et al., 2012). A retração econômica do
Brasil desde a publicação do referido plano resultou no alongamento dos horizontes de tempo para
vários desses 62 projetos, mas o plano 2014-2023 ainda prevê a construção/ estabelecimento de 18
represas na bacia amazônica em seu plano para os próximos 10 anos (Brasil et al., 2014).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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OLACACEAE

Cathedra paraensis Sleumer

Risco de extinção: ENB2ab(i,ii,iii)

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Marta Moraes
Data:27-07-2018

Justificativa: Árvore com até 28 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018),
que habita a Amazônia, em Campinarana ou em Floresta de Terra Firme. Foi coletada nos estados do
Acre, no município de Cruzeiro do Sul; Pará, no município de Oriximiná; e Tocantins, no município de
Santa Terezinha do Tocantins.  Apresenta AOO=16 km² e três situações de ameaça,  tendo sido
coletada entre 1927 e 1993. A mineração de bauxita na região de Oriximiná, considerada uma das
maiores instalações do mundo (Mineração Rio do Norte, 2018), é a principal ameaça à espécie. São
também ameaças o desmatamento na região de Cruzeiro do Sul, assim como, a transformação de
42% do território de Santa Terezinha do Tocantins em pastagem (LAPIG, 2018). Suspeita-se que
esteja havendo declínio contínuo de EOO, AOO e qualidade do hábitat da espécie.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 39: 281. 1936

Distribuição:
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018) com ocorrência nos
estados de: ACRE, município de Cruzeiro do Sul (Cid Ferreira 10443); PARÁ, município de Oriximiná
(Ducke s.n.); TOCANTINS, município de Santa Terezinha do Tocantins (Ratter 6782).
AOO: 16km²
EOO: 785006km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Campinarana
Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore com até 28 m (Prance 3016), que habita a Amazônia, em Campinarana ou Floresta
de Terra Firme.

Reprodução:
Resume: A espécie foi coletada com frutos nos meses de: janeiro (Ducke s.n.), julho (Ratter 6782),
outubro (Ferreira 10443), novembro (Prance 3016).

Ameaças:
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
mature individuals
Detalhes: A capacidade inicial de produção de bauxita da empresa foi de 3,35 milhões de toneladas
anuais. Ao longo de nossa operação, esta capacidade expandiu-se gradativamente, em função do
aumento da demanda de mercado e da grande aceitação da bauxita produzida pela Mineração Rio do
Norte nas refinarias de todo o mundo. Atualmente, temos uma capacidade de produção instalada de
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18,1 milhões de toneladas ao ano - uma das maiores instalações do mundo. Operamos hoje as minas
Saracá V, Saracá W e Bela Cruz. Nelas, o minério encontra-se a uma profundidade média de 8m,
coberto por uma vegetação densa e uma camada estéril composta de solo orgânico, argila, bauxita
nodular e laterita ferruginosa (Mineração Rio do Norte, 2018)

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O município de Santa Terezinha do Tocantins, em 2013, tinha 41,84% de seu território
transformado em pastagem (Lapig, 2018)

OLACACEAE

Douradoa consimilis Sleumer

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:06-09-2018

Justificativa:  Árvore de até  35 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Conhecida como pau-curupira ou casca-grossa, foi coletada em Floresta de Terra Firme associada a
Amazônia nos estados do Acre, Amapá e Amazonas. Apresenta ampla distribuição ao longo de toda a
bacia amazônica, EOO= 526997 km² e presença confirmada em áreas ainda em estado primitivo de
conservação.  Apesar  da  pequena representatividade  em herbários,  o  que  pode  ser  atribuído  a
carência de levantamentos botânicos na Amazônia (BFG, 2015) e ao seu porte, a espécie possui
extensa distribuição e presença provável em Unidades de Conservação de distintas categorias e
esferas administrativas. Assim, D. consimilis foi considerada como de Menor Preocupação (LC) neste
momento,  demandando  ações  de  pesquisa  sobre  sua  distribuição  e  números/  tendências
populacionais  ante  o  avança  de  vetores  de  stress  severos  ao  longo  de  sua  área  de  ocorrência.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Fl. Neotrop. Monogr. 38: 138. 1984

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
seguintes estados: ACRE, município de Cruzeiro do Sul (Maas 9176); AMAPÁ, município de Mazagão
(Silva 5288); AMAZONAS, município de Apuí (Zartman 5547); PARÁ, município de Almeirim (Oliveira
4134).
AOO: 16km²
EOO: 526997km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com ca. de 25-35 m de altura (Maas 9176, Silva 929), que habita a Floresta de Terra
Firme na Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018)

Reprodução:
Fenologia:
flowering Sep to Oct
fruiting Jun to Jun
Resume: Foi coletada com flores em setembro (Silva 929), e outubro (Maas 9176); e com frutos em
junho (Zartman 5547)

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Os principais impactos ambientais resultantes das atividades econômicas desenvolvidas na
região adjacente ao Parque Nacional da Serra do Divisor são negativos: aumento do desmatamento
em função da ampliação das atividades agriculturais e pecuárias a partir da redução das atividades
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extrativistas, além de corte seletivo (legal e ilegal) de madeira, e um consequente aumento no fluxo
migratório para a região, que pode implicar em aumento das pressões em futuro próximo (MMA/
IBAMA, 2002).

Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
Detalhes: O crescimento urbano de Manaus foi o maior da região Norte, sendo considerada hoje o 12º
maior centro urbano do país, e uma metrópole regional, com 1.644.690 habitantes (estimativa IBGE,
2005). Nos últimos dez anos, Manaus, foi dentre os municípios mais populosos do Brasil, o que
apresentou a maior taxa média geométrica de crescimento anual (Nogueira et al., 2007)

Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Apesar de situado na Calha Norte do AM no estado do Amapá, o município de Mazagão
perdeu cerca de 4% de sua cobertura florestal original entre 2012 e 2016 e, embora ainda conte com
extensas áreas de floresta, o estabelecimento de malha rodoviária em futuro próximo pode tornar
vulneráveis estes remanescentes (Lapig, 2018)

Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Embora em seu território se encontrem a Floresta Nacional do Jatuarana e o Parque
Estadual Sucunduri, 1/4 de sua área está sob a influência da rodovia 230 e as que com ela cruzam
(AM-360 e 174) em Apuí indo em direção ao Norte para Novo Aripuanã (Lapig, 2018).
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Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Almeirim, apesar de contar com rede de áreas protegidas (cerca de 15% do
território) e aparentemente pouca atividade agropecuária (LAPIG, 2018), esta na 33ª posição dentre
os municípios da Amazônia Legal Brasileira em taxas de incremento de desmatamento,
particularmente ocasionados por atividades madeireiras e agropecuárias (PRODES/ INPE, 2018)
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

OLACACEAE

Heisteria amazonica Sleumer

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Patricia da Rosa
Data:06-09-2018

Justificativa:  Árvore  de  pequeno  porte  de  até  2  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em
construção, 2018). Foi coletada em Floresta de Terra Firme associada a Amazônia, exclusivamente no
estado do Amazonas, municípios de Barcelos e São Paulo de Olivença. É conhecida por somente duas
coletas, a última realizada a cerca de 35 anos em área pouco explorada botanicamente e ainda
recoberta por vastas extensões de florestas em estado primitivo de conservação.  Ocorre no Parque
Estadual  da  Serra  do  Aracá,  praticamente  livre  da  incidência  de  vetores  de  stress  severos  no
momento.  Diante da carência de informações,  portanto,  a  espécie foi  considerada como Dados
Insuficientes  (DD)  neste  momento,  uma  vez  que  o  conjunto  de  informações  disponíveis  não
possibilitou uma avaliação de risco de extinção robusta.  Assim, demanda-se ações de pesquisa
(distribuição, números e tendências populacionais) que possibilitem uma reavaliação à luz de novas e
precisas informações.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 38: 206. 1935

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado do AMAZONAS, municípios de Barcelos (Amaral 1707), São Paulo de Olivença (Ducke 631)
AOO: 8km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Campinarana
Resume: Pequena árvore com ca. de 2 m de altura (Amaral 1707), que habita a Amazônia, em
Campinarana (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018)

Reprodução:
Fenologia:
flowering Oct to Fev
fruiting Oct to Mar
Resume: Foi coletada em flor em outubro (Ducke s.n.) e fevereiro (Ducke 631); e com frutos em
outubro (Ducke s.n.), março (Amaral 1707).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
Detalhes: De acordo com dados do Programa de Monitoramento do Desmatamento da Amazônia
(Prodes – www.obt.inpe.br/prodes), o AM é um dos estados com menores índices de área desmatada
na Amazônia Legal. No entanto, sua porção sul vem se consolidando como nova área de expansão da

391



fronteira agropecuária e concentrando a maior parte das novas frentes de desmatamento no estado.
A exploração madeireira é muitas vezes apontada como a frente pioneira, pois ao criar meios para o
escoamento da madeira, também estimula a ação de grileiros, e conseqüentemente a apropriação da
terra para outros usos. A pecuária daria seqüência ao processo de conversão da área florestal,
enquanto o plantio da soja se concentra nas áreas de pastagens, como forma de reduzir os custos de
sua implantação (Macedo e Teixeira, 2009)

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: De acordo com dados do Programa de Monitoramento do Desmatamento da Amazônia
(Prodes – www.obt.inpe.br/prodes), o AM é um dos estados com menores índices de área desmatada
na Amazônia Legal. No entanto, sua porção sul vem se consolidando como nova área de expansão da
fronteira agropecuária e concentrando a maior parte das novas frentes de desmatamento no estado.A
exploração madeireira é muitas vezes apontada como a frente pioneira, pois ao criar meios para o
escoamento da madeira, também estimula a ação de grileiros, e conseqüentemente a apropriação da
terra para outros usos. A pecuária daria seqüência ao processo de conversão da área florestal,
enquanto o plantio da soja se concentra nas áreas de pastagens, como forma de reduzir os custos de
sua implantação (Macedo e Teixeira, 2009)

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Moutinho et al. (2016) demonstram que taxa de desmatamento de aproximadamente 5.000
km²/ ano continua mesmo após a “desaceleração” verificada na Amazônia entre 2004–2012.

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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Declínio:
habitat
Detalhes: Os centros de desmatamento de alta intensidade situados na Amazônia foram deslocados
do tradicional Arco do Desmatamento brasileiro para a Bolívia, o Peru e a região Nordeste da
Amazônia. Foi verificado ainda um aumento acentuado no desmatamento em pequena escala,
parcialmente compensando os declínios relatados anteriormente. Os eventos pequenos de
desmatamento se espalharam por toda a Amazônia nos últimos anos, mesmo em áreas protegidas.
Em conjunto, esses resultados aumentam a percepção sobre novas formas de ameaças incidentes na
Amazônia e apresentam novos desafios para a conservação das florestas dessa região (Kalamandeen,
2017).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

OLACACEAE

Heisteria amphoricarpa (Ducke) Sleumer

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes
Data:06-09-2018

Justificativa: Árvore de até 8 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Campinarana associada a Amazônia no estado do Amazonas, municípios de Amaturá,
Jutaí e São Paulo de Olivença. A espécie apresenta índices geoespaciais (EOO=3608 km²; AOO=12
km²) que a posicionariam no limiar para categorias de ameaça. Apesar da baixa representatividade
em herbários,  possivelmente reflexo do diminuto esforço amostral  verificado na maior parte de sua
ocorrência,  extensões  significativas  de  floresta  intacta  ou  pouco  alterada  e  de  difícil  acesso,  ainda
distantes da incidência de vetores de stress severos, predominam na paisagem. Além disso, possui
ocorrência confirmada dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral. Assim, H.
amphoricarpa foi considerada como uma espécie de Menor Preocupação (LC) neste momento. Ações
de  pesquisa  (distribuição,  números  e  tendências  populacionais)  e  conservação  (garantia  da
efetividade  de  áreas  de  áreas  protegidas)  são  urgentes  a  fim de  se  evitar  a  ampliação  do  risco  de
extinção no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Fl. Neotrop. Monogr. 38: 49. 1984

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018) com ocorrência no
estado do AMAZONAS, municípios de Amaturá (Daily 4384), Jutaí (Cid Ferreira 7338), São Paulo de
Olivença (Monteiro 81- 159),
AOO: 12km²
EOO: 3608km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Campinarana
Resume: Árvore com ca. de 8 m de altura (Daily 4401) que habita a Amazônia na Campinarana (Flora
do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Fenologia:
flowering May to Oct
fruiting May to Nov
Resume: Coletada em flor em maio (Cid Ferreira 7338) e outubro (Ducke 1664), e frutos em maio (Cid
Ferreira 7338), outubro (Ducke 1664), novembro (Daily 4401).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Os centros de desmatamento de alta intensidade situados na Amazônia foram deslocados
do tradicional Arco do Desmatamento brasileiro para a Bolívia, o Peru e a região Nordeste da
Amazônia. Foi verificado ainda um aumento acentuado no desmatamento em pequena escala,
parcialmente compensando os declínios relatados anteriormente. Os eventos pequenos de
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desmatamento se espalharam por toda a Amazônia nos últimos anos, mesmo em áreas protegidas.
Em conjunto, esses resultados aumentam a percepção sobre novas formas de ameaças incidentes na
Amazônia e apresentam novos desafios para a conservação das florestas dessa região (Kalamandeen,
2017).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Moutinho et al. (2016) demonstram que taxa de desmatamento de aproximadamente 5.000
km²/ ano continua mesmo após a “desaceleração” verificada na Amazônia entre 2004–2012.
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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OLACACEAE

Heisteria blanchetiana (Engl.) Sleumer

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:28-11-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  10  m endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em construção,  2018).
Popularmente conhecida por cambute-vermelho, foi coletada em Caatinga (stricto sensu), Campo
Rupestre,  Campo  de  Altitude,  Floresta  Ciliar  e/ou  de  Galeria,  Carrasco,  Floresta  Ombrófila  (Floresta
Pluvial) e Área antrópica associadas a Mata Atlântica e a Caatinga nos estados de Alagoas, Bahia e
Ceará. Apresenta distribuição ampla, EOO=326115 km², presença constante em herbários, ocorrência
em múltiplas fitofisionomias existentes em distintos domínios fitogeográficos e presença confirmada
dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral. Apesar de ser considerada rara
em algumas localidades, particularmente na região da Chapada Diamantina, de onde provém a maior
parte das coletas, não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais
reduções no número de indivíduos. Assim, a espécie foi considerada como Menor Preocupação (LC)
neste momento, demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais) e
conservação (Plano de Manejo) a fim de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em Fl. Neotrop. Monogr. 38: 80. 1984. Popularmente conhecida por cambute
vermelho na região nordeste (Santos 1119).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Espécie considerada de ocorrência rara no estado da Bahia, em Abaíra (Ganev 2425) e Lençóis (Funch
808; Guedes 1491).

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: ALAGOAS, município de Quebrangulo (Cervi CA 7280); BAHIA, município de Abaíra (Gavev,
1612), Aurelino Leal (Thomas 12691), Barra da Estiva (Harley 15576), Entre Rios (Popovkin 1886),
Ilhéus (Carvalho 5793), Iraquara (Irwin 31130), Itaberaba (Queiroz 12089), Jacobina (Blanchet 3581),
Jiquiriçá (Costa e Ribeiro 1246), Lençóis (Guedes 1491), Rio de Contas (Ganev 2093); CEARÁ,
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município de Baturité (Gomes 546). Ocorre em variadas altitudes, a partir de 175 m (Thomas 12691)
até 1200 m (Ganev 2093). Segundo a Flora do Brasil 2020 a espécie não ocorre no estado do Ceará.

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
rupicolous
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
4.7 Subtropical/Tropical High Altitude Grassland
Biomas: Caatinga
Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Campo Rupestre
Campo de Altitude
Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Carrasco
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Área antrópica
Resume: Árvore com 10 m de altura (Cervi CA7280), ocorrendo nos domínios da Caatinga e Mata
Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Ocorre em uma grande variedade de habitats,
como matas de altitude (Queiroz 12098), mata ciliar (Mori 13352), em carrascos com solo arenoso
(Ganev 2093), em floresta perturbada de encosta (Popovkin 1886) e em capoeira (Mori 12984)

Reprodução:
Fenologia:
flowering Sep to Mar
fruiting Oct to Mar
Resume: A espécie foi coletada em botões verdes nos meses de setembro (Santos 1119); em flores
nos meses de outubro (Thomas 12691), dezembro (Ganev 1612) e março (Stannard H 52716), e em
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frutos nos meses de outubro (Thomas 12691), novembro (Ganev 2425), janeiro (Queiroz 12098),
fevereiro (Irwin 31130) e março (Stannard H 52772).

Ameaças:
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A pecuária é uma das principais fontes de renda e subsistência para os habitantes da
Caatinga (Antongiovanni et al., 2018). Em geral, bovinos, caprinos e ovinos são criados em regime de
liberdade, tendo acesso à vegetação nativa como base de sua dieta (Marinho et al. 2016). Na
Caatinga e em outras regiões semiáridas, o pastejo tem sido associado à compactação do solo,
redução na sobrevivência de plântulas e mudas, consumo de biomassa de dossel, alteração da
riqueza e composição das plantas (Marinho et al. 2016). Além disso, a sinergia entre o efeito do gado
pastando em remanescentes semiáridos e a invasão de espécies exóticas tem sido relatada (Hobbs,
2001). A pecuária é um distúrbio crônico na Caatinga que tem efeitos negativos sobre a diversidade
de plantas (Ribeiro et al., 2015).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A Caatinga ocupava originalmente 826.411 km² do território brasileiro, porém atualmente
cerca de metade de sua cobertura vegetal foi perdida devido à ocupação humana (Antongiovanni et
al., 2018; Marinho et al., 2016). Os ambientes remanescentes, encontram-se sob intensa pressão da
extração de madeira, pecuária e caça (Marinho et al., 2016). Apenas 1,75% da área original da
Caatinga é protegida por Unidades de Conservação de Proteção Integral e 7% por Unidades de
Conservação de Uso Sustentável, o que a coloca como um dos biomas menos protegido dentre todos
os biomas brasileiros (MMA 2011; Brasil 2018a,b).

Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para uma
redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas associados
no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem. Embora a
taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a qualidade e
extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos (Fundação
SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
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Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
locality
Detalhes: O município de Itaberaba, no estado da Bahia, com 234351 ha tem 67,8% de seu território
(158925 ha) transformados em pastagem (Lapig, 2018). Também, o município de Quebrangulo, no
estado de Alagoas, com 31.983 ha tem 70,43% do seu território (22.527 ha) transformado em
pastagem (Lapig, 2018).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
locality
occupancy
Detalhes: A espécie foi registrada para uma área no município de Ilhéus, BA, em que há apenas
diminutos fragmentos descaracterizados, sendo que a maior parte foi substituída principalmente por
plantações de cacau em sistema de cabruca ou com sombreamento monoespecífico, além de
pastagens e pequenas roças de cultivos diversos (Sambuichi, 2003).
O município de Baturité, no estado do Ceará, com 30.858 ha, tem 12,61% do seu território
transformado em cultivo de milho (3590 ha) e cana-de-açucar (302 ha) (Lapig, 2018).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
locality
occupancy
Detalhes: Nos municípios de Itamaraju, Ilhéus e Uruçuca, cerca de 80% da cobertura original da Mata
Atlântica foi desmatada. Em Ilhéus, esse percentual é de 65% (SOS Mata Atlântica; INPE, 2011).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
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Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: A maioria das coletas da espécie foram realizadas em municípios da Chapada Diamantina,
como Rio de Contas, Abaíra, Catolés e Lençóis. A exploração de diamante foi responsável pela
ocupação da região da Chapada Diamantina, sendo a prática mineradora mais significativa da região,
embora tenha diminuído muito nos últimos anos. Em Lençóis ainda há muitos garimpeiros artesanais
que sobrevivem da exploração de diamante e em Palmeiras, embora a prática garimpeira ainda está
ativa, é praticada em menor escala. Este tipo de mineração é inerentemente impactante para a
vegetação, uma vez que altera completamente o ambiente (MMA, 2007).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada Reserva Biológica de Pedra Talhada (Cervi CA7280) e na Estação
Experimental de Belmonte- CEPLAC (Santos 1119).

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

OLACACEAE

Heisteria laxiflora Engl.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Gláucia Crispim
Data:14-12-2018

Justificativa: Árvore de até 9 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  Floresta  Ombrófila  (Floresta  Pluvial)  e  Floresta  de  Terra-Firme  associadas  a  Amazônia
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nos estados do Amazonas,  Pará  e  Rondônia.  Apresenta distribuição ampla,  EOO= 579600 km²,
diversos  registros  depositados  em  coleções  biológicas,  inclusive  com  coletas  realizadas
recentemente,  e  ocorrência  confirmada  em  Unidades  de  Conservação  de  proteção  integral  e  em
áreas  onde  ainda  predominam  na  paisagem  extensões  significativas  de  ecossistemas  naturais  em
estado prístino de conservação. A espécie ocorre em fitofisionomias florestais amazônicas de forma
ocasional na maior parte das localidades em que foi registrada. Não existem dados sobre tendências
populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos maduros, além de não
serem descritos usos potenciais ou efetivos que comprometam sua existência na natureza. Assim, H.
laxiflora foi considerada como Menor Preocupação (LC), demandando ações de pesquisa (distribuição,
tendências e  números populacionais)  a  fim de se ampliar  o  conhecimento disponível  e  garantir  sua
perpetuação na natureza.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Flora Brasiliensis 12(2): 19. 1872. De acordo com especialista botânico a espécie:
1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Não. ; 2 - ocorre em Unidades de
Conservação. R.: Sim. Reserva Florestal Ducke; 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.:
Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Não. ; 5 - possui amplitude de habitat. R.: Não. ; 6
- possui especificidade de habitat. R.: Sim. ; 7 - apresenta dados quantitativos sobre o tamanho
populacional. R.: Não; 8 - em relação a frequência dos indivíduos na população. R.: Ocasional; 9 -
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apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.: ; (Mario Gomes, com. pess. 26/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população. Frequência: Ocasional (Gomes, M. com. press., 2018)

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados do Amazonas (Forzza 292A), Pará (Ramos 213), Rondônia (Thomas 4942).
AOO: 124km²
EOO: 579600km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore de 9 m de altura (Ramos 213) que habita a Amazônia, na Floresta de Terra Firme,
Floresta Ombrófila (= Floresta Pluvial) (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
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Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Os centros de desmatamento de alta intensidade situados na Amazônia foram deslocados
do tradicional Arco do
Desmatamento brasileiro para a Bolívia, o Peru e a região Nordeste da Amazônia. Foi verificado ainda
um
aumento acentuado no desmatamento em pequena escala, parcialmente compensando os declínios
relatados
anteriormente. Os eventos pequenos de desmatamento se espalharam por toda a Amazônia nos
últimos anos,
mesmo em áreas protegidas. Em conjunto, esses resultados aumentam a percepção sobre novas
formas de
ameaças incidentes na Amazônia e apresentam novos desafios para a conservação das florestas
dessa região
(Kalamandeen, 2017).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Segundo Fearnside (2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque
justifica projetos de
infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à destruição de
habitats naturais
em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu cultivo. Em função do cultivo de soja
a
agroindústria nacional se interiorizou, a fronteira agrícola, a avicultura e suinocultura expandiram,
novas
fronteiras foram abertas e cidades fundadas no interior, surgindo como um novo fator responsável
pela
destruição da floresta (Domingues e Bermann, 2012). A produção de soja é uma das principais forças
econômicas que impulsionam a expansão da fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Domingues e
Bermann,
2012; Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que influenciou o mercado nacional e
internacional, por
meio de um processo de globalização, combinado com a crescente demanda por soja, baixos preços
das terras
e melhor infraestrutura de transporte do sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a
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investir em
instalações de armazenamento e processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na
qual a
agricultura está substituindo as florestas nativas (Domingues e Bermann, 2012; Nepstad et al., 2006;
Vera-Diaz
et al., 2008).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013,
principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva, infraestrutura
rodoviárias e
hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O aumento do desmatamento
entre 2002-
2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de
1997 até o
nível de 33 milhões em 2004, incluindo apenas aqueles municípios da Amazônia com florestas de
dossel
fechado compreendendo pelo menos 50% de sua vegetação nativa (Nepstad et al., 2006). Segundo
Nepstad et
al. (2006) a indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços do desmatamento
anual,
esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença de febre aftosa na região.
Contudo, o
status de livre de febre aftosa conferido a uma grande região florestal (1,5 milhão de km²) no sul da
Amazônia
seja, talvez, a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na promoção da
expansão da
indústria pecuária na Amazônia (Nepstad et al., 2006).

Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat

406



Detalhes: Fernside (2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do
desmatamento, atraindo
trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de floresta anteriormente inacessíveis dentro da
Amazônia.
Segundo o autor, o desmatamento é então estimulado não apenas por estradas que aumentam a
lucratividade
da agricultura e da pecuária, mas também pelo efeito das estradas (acessibilidade) na especulação
de terra e no
estabelecimento de posse de terras. As principais estradas são acompanhadas por redes de estradas
laterais
construídas por madeireiros, mineiros e posseiros. O desmatamento se espalha para fora das
rodovias e suas
estradas de acesso associadas. As rodovias também fornecem caminhos para a migração de
fazendeiros sem
terra e outros, gerando assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas principais
estimulam a
construção de estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes da rota principal da
rodovia. Um
exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho). Estradas
laterais
abririam o grande bloco de floresta intacta na parte oeste do estado do Amazonas, que incluia vastas
áreas de
terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por grileiros e posseiros (Fernside e Graça,
2006).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na floresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos
da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de concessão da mina,
aumentando
significativamente a taxa de desmatamento por meio do estabelecimento de infraestrutura (para
mineração e
transporte) e expansão urbana (Sonter et al., 2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as
atividades de
mineração artesanal também têm gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto
durante as
operações quanto após as atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais
significativos derivado
do uso de mercúrio no garimpo de ouro.

Ameaça: 7.2.10 Large dams
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Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: De acordo com Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes”
(definidas no Brasil
como barragens que possuam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na região da Amazônia
Legal com
reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão planejadas para serem construídas
ou em
construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas que foram incluídas no Plano de Expansão
de
Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil, MME, 2012.) A retração econômica do Brasil desde a publicação
do referido
plano resultou no alongamento dos horizontes de tempo para vários desses 62 projetos, mas o plano
2014-2023
ainda prevê a construção/ estabelecimento de 18 represas na bacia amazônica em seu plano para os
próximos
10 anos (Brasil, MME, 2014).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada em: Reserva Florestal Adolfo Ducke (Souza 31)

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

OLACACEAE

Ptychopetalum uncinatum Anselmino

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
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Colaboradores:Mary Luz Vanegas León
Data:28-11-2018

Justificativa:  Árvore de até  18 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente  conhecida  como  marapuama,  muiratã,  muirapuama,  pau-homem  e  liriosma,  foi
coletada em Campinarana e Floresta de Terra-Firme associadas a Amazônia no estado do Amazonas.
Apresenta distribuição muito ampla, EOO=535581 km² e ocorrência confirmada em áreas onde ainda
predominam na paisagem extensões consideráveis de ecossistemas florestais em estado primitivo de
conservação. Apesar de comercializada (casca) para confecção de chás (Nascimento, et al. 2005; de
Mello, et al. 2009; Sá, et al. 2017), não existem dados sobre tendências populacionais que atestem
para potenciais reduções no número de indivíduos. Assim, a espécie foi considerada como Menor
Preocupação  (LC)  neste  momento,  demandando  ações  de  pesquisa  (distribuição,  tendências  e
números  populacionais)  e  conservação  (Plano  de  Ação)  a  fim  de  se  garantir  sua  perpetuação  na
natureza  no  futuro.

Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 11:
624. 1932. Nomes populares: marapuama, muiratã, muirapuama, pau-homen, liriosma (Sá, et al.
2017).
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Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Ptychopetalum uncinatum é uma espécie comercializada em capsulas ou a cascas secas
picadas para fazer chá (Nascimento, et al. 2005; de Mello, et al. 2009; Sá, et al. 2017)

Reference:
Sá, R.R., Matos, R.A., Silva, V.C., da Cruz Caldas, J., da Silva Sauthier, M.C., dos Santos, W.N.L.,
Magalhães, H.I.F., Júnior, A.D.F.S., 2017. Determination of bioactive phenolics in herbal medicines
containing Cynara scolymus, Maytenus ilicifolia Mart ex Reiss and Ptychopetalum uncinatum by HPLC-
DAD. Microchemical Journal, 135, 10-15.

Nascimento, J.E.D., Lacerda, E.U., Nascimento, V.T. Melo, J.G.D., Alves, B.S., Silva, L.G.M., Ramos,
M.A., Lima, C.S.A., Albuquerque, U.P., Amorim, E.L.C., 2005. Produtos à base de plantas medicinais
comercializados em Pernambuco-Nordeste do Brasil. Acta Farmacéutica Bonaerense, 24(1), 113-122.

de Melo, J.G., de Amorim, E.L.C., de Albuquerque, U.P., 2009. Native medicinal plants commercialized
in Brazil–priorities for conservation. Environmental Monitoring and Assessment, 156, 567.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados do AMAZONAS, municípios Barreirinha (Ducke 112), Borba (Fróes 33803), Humaitá (Krukoff
7054), Itacoatiara (Silva 1028), Santa Isabel do Rio Negro (Silva 956), Santo Antônio de Içá (Fróes
24075), São Paulo de Olivença (Ducke 566); PARÁ, município Oriximiná (Salomão 918).
AOO: 32km²
EOO: 535582km²

Ecologia:
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Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Campinarana
Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore de 18 m de altura (Fróes 33803) que habita a Amazônia, na Campinarana e na
Floresta de Terra Firme (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Apr to May
flowering Oct to Oct
flowering Dec to Dec
fruiting Jan to Jan
Resume: Ptychopetalum uncinatum é uma espécie hermafrodita. A espécie foi registrada com flores
em: abril (Salomão 912), maio (Ducke 566), outubro (Ducke s.n.) dezembro (Ducke 112). Foi
registrada com frutos em janeiro (Salomão 918).

Ameaças:
Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: De acordo com Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes”
(definidas no Brasil como
barragens que possuam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na região da Amazônia Legal
com reservatórios
preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão planejadas para serem construídas ou em
construção, incluindo 13
barragens ainda não preenchidas que foram incluídas no Plano de Expansão de Energia do Brasil
2012-2021 (Brasil,
MME, 2012.) A retração econômica do Brasil desde a publicação do referido plano resultou no
alongamento dos
horizontes de tempo para vários desses 62 projetos, mas o plano 2014-2023 ainda prevê a
construção/ estabelecimento
de 18 represas na bacia amazônica em seu plano para os próximos 10 anos (Brasil, MME, 2014).

Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
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Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Fernside (2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do
desmatamento, atraindo trabalhadores
migrantes e investimentos para áreas de floresta anteriormente inacessíveis dentro da Amazônia.
Segundo o autor, o
desmatamento é então estimulado não apenas por estradas que aumentam a lucratividade da
agricultura e da pecuária,
mas também pelo efeito das estradas (acessibilidade) na especulação de terra e no estabelecimento
de posse de terras.
As principais estradas são acompanhadas por redes de estradas laterais construídas por madeireiros,
mineiros e
posseiros. O desmatamento se espalha para fora das rodovias e suas estradas de acesso associadas.
As rodovias
também fornecem caminhos para a migração de fazendeiros sem terra e outros, gerando assim o
desmatamento em
áreas adjacentes. As estradas principais estimulam a construção de estradas secundárias que
fornecem acesso a
regiões distantes da rota principal da rodovia. Um exemplo importante é a reconstrução planejada da
rodovia BR-319
(Manaus-Porto Velho). Estradas laterais abririam o grande bloco de floresta intacta na parte oeste do
estado do
Amazonas, que incluia vastas áreas de terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por
grileiros e posseiros
(Fernside e Graça, 2006).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na floresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos da
atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de concessão da mina,
aumentando
significativamente a taxa de desmatamento por meio do estabelecimento de infraestrutura (para
mineração e transporte)
e expansão urbana (Sonter et al., 2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as atividades de
mineração artesanal
também têm gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto durante as operações
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quanto após as atividades
cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais significativos derivado do uso de mercúrio no
garimpo de ouro.

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013,
principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva, infraestrutura
rodoviárias e
hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O aumento do desmatamento
entre 2002-
2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de
1997 até o
nível de 33 milhões em 2004, incluindo apenas aqueles municípios da Amazônia com florestas de
dossel fechado
compreendendo pelo menos 50% de sua vegetação nativa (Nepstad et al., 2006). Segundo Nepstad
et al. (2006) a
indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços do desmatamento anual, esteve
temporariamente fora do mercado internacional devido a presença de febre aftosa na região.
Contudo, o status de
livre de febre aftosa conferido a uma grande região florestal (1,5 milhão de km²) no sul da Amazônia
seja, talvez, a
mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na promoção da expansão da
indústria pecuária
na Amazônia (Nepstad et al., 2006).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Segundo Fearnside (2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque
justifica projetos de
infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à destruição de
habitats naturais
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em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu cultivo. Em função do cultivo de soja
a
agroindústria nacional se interiorizou, a fronteira agrícola, a avicultura e suinocultura expandiram,
novas fronteiras
foram abertas e cidades fundadas no interior, surgindo como um novo fator responsável pela
destruição da floresta
(Domingues e Bermann, 2012). A produção de soja é uma das principais forças econômicas que
impulsionam a
expansão da fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Domingues e Bermann, 2012; Vera-Diaz et al.,
2008). Um
conjunto de fatores que influenciou o mercado nacional e internacional, por meio de um processo de
globalização,
combinado com a crescente demanda por soja, baixos preços das terras e melhor infraestrutura de
transporte do
sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a investir em instalações de armazenamento e
processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na qual a agricultura está
substituindo as florestas
nativas (Domingues e Bermann, 2012; Nepstad et al., 2006; Vera-Diaz et al., 2008).
Usos:
Uso: 3. Medicine - human and veterinary
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:

OLACACEAE

Tetrastylidium grandifolium (Baill.) Sleumer

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Gláucia Crispim
Data:14-12-2018

Justificativa:  Árvore de até  30 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente  conhecida  por  tatu,  foi  coletada  em Floresta  Ombrófila  (Floresta  Pluvial)  associada  a
Mata Atlântica nos estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa
Catarina  e  São  Paulo.  Apresenta  distribuição  ampla,  EOO=1243590  km²,  diversos  registros
depositados em coleções biológicas, inclusive com coletas realizadas recentemente, e ocorrência
confirmada  em  Unidades  de  Conservação  de  proteção  integral  e  em  áreas  com  extensões
significativas de ecossistemas naturais em estado prístino de conservação. A espécie ocorre de forma
ocasional na maior parte das localidades em que foi registrada. Em 1 ha de Floresta Ombrófila Densa
Submontana em São Paulo, Souza et al. (2018) amostraram em 2004 um total de 1.732 indivíduos, e
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no ano seguinte, 1.529 indivíduos, sendo uma das espécies mais abundantes na área investigada.
Não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número
de indivíduos maduros, além de não serem descritos usos potenciais ou efetivos que comprometam
sua existência na natureza. Ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a
conservação  da  flora  ameaçada  de  extinção  da  região  de  Grão  Mogol-Francisco  Sá  (Pougy  et  al.,
2015) e da flora endêmica ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al.,  2018).
Assim,  T.  grandifolium  foi  considerada  como  Menor  Preocupação  (LC),  demandando  ações  de
pesquisa  (distribuição,  tendências  e  números  populacionais)  a  fim  de  se  ampliar  o  conhecimento
disponível  e  garantir  sua  perpetuação  na  natureza.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Nat. Pflanzenfam., ed. 2 [Engler & Prantl] 16b: 19. 1935. Popularmente conhecida
por tatu na região sudeste (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). De acordo com especialista
botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Não; 2 - ocorre em
Unidades de Conservação. R.: Sim. RPPN Serra do Teimoso, Estação Biológica de Caratinga, Parque
Estadual do Rio Doce, Parque Nacional da Tijuca, Rebio Unão, Estação Experimental Lemos Maia,
Reserva Particular da Votorantim, Estação Experimental do IAC, RPPN Serra Bonita, Reserva Biológica
do Tinguá, Reserva Biológica de Poço das Antas, Estação Experimental Gregorio Bondar; 3 - apresenta
registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Não; 5 -
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possui amplitude de habitat. R.: Não; 6 - possui especificidade de habitat. R.: Não; 7 - apresenta
dados quantitativos sobre o tamanho populacional. R.: Não; 8 - em relação a frequência dos
indivíduos na população. R.: Ocasional; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.:
(Mario Gomes, com. pess. 26/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Em 1 ha de Floresta Ombrófila Densa Submontana em São Paulo, Souza et al. (2018) amostraram em
2004 um total de 1.732 indivíduos e no ano de 2005 o total de 1.529 indivíduos de Tetrastylidium
grandifolium com altura ≥ 3 cm. Essa espécie foi uma das que apresentou a maior taxa de
mortalidade (21,4%.ano-1) no estudo (Souza et al., 2018).

Reference:
Souza, S.C.P.M. de, Santos, F.A.M. dos, Rodrigues, R.R., Joly, C.A., 2018. Dinâmica populacional de
doze espécies arbóreas de diferentes grupos ecológicos em um trecho de Floresta Ombrófila Densa
Submontana. Sci. Plena 14, 1–15.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: Bahia (Mattos Silva 5259), Espírito Santo (Kollmann 4733), Goiás (Heringer 2288), Minas
Gerais (Forzza 2934), Paraná (Hatschbach 19617), Rio de Janeiro (4775), Santa Catarina (Dreveck
2516), São Paulo (Pedroni s.n.).
AOO: 360km²
EOO: 1243590.96km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
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Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores até 30 m de altura (Ivanauskas 5001), ocorrendo em floresta ombrófila a Mata
Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A agropecuária e as monoculturas de Eucalyptus spp. e Pinus spp. são as principais
atividades responsáveis pela conversão e alteração das florestas em outros usos (Baesso et al., 2010;
Fernandez et al., 2018; Landau, 2003; Loyola et al., 2018; Ranta et al., 1998; Siqueira et al., 2004;
Vibrans et al., 2013a).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
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Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Estadual Carlos Botelho (Souza 29256), Parque Nacional da Serra
do Cipó (Santos 341), Parque Estadual do Rio Doce (Temponi 23), Parque Estadual dos Três Picos
(Baez 1579), Parque Estadual do Desengano (Baez 1431), Parque Estadual da Serra do Mar (Gomes
361), Parque Estadual do Morro do Diabo (Baitelli 185), Parque Estadual do Pariquetá-Abaixo (Godoy
142).

Ação: 5.1.2 National level
Situação: on going
A espécie ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da flora
ameaçada de extinção da região de Grão Mogol-Francisco Sá (Pougy et al., 2015) e da flora endêmica
ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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PENTAPHYLACACEAE

Ternstroemia aracae Boom

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León
Data:17-09-2018

Justificativa:  Árvore  de  pequeno  porte,  de  até  4  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em
construção,  2018;  Boom, 1989).  Foi  coletada em Campos Rupestres sobre arenito associados a
Amazônia no estado do Amazonas, município de Barcelos. Apresenta distribuição restrita e representa
um notável endemismo do platô do Parque Estadual da Serra do Aracá, o único tepui exclusivamente
brasileiro.  Apesar  da  baixa  representatividade  em  herbários,  possivelmente  reflexo  do  diminuto
esforço  amostral  verificado  na  maior  parte  de  sua  ocorrência,  extensões  significativas  de  floresta
intacta e/ou pouco alterada e de difícil acesso, ainda distantes da incidência de vetores de stress
severos,  predominam na paisagem. Além disso,  possui  ocorrência confirmada dentro dos limites de
Unidade de Conservação de proteção integral e foi descrita como frequente no topo da serra. O
Parque, apesar de problemas pretéritos oriundos das atividades de mineração ilegal (Ganzarolli, com.
pess.), encontra-se em estado praticamente prístino de conservação. Assim, T. aracae foi considerada
como uma espécie de Menor Preocupação (LC) neste momento. Entretanto, diante de sua distribuição
restrita,  ações  de  pesquisa  (distribuição,  números  e  tendências  populacionais)  e  conservação
(garantia da efetividade de áreas protegidas, impacto das mudanças climáticas sobre vegetação de
montanhas na Amazônia) são urgentes a fim de se evitar a ampliação do risco de extinção no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita originalmente em: Boom, B.M., Brittonia, 41: 136., 1989.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não se conhece potencial valor econômico para T. aracae.

População:
Não existem dados populacionais quantitativos para T. aracae. Entretanto, Boom (1989) descreve a
espécie como aparentemente comum no alto da Serra do Aracá, onde ocorre exclusivamente.

Reference:
Boom, B.M., 1989. New species of Ternstroemia (Theaceae) from the Guyana Highland. Brittonia,
41(2): 136-142.
Flutuação extrema: unkown

Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: A espécie foi registrada exclusivamente no estado do AMAZONAS, município de Barcelos
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(Forzza 6557), em vegetação savânica associada aos Campos Rupestres areníticos presentes no platô
da Serra do Aracá. Boom (1989) indica endemismo restrito ao maciço do Aracá, com sua congênere
mais próxima ocorrendo a cerca de 400 km ao norte, já em território venezuelano.
AOO: 24km²
EOO: 35km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
saxicolous
Luminosidade: heliophytic
Longevidade: unkown
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 3.7 Subtropical/Tropical High Altitude Shrubland
Biomas: Amazônia
Fitofisionomias: Refúgios Ecológicos Alto-montanos
Tipo de Vegetação: Campo Rupestre
Resume: Árvore de pequeno porte entre 1.3-5 m de altura; ocorre nos Campos Rupestres sobre
arenito do alto do platô da Serra do Aracá, o único tepui exclusivamente brasileiro (Flora do Brasil
2020 em construção, 2018; Boom, 1989).

Reprodução:
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: unknown
Fenologia:
fruiting Fev to Fev
fruiting Mar to Mar
fruiting Apr to Apr
fruiting Aug to Aug
fruiting Sep to Sep
Resume: Coletada com frutos em Fevereiro (Rosa 2240), Março (Pipoly 6837), Abril (Barbosa-Silva
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262), Agosto (Lima 7262) e Setembro (Forzza 6557). Boom (1989) reporta a carência de material em
flor, o que aparentemente perdura até os dias atuais.

Ameaças:
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: low
Reversibilidade: 1
Período:
past
Declínio:
habitat
Detalhes: Um dos principais problemas do Parque Estadual da Serra do Aracá é a mineração ilegal; a
mina existente no topo do platô da Serra funcionou até meados dos anos 90 e foi desativada em ação
das Forças Armadas, inclusive a inviabilização de uma pista de pouso/ decolagem rudimentar para
retirada dos metais minerados. Apesar de não possuir concessões no momento, o potencial mineral
da região é enorme, e diversas solicitações de pesquisa por mineradores têm sido feitas nos últimos
anos (Ganzarolli, com. pess.).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: low
Reversibilidade: 1
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Barcelos, segundo maior do Brasil onde encontra-se inserido o Parque
Estadual da Serra do Aracá, possui pouca vocação agropecuária e, apesar do desenvolvimento de
atividades econômicas de impacto, como a retirada (legal e ilegal) de madeira e o estabelecimento
de pequenas culturas (milho, cana), ainda possui cerca de 82% (10.077.785 ha) de seu território
recoberto por vegetação nativa, legalmente protegida através de uma extensa rede de áreas
protegidas - Unidades de Conservação de diferentes esferas administrativas e graus de proteção
(Lapig, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie possui subpopulações documentadas exclusivamente dentro dos limites do Parque Estadual
da Serra do Aracá (Forzza 6557).

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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PENTAPHYLACACEAE

Ternstroemia urophora Kobuski

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León
Data:18-09-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  25  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em construção,  2018;
Kobuski, 1942). Conhecida popularmente como guajará-bravo, a espécie foi coletada em Floresta de
Terra Firme e Campinarana Florestada associada a Amazônia nos estados do Amazonas, municípios
de Manaus e Santa Isabel do Rio Negro e Roraima, município de São Luiz do Anauá. A espécie
apresenta AOO=32 km², o que a posicionaria no limiar para categorias de ameaça pelo critério B.
Apesar  da  baixa  representatividade  em  herbários,  possivelmente  reflexo  do  diminuto  esforço
amostral verificado na maior parte de sua ocorrência, extensões significativas de floresta intacta ou
pouco alterada e de difícil  acesso,  ainda distantes  da incidência  de vetores  de stress  severos,
predominam na paisagem. Além disso, possui ocorrência confirmada dentro dos limites de Unidades
de Conservação de proteção integral, em região composta por UCs de diversas categorías e esferas
administrativas. Adcionalmente, os municípios onde foi registrada resguardam entre 75% e 97% de
vegetação nativa remanescente. Assim, T. urophora foi considerada como uma espécie de Menor
Preocupação  (LC)  neste  momento.  Ações  de  pesquisa  (distribuição,  números  e  tendências
populacionais) e conservação (garantia da efetividade de áreas de áreas protegidas) são necessários
a fim de se evitar a ampliação do risco de extinção no futuro.

424



Perfil da Espécie

Notas: Descrita originalmente em: Kobuski, C.E., J. Arnold Arbor., 32: 153., 1951. Conhecida
popularmente como guajará-bravo (Fróes 12173 /84).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não se conhece potencial valor econômico para T. urophora.

População:
Não existem dados populacionais quantitativos para T. urophora.

Flutuação extrema: unkown

Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: A espécie foi registrada no estado do AMAZONAS, municípios de Manaus (Rodrigues 4991) e
Santa Isabel do Rio Negro (Lima, 82) e RORAIMA, município de São Luiz do Anauá (Ferreira 9082).
AOO: 32km²
EOO: 74950km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: unkown
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa Submontana
Campinarana Florestada
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Campinarana
Resume: Árvore terrestre de dossel, frequentemente chegando a 25 m (Kobuski, 1942); foi registrada
em Campinarana e Floresta de Terra Firma associadas ao bioma Amazônia (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018).

Reprodução:
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: unknown
Resume: Não existem estudos específicos sobre a biologia reprodutiva de T. urophora.

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
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habitat
Detalhes: Os centros de desmatamento de alta intensidade situados na Amazônia foram deslocados
do tradicional Arco do Desmatamento brasileiro para a Bolívia, o Peru e a região Nordeste da
Amazônia. Foi verificado ainda um aumento acentuado no desmatamento em pequena escala,
parcialmente compensando os declínios relatados anteriormente. Os eventos pequenos de
desmatamento se espalharam por toda a Amazônia nos últimos anos, mesmo em áreas protegidas.
Em conjunto, esses resultados aumentam a percepção sobre novas formas de ameaças incidentes na
Amazônia e apresentam novos desafios para a conservação das florestas dessa região (Kalamandeen,
2017).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Detalhes: O aumento do desmatamento entre 2002-2004 foi, principalmente, resultado do
crescimento do rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de 1997 até o nível de 33 milhões em 2004,
incluindo apenas aqueles municípios da Amazônia com florestas de dossel fechado compreendendo
pelo menos 50% de sua vegetação nativa. A indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de
dois terços do desmatamento anual, esteve fora do mercado internacional devido a presença de febre
aftosa na região. Talvez a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na
promoção da expansão da indústria pecuária na Amazônia foi o status de livre de febre aftosa
conferido a uma grande região florestal (1,5 milhão de km²) no sul da Amazônia (Nepstad et al.,
2006).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: De acordo com dados fornecidos pelo Lapig (2018), os municípios de Manaus, Santa Isabel
do Rio Negro e São Luiz do Anauá possuem respectivamente 75%, 97% e 76% de vegetação nativa
remanescente.

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie possui registros de coleta realizados dentro dos limites da Reserva Florestal A. Ducke
(Rodrigues 4991).

Usos:
Uso: 17. Unknown
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Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

Referências Bibliográficas
Boom,  B.M.,  1989.  New  species  of  Ternstroemia  (Theaceae)  from  the  Guyana  Highland.
Brittonia, 41(2): 136-142.

Kobuski,  C.E.,  1942. Studies in the Theaceae, XII  notes on the South American species of
Ternstroemia. J. Arnold Arboretum, 23:298-343.

Pentaphylacaceae in Flora do Brasil  2020 em construção, 2018. Jardim Botânico do Rio de
Janeiro.Available  at:  <http://reflora.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB86395>.  Accessed  on:  11
Sep. 2018

Pentaphylacaceae in Flora do Brasil  2020 em construção, 2018. Jardim Botânico do Rio de
Janeiro.Disponível em: <http://reflora.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB86408>. Acesso em: 11
Set. 2018
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PERACEAE

Pera androgyna Rizzini

Risco de extinção: DD

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Patricia da Rosa; Marta Moraes; Lucas Moraes
Data:27-07-2018

Justificativa:  Espécie  arbórea  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,  2018)  foi
coletada  no  Distrito  Federal  em  1971,  e  é  conhecida  apenas  por  esta  coleta  tipo  (RB
538502).Informações  sobre  a  biologia,  ecologia  e  distribuição  geográfica  são  escassas,  não  sendo
possível avaliar o estado de conservação. Sugere-se a busca por outras subpopulações em áreas
semelhantes.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Revista Brasil. Biol. 32(3): 321. 1972

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi coletada no
Distrito Federal em 1971 (Goodland, A.R. 4492) e é conhecida apenas por esta coleta. Holótipo – RB
538502
AOO: 4km²
EOO: 0km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 2 Savanna
Biomas: Cerrado
Resume: Árvore de 4 m de altura, encontrada no Cerrado do Distrito Federal (Goodland, A.R. 4492),
segundo o coletor, escassa na região.

Ameaças:
Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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habitat
Detalhes: O crescimento da população e a densidade demográfica na área do Cerrado Brasileiro tem
valores baixos, se comparado ao restante do país, porém são crescentes (Santos et al., 2010). Em
Brasília, o senso demográfico de 2010 realizado pelo IBGE apontou 444,07 pessoas por quilômetro
quadrado (IBGE, 2013).

PERACEAE

Pera membranacea Leal

Risco de extinção: ENB2b(i,ii,iii,v)

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León; Patricia da Rosa; Marta Moraes
Data:27-07-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  20  m,  endêmica  do  Brasil,  encontrada  na  Floresta  de  Terra  Firme  da
Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), nos estados do Pará e Maranhão. Existe uma
coleta de 1943 no Espírito Santo, nos arredores da cidade de Vitória. Com AOO=28 km² e cinco
situações de ameaça,  a maioria de alta severidade como: a Usina Hidrelétrica de Tucuruí,  que
inundou grande extensão territorial  e vastas áreas de florestas (Rocha, 2002); a mineração de ouro
em Novo Progresso e  a  exploração da madeira  com a abertura de grandes áreas de pecuária
extensiva (ICMBio, 2010); e a exploração madeireira que deixa grandes quantidades de biomassa
morta na floresta, fornecendo combustível para a entrada posterior de fogo (Fernside, 2003). Embora
coletada em Unidade de Conservação (Floresta Nacional do Jamanxim), o último registro foi realizado
há 35 anos. Suspeita-se que esteja havendo declínio contínuo de EOO, AOO, qualidade do hábitat e
perda de indivíduos adultos da espécie.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 11: 67, tab. 2, fig. 3 & 7. 1951

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi coletada nos
estados do MARANHÃO, município de Boa Vista do Gurupi (Prance 58981) e Grajaú (Silva, M.F.E.
1160); PARÁ, no município de Itaituba (Prance 25756), Novo Progresso (Silva, M.N. 331), e Tucuruí
(Miranda, F.E.L. 379); e no estado do ESPÍRITO SANTO, município de Vitória, Serra do Maruípe (F.N.
6667), coleta validada por Bigio, N.C. em 2008 e citada como voucher na Flora do Brasil, embora
nesta não conste o estado do Espírito Santo como distribuição.
AOO: 28km²
EOO: 1171070km²
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Ecologia:
Hábito: small tree
tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Arvoreta de 4 m (Silva, N.M. 331), a árvore de 20 m x 40 cm de DAP (Prance 25756), vive na
Floresta de Terra Firme da Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção). São plantas dioicas, de
folhas alternas, inflorescências esverdeadas, flores de cor creme e frutos cápsula (Bigio e Secco,
2012)

Reprodução:
Sistema Sexual: dioecious
Sistema reprodutor: unkown
Informações sobre o dispersor: As espécies de Pera apresentam fruto do tipo cápsula septífraga. As
sementes são escuras com a carúncula vermelha. A coloração da carúncula, em contraste com a cor
da semente, serve para despertar a atenção das aves e a alta produção de frutos facilita-lhes a
alimentação, bem como a dispersão das sementes (Bigio e Secco, 2012)

Resume: A espécie foi coletada em flor nos meses de maio (Silva, N.M. 331), setembro (Miranda,
F.E.L. 379), novembro (Prance 25756) e dezembro (Ducke s.n.); e em fruto nos meses de abril (Silva
M.F.F. 1160) e maio (Silva, N.M. 312).

Ameaças:
Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Reversibilidade:
Detalhes: Talvez o maior impacto da exploração madeireira é o seu efeito sobre o fogo. A exploração
madeireira aumenta muito a flamabilidade da floresta e o risco de entrada de fogo (Uhl &
Bushbacher, 1985). A exploração madeireira deixa grandes quantidades de biomassa morta na
floresta, fornecendo combustível para a entrada posterior de fogo (Fernside, 2003).
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Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Reversibilidade:
Detalhes: Uma grande parte, porém mal quantificada, da exploração madeireira na Amazônia é ilegal.
Em 1998, a Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) calculou que 80% do volume de toras cortadas
eram ilegais (veja: Cotton & Romine, 1999). Isto aumenta o impacto da exploração madeireira porque
o corte ilegal é feito sem qualquer medida para reduzir seu impacto ou aumentar a sua
sustentabilidade, porque muito da madeira ilegal vem de áreas indígenas ou das unidades de
conservação, e porque o grande volume de madeira ilegal no mercado torna investimentos em
projetos legais de manejo florestal inviáveis economicamente (Fernside, 2003)

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: A cidade de Novo Progresso nasceu do extrativismo do ouro e cresceu a partir dele,
atrelando-se, posteriormente, à exploração da madeira. A descoberta do filão de ouro, em 1984,
levou Novo Progresso a ganhar uma nova dinâmica econômica, iniciando um grande fluxo migratório
para o povoado. Nessa época começam a surgir as primeiras lojas de material para os garimpos da
região, dinamizando a economia local, onde a moeda era o grama do ouro. Com a crise da
garimpagem, no ano de 1990, o surgimento de fazendas para a realização de atividades
agropecuárias aparece como alternativa de investimento, inclusive para populações garimpeiras,
aumentando substancialmente as áreas destinadas a pastagem e alimentando o setor madeireiro que
se instala ali, como uma alternativa de fonte de renda (ICMBio, 2010).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
mature individuals
Detalhes: A pressão exercida pela extração da madeira e pela abertura de grandes áreas para pasto
no município Novo Progresso possibilitou, com o passar dos anos, a conversão da pequena produção
familiar agropecuária em grande pecuária extensiva (ICMBio, 2010)

Ameaça: 7.2.10 Large dams
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
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Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Detalhes: O município de Tucuruí (PA) abriga a Usina Hidroelétrica de Tucuruí, que inundou grande
extensão territorial e vastas áreas de florestas, além de promover indiretamente o desenrolar de
diversos conflitos sócio-ambientais; cerca de 2.430 km², foram parcialmente inundados territórios dos
municípios de Tucuruí, Jacundá, Nova Ipixuna e Breu Branco. Na área territorial desses municípios
submergiram cerca de 13 povoados ribeirinhos e a cidade de Jacundá, induzindo ao deslocamento
compulsório de cerca de 30 mil habitantes das margens do rio Tocantins (Rocha, 2002).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada no município de Novo Progresso (Silva 312), que faz parte da APA Jamanxim e
está contido na FLONA Jamanxim. Foi também coletada na Serra do Maruípe, ES, que abriga o Parque
Municipal do Horto Maruípe.

PERACEAE

Pera pulchrifolia Ducke

Risco de extinção: CRB1ab(i,ii,iii,iv,v)

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León; Patricia da Rosa; Marta Moraes
Data:27-07-2018

Justificativa:  Árvore de 6 a 10 m, endêmica do Brasil  (Flora do Brasil  2020 em construção,  2018),
coletada no estado do Amazonas, no município de Manaus. Com EOO=79 km² e uma situação de
ameaça, nos arredores da cidade de Manaus, onde foi coletada entre 1935 e 1961. Pelo fato do
crescimento urbano de Manaus ter sido o maior da região Norte e estar entre os municípios mais
populosos  do  Brasil  (Nogueira  et  al.,  2007),  e  sobretudo  pelas  coletas  da  espécie  terem sido
realizadas há mais de 50 anos, suspeita-se que esteja havendo declínio contínuo de EOO, AOO,
qualidade  do  hábitat,  número  de  subpopulações  e  número  de  indivíduos  maduros  da  espécie.
Recomenda-se  investimento  em  buscas  direcionadas  pela  espécie  em  ambientes  similares  ao
registrados anteriormente e ações de conservação, de educação formal e informal.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Trop. Woods 50: 36. 1937. O epíteto específico (pulchrifolia) foi dado em
homenagem à beleza das folhas, que no material seco apresenta uma coloração avermelhada. Além
disso, o tamanho avantajado das folhas chama a atenção (Bigio e Secco, 2012)

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), coletada no estado
do Amazonas, município de Manaus (Ducke, 241).
AOO: 16km²
EOO: 78km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvores de 6 a 10 m, com folhas grandes, opostas e peninérveas (Bigio e Secco, 2012).

Reprodução:
Sistema Sexual: dioecious
Fenologia:
flowering Jul to Aug
flowering Oct to Oct
fruiting Nov to Dec
Resume: A espécie foi coletada em flor nos meses de julho (Ducke 318), agosto (Ducke s.n.) e
outubro (Ducke 311); em fruto nos meses de novembro (Rodrigues e Chagas 3698) e dezembro
(Ducke s.n.)

Ameaças:
Ameaça: 7 Natural system modifications
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Detalhes: Recent drying trends in Amazonia show some similarities to those projected in computer
models, but it is not yet possible to attribute these events to anthropogenic climate change. While the
forest may be resilient to some level of drought or other climate change, the additional impacts of
deforestation and degradation may reduce this resilience. Therefore, it is not a case of simply
establishing whether deforestation or climate change is more important—the two threats may
compound each other and hence should be considered together when planning and implementing
land-use or conservation policies in Amazonia (Betts et al. 2008).
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Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Detalhes: O crescimento urbano de Manaus foi o maior da região Norte, sendo considerada hoje o 12º
maior centro urbano do país, e uma metrópole regional, com 1.644.690 habitantes (estimativa IBGE,
2005). Nos últimos dez anos, Manaus, foi dentre os municípios mais populosos do Brasil, o que
apresentou a maior taxa média geométrica de crescimento anual (Nogueira et al., 2007)

Referências Bibliográficas
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PHYLLANTHACEAE

Amanoa gracillima W.J.Hayden

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:04-12-2018

Justificativa: Árvore de até 30 m, endêmica do Brasil (Secco et al., 2018). Foi coletada em Floresta
de Igapó e Floresta de Terra Firme associadas a Amazônia no estado do Amazonas, municípios de
Japurá  e  Manaus,  de  onde  provem a  maior  parte  das  coletas  atribuídas  ao  táxon.  Apresenta
distribuição relativamente restrita, porém é considerada abundante (Monteiro et al., 2014). Apesar do
baixo valor de EOO estimado neste momento, sabe-se que a região em que foi coletada pela última
vez ainda resguarda extensões consideráveis de ecossistemas amazônicos em estado prístino, além
de representarem áreas de relativo baixo esforço amostral (BFG, 2015) e composta por vasta rede de
áreas protegidas. Adcionalmente, não existem dados sobre tendências populacionais que atestem
para potenciais reduções no número de indivíduos, além de não serem descritos usos potenciais ou
efetivos que comprometam sua perpetuação na natureza. Assim, a espécie foi considerada como
Menor Preocupação (LC) neste momento, demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e
números populacionais)  e conservação (garantia de efetividade de Unidade de Conservação em
Manaus) a fim de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Brittonia 42(4): 262 (1990).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Em 10 ha estudados em florestas de igapó nos municípios de Santa Isabel, Barcelos, Jufaris e
Anavilhanas, Montero et al. (2014) encontram em 1 ha de Jufaris uma abundância relativa de 4,71%
indivíduos da espécie.

Reference:
Montero, J.C., Piedade, M.T.F., Wittmann, F., 2014. Floristic variation across 600 km of inundation
forests (Igapó) along the Negro River, Central Amazonia. Hydrobiologia 729, 229–246.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Secco, 2005; Secco et al., 2014, 2018), com ocorrência no
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estado: AMAZONAS, município de Japurá (Ferreira 3646), Manaus (Pessoal do CPF s.n.).
AOO: 20km²
EOO: 7344.67km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Igapó
Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore até 30 m de altura, ocorrendo em mata de terra firme, margem de rios e igapó
(Secco, 2005; Secco et al., 2014).

Reprodução:
Sistema Sexual: monoecious
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Dec to Fev
fruiting Dec to May
Resume: A espécie foi coletada em flor/botões nos meses de: fevereiro (Pessoal do CPF s.n.), outubro
(Costa 404), novembro (Cid 3646), dezembro (Vicentini 1169); e em frutos nos meses de: fevereiro
(Sothers 803), março (Rodrigues 8759), maio (Brocki 23), dezembro (Vicentini 1169).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
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Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Com uma alta densidade demográfica (41 hab./ha), na zona Norte de Manaus o crescimento
populacional tem sido o principal responsável pela degradação ambiental que a mesma vem
sofrendo. A construção de conjuntos habitacionais pelo poder público e privado é um dos principais
responsáveis pelo desmatamento verificado nos últimos 18 anos. Essa expansão urbana é um vetor
de pressão sobre a Reserva Florestal Adolpho Ducke, devido o surgimento cada vez mais intenso de
ocupações irregulares em seu em torno (Nogueira et al., 2007).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Segundo Fearnside (2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque
justifica projetos de infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à
destruição de habitats naturais em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu
cultivo. A produção de soja é uma das principais forças econômicas que impulsionam a expansão da
fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que
influenciou o mercado nacional e internacional, por meio de um processo de globalização, combinado
com a crescente demanda por soja, baixos preços das terras e melhor infraestrutura de transporte do
sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a investir em instalações de armazenamento e
processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na qual a agricultura está
substituindo as florestas nativas (Nepstad et al., 2006; Vera-Diaz et al., 2008).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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mature individuals
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O
aumento do desmatamento entre 2002-2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do
rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de 1997 até o nível de 33 milhões em 2004, incluindo
apenas aqueles municípios da Amazônia com florestas de dossel fechado compreendendo pelo menos
50% de sua vegetação nativa. A indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços
do desmatamento anual, esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença
de febre aftosa na região. Talvez a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na
promoção da expansão da indústria pecuária na Amazônia foi o status de livre de febre aftosa
conferido a uma grande região florestal (1,5 milhão de km²) no sul da Amazônia (Nepstad et al.,
2006).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na floresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de
concessão da mina, aumentando significativamente a taxa de desmatamento por meio do
estabelecimento de infraestrutura (para mineração e transporte) e expansão urbana (Sonter et al.,
2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as atividades de mineração artesanal também têm
gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto durante as operações quanto após as
atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais significativos derivado do uso de
mercúrio no garimpo de ouro.

Ameaça: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Pfaff (1999), em estudo econométrico a nível municipal conduzido na Amazônia brasileira
entre 1978–1988, indica que as estradas são um importante fator de desmatamento em toda a
Amazônia. Pfaff et al. (2007) apontam ainda o impacto severo da abertura de estradas na Amazônia,
que leva invariavelmente a mais desmatamento, não só nos municípios e povoados por onde passam,
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mas também em setores vizinhos, através do efeito de “transbordamento” (spillover effect). Fernside
(2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do desmatamento, atraindo
trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de floresta anteriormente inacessíveis dentro da
Amazônia. Segundo o autor, o desmatamento é então estimulado não apenas por estradas que
aumentam a lucratividade da agricultura e da pecuária, mas também pelo efeito das estradas
(acessibilidade) na especulação de terra e no estabelecimento de posse de terras. As principais
estradas são acompanhadas por redes de estradas laterais construídas por madeireiros, mineiros e
posseiros. O desmatamento se espalha para fora das rodovias e suas estradas de acesso associadas.
As rodovias também fornecem caminhos para a migração de fazendeiros sem terra e outros, gerando
assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas principais estimulam a construção de
estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes da rota principal da rodovia. Um
exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho). Estradas
laterais abririam o grande bloco de floresta intacta na parte oeste do estado do Amazonas, que
incluía vastas áreas de terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por grileiros e
posseiros (Fernside e Graça, 2006). Além disso, o efeito de borda criado pela presença de uma
estrada tem forte influência no uso de água pela floresta (Kunert et al., 2015). A construção de uma
estrada induz a mortalidade de árvores na borda da floresta devido a danos mecânicos, alteração do
microclima, suscetibilidade ao estresse hídrico de árvores que crescem adjacentes à estrada, o que
tem provocado mudanças na composição de espécies arbóreas (clímax são substituídas por
secundárias) e aumentado a fragmentação (Kunert et al., 2015).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al. 2016).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
past
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: van Marle et al. (2017) mostraram que até 1987, relativamente poucos incêndios ocorreram
na Amazônia e que as emissões de fogo aumentaram rapidamente durante os anos 90. Esses autores
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descobriram que esse padrão corrobora razoavelmente bem com os conjuntos de dados de perda
florestal disponíveis, indicando que embora incêndios naturais possam ocorrer na Amazônia
ocasionalmente, as atuais taxas de desmatamento e degradação, ampliadas desde os anos 90, foram
a principal causa de aumento na frequência / intensidade dos incêndios nessa região. Silva-Junior et
al. (2018) mostraram que a suscetibilidade da paisagem aos incêndios florestais aumenta no início do
processo de desmatamento. Em geral, seus resultados reforçam a necessidade de garantir baixos
níveis de fragmentação na Amazônia brasileira, a fim de evitar a degradação de suas florestas pelo
fogo e as emissões de carbono relacionadas. A redução do passivo florestal decorrente da última
modificação do Código Florestal aumenta a probabilidade de ocorrência de degradação florestal pelo
fogo, uma vez que permite a existência de áreas com menos de 80% de cobertura florestal,
contribuindo para a manutenção de altos níveis de fragmentação. Os mesmo autores preveem que a
degradação florestal por fogo continuará a aumentar na região, especialmente à luz do relaxamento
da lei ambiental mencionada e seus efeitos sinérgicos com mudanças climáticas em curso. Tudo isso
pode afetar os esforços para reduzir as emissões do desmatamento e da degradação florestal (REDD).
Esses autores indicam que ações para prevenir e gerenciar incêndios florestais são necessárias,
principalmente para as propriedades onde existem passivos florestais que são compensados em
outras regiões.

Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
mature individuals
Detalhes: O planejamento atual para o estabelecimento e expansão de hidroelétricas na bacia
amazônica ainda precisa de uma avaliação adequada sobre escala regional dos impactos ecológicos,
particularmente problemática dado o vínculo íntimo entre a planície de inundação amazônica e os
Andes, uma das zonas mais ricas em espécies do planeta.Considerando dados sobre as barragens
existentes e planejadas, junto com dados sobre estradas e linhas de transmissão, Finer e Jenkins
(2012) estimaram os impactos relativos de todas as barragens planejadas para serem impleemntadas
entre essas duas regiões. Eles mapearam planos para 151 novas barragens superiores a 2 MW nos
próximos 20 anos, aumento de 300%. Essas represas incluiriam cinco dos seis principais afluentes
andinos da Amazônia. Os mesmos autores classificaram 47% das novas barragens potenciais como
de alto impacto, e apenas 19% como de baixo impacto. Sessenta por cento das barragens causariam
a primeira grande ruptura na conectividade entre as cabeceiras protegidas dos Andes e as terras
baixas da Amazônia. Mais de 80% promoveriam desmatamento direto para a implementação de
novas estradas, linhas de transmissão ou área de inundação (Finer e Jenkins, 2012). De acordo com
Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes” (definidas no Brasil como
barragens que possuiam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na região da Amazônia Legal
com reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão planejadas para serem
construídas ou em construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas que foram incluídas no
Plano de Expansão de Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil, MME, 2012.) A retração econômica do
Brasil desde a publicação do referido plano resultou no alongamento dos horizontes de tempo para
vários desses 62 projetos, mas o plano 2014-2023 ainda prevê a construção/ estabelecimento de 18
represas na bacia amazônica em seu plano para os próximos 10 anos (Brasil, MME, 2014).
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Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Florestal Adolfo Ducke (Vicentini 1169).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

PHYLLANTHACEAE

Discocarpus pedicellatus Fiaschi & Cordeiro

Risco de extinção: VUB1ab(iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Marcio Verdi
Data:04-12-2018

Justificativa:  Árvore de até m, endêmica do Brasil  (Flora do Brasil  2020 em construção,  2018).  Foi
coletada  em  Floresta  Ombrófila  associada  a  Mata  Atlântica  no  estado  da  Bahia,  municípios  de
Itarantim, Jussari e Porto Seguro. Apresenta distribuição restrita, EOO=5235 km² e ocorrência em
fitofisionomia florestal severamente fragmentada. Estima-se que restem atualmente cerca de 15% da
vegetação original da Mata Atlântica (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018; Ribeiro et al., 2009). Sabe-se
que grande parte  dos ecossistemas florestais  da Bahia  encontram-se fragmentadas como resultado
de atividades antrópicas  realizadas no passado e  atualmente,  restando 12% de remanescentes
florestais  originais  (SOS  Mata  Atlântica  e  INPE,  2018).  Desmatamento,  corte  madeireiro  e
implementação  de  atividades  agrossilvipecuárias  em  larga  escala  (Paciencia  e  Prado,  2005),
principalmente plantações de Eucalyptus sp. (Baesso et al., 2010; Landau, 2003), cacau (Rolim e
Chiarello, 2004) e vastas áreas convertidas em pasto e outras culturas, como seringa, piaçava e
dendê, além do crescimento urbano e especulação imobiliária, constituem os principais vetores de
stress a persistência de D. pedicellatus na natureza (Otroski, 2018; Sambuichi, 2003). Apesar de
ocorrer em Unidade de Conservação de uso sustentável  particular (RPPN Serra do Teimoso),  os
municípios  de  ocorrência  perderam  entre  68%-96%  de  sua  cobertura  florestal  original  (SOS  Mata
Atlântica e INPE, 2018). Assim, foi considerda Vulnerável (VU) a extinção. Infere-se declínio contínuo
em extensão e qualidade de habitat.  Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição, números e
tendências populacionais) e conservação (Plano de Ação) urgentes a fim de garantir sua perpetuação
na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Brittonia 57: 248. 2005.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada no
estado da BAHIA, municípios Itarantim (Salino 9152), Jussari (Fiaschi 1650), Porto Seguro (Folli 804).
AOO: 28km²
EOO: 5235km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Resume: Árvore de 25 m de altura (Fiaschi 1650), ocorre na Mata Atlântica na Floresta Ombrófila
(Floresta pluvial) (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Itarantim com 167.413 ha. tem 73% de seu território (122.378 ha) ocupados
por pastagem. O município de Jussari com 32.919 ha. tem 52,58% de seu território (17.310 ha)
transformados em pastagens. O município de Porto Seguro com 228.626 ha tem 23,9% de seu
território (54.866 ha) transformados em pastagem (Lapig, 2018).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
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Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Vivem no entorno da Mata Atlântica aproximadamente 100 milhões de habitantes, os quais
exercem enorme pressão sobre seus remanescentes, seja por seu espaço, seja pelos seus inúmeros
recursos. Ainda que restem exíguos 7,3% de sua área original, apresenta uma das maiores
biodiversidades do planeta. A ameaça de extinção de algumas espécies ocorre porque existe pressão
do extrativismo predatório sobre determinadas espécies de valor econômico e também porque existe
pressão sobre seus habitats, sejam, entre outros motivos, pela especulação imobiliária, seja pela
centenária prática de transformar floresta em área agrícola (Simões; Lino, 2003).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A área relativamente grande ocupada por categorias de uso do solo como pastagem,
agricultura e solo descoberto, e a pequena área relativa ocupada por floresta em estágio avançado de
regeneração revelam o alto grau de fragmentação da Mata Atlântica no Sul-Sudeste da Bahia
(Landau, 2003; Saatchi et al., 2001). Grande parte das florestas úmidas do sul da Bahia estão
fragmentadas como resultado da atividade humana realizadas no passado, tais como o corte
madeireiro e implementação da agricultura (Paciencia e Prado, 2005). Estima-se que a região tenha
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30.000 ha de cobertura florestal (Paciencia e Prado, 2005), 40.000 ha em estágio inicial de
regeneração e 200.000 ha em área de pasto e outras culturas, especialmente cacau, seringa, piaçava
e dendê (Alger e Caldas, 1996). A maioria das propriedades particulares são fazendas de cacau, o
principal produto da agricultura (Paciencia e Prado, 2005), sendo a cabruca considerada a principal
categorias de uso do solo na região econômica Litoral Sul da Bahia (Landau, 2003). Nas florestas
litorâneas atlânticas dos estados da Bahia e Espírito Santo, cerca de 4% da produção mundial de
cacau (Theobroma cacao L.) e 75% da produção brasileira é obtida no que é chamado localmente de
"sistemas de cabruca". Neste tipo especial de agrossilvicultura o sub-bosque é drasticamente
suprimido para dar lugar a cacaueiros e a densidade de árvores que atingem o dossel é
significativamente reduzida (Rolim e Chiarello, 2004; Saatchi et al., 2001). De acordo com Rolim e
Chiarello (2004) os resultados do seu estudo mostram que a sobrevivência a longo prazo de árvores
nativas sob sistemas de cabruca estão sob ameaça se as atuais práticas de manejo continuarem,
principalmente devido a severas reduções na diversidade de árvores e desequilíbrios de regeneração.
Tais resultados indicam que as florestas de cabrucas não são apenas menos diversificadas e densas
do que as florestas secundárias ou primárias da região, mas também que apresentam uma estrutura
onde espécies de árvores dos estágios sucessionais tardios estão se tornando cada vez mais raras,
enquanto pioneiras e espécies secundárias estão se tornando dominantes (Rolim e Chiarello, 2004).
Isso, por sua vez, resulta em uma estrutura florestal drasticamente simplificada, onde espécies
secundárias são beneficiadas em detrimento de espécies primárias (Rolim e Chiarello, 2004).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

PHYLLANTHACEAE

Gonatogyne brasiliensis (Baill.) Müll.Arg.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Marcio Verdi
Data:04-12-2018

Justificativa: Árvore de até 15 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  Floresta  Ombrófila  associada  a  Mata  Atlântica  nos  estados  de  Minas  Gerais,  Rio  de
Janeiro e São Paulo. Apresenta distribuição ampla, EOO=60471 km² e ocorrência confirmada dentro
dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral. Adcionalmente, não existem dados
sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos, além
de não serem descritos usos potenciais ou efetivos que comprometam sua perpetuação na natureza.
Assim, a espécie foi considerada como Menor Preocupação (LC) neste momento, demandando ações
de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais) a fim de se garantir sua perpetuação
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na natureza no futuro.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Flora Brasiliensis 11(2): 14. 1873.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados de MINAS GERAIS, municípios Bocaina de Minas (Braga 2757), Felício dos Santos (Viana
3676); RIO DE JANEIRO, município Itatiaia (de Barros 259); SÃO PAULO, municípios Campinas (Daniel
s.n.), Cotia (Honda 128), São Paulo (Cordeiro 1384).
AOO: 36km²
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EOO: 60471km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de 10-15 m de altura (Cordeiro 1394), ocorre na Mata Atlântica, na Floresta
Ombrófila (Floresta fluvial) (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85%
da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas associados no Brasil. De acordo
com o relatório, cerca de
12,4% de vegetação original ainda resistem. Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos
últimos anos, ainda está
em andamento, e a qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há
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pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Vivem no entorno da Mata Atlântica aproximadamente 100 milhões de habitantes, os quais
exercem enorme pressão sobre
seus remanescentes, seja por seu espaço, seja pelos seus inúmeros recursos. Ainda que restem
exíguos 7,3% de sua área
original, apresenta uma das maiores biodiversidades do planeta. A ameaça de extinção de algumas
espécies ocorre porque
existe pressão do extrativismo predatório sobre determinadas espécies de valor econômico e
também porque existe
pressão sobre seus habitats, sejam, entre outros motivos, pela especulação imobiliária, seja pela
centenária prática de
transformar floresta em área agrícola (Simões; Lino, 2003).
São Paulo, maior cidade do Brasil desde a década de 60, é hoje o mais poderoso pólo de atividades
terciárias do país e sua população se aproxima da cifra dos 11 milhões de habitantes, distribuídos
pelos 1.509 km2 de seu município, que se divide em 31 subprefeituras e estas, em 96 distritos. São
Paulo também é o centro da região metropolitana de mesmo nome, que, com seus 19 milhões de
habitantes, ocupa a 4ª posição no ranking das maiores aglomerações urbanas do mundo. São 39
municípios, incluindo o da capital, 8.051km2 e uma mancha urbana contínua que, no sentido leste-
oeste, apresenta cerca de 100 km de extensão (Prefeitura de São Paulo, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA (PI), MONUMENTO NATURAL MUNICIPAL
DO PICO DO ITAGUARÉ (PI), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SERRA DA MANTIQUEIRA (US).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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PHYLLANTHACEAE

Phyllanthus cladotrichus Müll.Arg.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Marcio Verdi
Data:04-12-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  7  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,  2018).
Popularmente conhecida por  muxita,  foi  coletada em Floresta  Ombrófila  associada a  Mata Atlântica
nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Apresenta distribuição
ampla, EOO=408850 km² e ocorrência confirmada dentro dos limites de Unidades de Conservação de
proteção integral. Adcionalmente, não existem dados sobre tendências populacionais que atestem
para potenciais reduções no número de indivíduos, além de não serem descritos usos potenciais ou
efetivos que comprometam sua perpetuação na natureza. Assim, a espécie foi considerada como
Menor Preocupação (LC) neste momento, demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e
números populacionais) a fim de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Linnaea 32: 25. 1863. Nome popular: muxita (Martins, et al. 2014).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados da BAHIA, municípios Aurelino Leal (Thomas 12679), Cachoeira (Grupo Pedra do Cavalo 301),
Entre Rios (Mori 14111), Ilhéus (Mattos-Silva 3126), Itacaré (Plowman 10071), Jequié (Thomas 13820),
Maracás (Mori 12176), Ubaitaba (Santos 2312), Una (Santos 449); ESPÍRITO SANTO, municípios
Cariacica (Assis 3268), Santa Teresa (Kollmann 1723); MINAS GERAIS, municípios Caeté (Riedel s.n.),
Visconde do Rio Branco (Mexia 5476); RIO DE JANEIRO, municípios Guapimirim (Martinelli 10403),
Magé (Riedel s.n.), Rio de Janeiro (Brade 15848); SÃO PAULO, municípios Eldorado (Rodrigues 188),
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Iguape (Melo 1096).

AOO: 80km²
EOO: 408850km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de 7 m de altura (Kollmann 1723), ocorre na Mata Atlântica, na Floresta de Ombrófila
(Floresta Pluvial) (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
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qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Vivem no entorno da Mata Atlântica aproximadamente 100 milhões de habitantes, os quais
exercem enorme pressão sobre seus remanescentes, seja por seu espaço, seja pelos seus inúmeros
recursos. Ainda que restem exíguos 7,3% de sua área original, apresenta uma das maiores
biodiversidades do planeta. A ameaça de extinção de algumas espécies ocorre porque existe pressão
do extrativismo predatório sobre determinadas espécies de valor econômico e também porque existe
pressão sobre seus habitats, sejam, entre outros motivos, pela especulação imobiliária, seja pela
centenária prática de transformar floresta em área agrícola (Simões; Lino, 2003).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A área relativamente grande ocupada por categorias de uso do solo como pastagem,
agricultura e solo descoberto, e a pequena área relativa ocupada por floresta em estágio avançado de
regeneração revelam o alto grau de fragmentação da Mata Atlântica no Sul-Sudeste da Bahia
(Landau, 2003; Saatchi et al., 2001). Grande parte das florestas úmidas do sul da Bahia estão
fragmentadas como resultado da atividade humana realizadas no passado, tais como o corte
madeireiro e implementação da agricultura (Paciencia e Prado, 2005). Estima-se que a região tenha
30.000 ha de cobertura florestal (Paciencia e Prado, 2005), 40.000 ha em estágio inicial de
regeneração e 200.000 ha em área de pasto e outras culturas, especialmente cacau, seringa, piaçava
e dendê (Alger e Caldas, 1996). A maioria das propriedades particulares são fazendas de cacau, o
principal produto da agricultura (Paciencia e Prado, 2005), sendo a cabruca considerada a principal
categorias de uso do solo na região econômica Litoral Sul da Bahia (Landau, 2003). Nas florestas
litorâneas atlânticas dos estados da Bahia e Espírito Santo, cerca de 4% da produção mundial de
cacau (Theobroma cacao L.) e 75% da produção brasileira é obtida no que é chamado localmente de
"sistemas de cabruca". Neste tipo especial de agrossilvicultura o sub-bosque é drasticamente
suprimido para dar lugar a cacaueiros e a densidade de árvores que atingem o dossel é
significativamente reduzida (Rolim e Chiarello, 2004; Saatchi et al., 2001). De acordo com Rolim e
Chiarello (2004) os resultados do seu estudo mostram que a sobrevivência a longo prazo de árvores
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nativas sob sistemas de cabruca estão sob ameaça se as atuais práticas de manejo continuarem,
principalmente devido a severas reduções na diversidade de árvores e desequilíbrios de regeneração.
Tais resultados indicam que as florestas de cabrucas não são apenas menos diversificadas e densas
do que as florestas secundárias ou primárias da região, mas também que apresentam uma estrutura
onde espécies de árvores dos estágios sucessionais tardios estão se tornando cada vez mais raras,
enquanto pioneiras e espécies secundárias estão se tornando dominantes (Rolim e Chiarello, 2004).
Isso, por sua vez, resulta em uma estrutura florestal drasticamente simplificada, onde espécies
secundárias são beneficiadas em detrimento de espécies primárias (Rolim e Chiarello, 2004).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na PARQUE ESTADUAL CAVERNA DO DIABO (PI), ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL DE CANANÉIA-IGUAPÉ-PERUÍBE (US), ESTAÇÃO ECOLÓGICA JURÉIA-ITATINS (PI), ÁREA DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL DE CANANÉIA-IGUAPÉ-PERUÍBE (US), ESTAÇÃO ECOLÓGICA JURÉIA-ITATINS
(PI).

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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PHYLLANTHACEAE

Phyllanthus madeirensis Croizat

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Marcio Verdi
Data:04-12-2018

Justificativa: Árvore de até 35 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta de Terra Firme associada a Amazônia nos estados do Amapá, Amazonas e Pará.
Apresenta  distribuição  ampla,  EOO=267150  km²,  ocorrência  confirmada  dentro  dos  limites  de
Unidades de Conservação de proteção integral e presença em áreas onde ainda predominam na
paisagem  extensões  significativas  de  ecossistemas  florestais  amazônicos  em  estado  prístino  de
conservação, como o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque. Adcionalmente, não existem
dados  sobre  tendências  populacionais  que  atestem  para  potenciais  reduções  no  número  de
indivíduos,  além  de  não  serem  descritos  usos  potenciais  ou  efetivos  que  comprometam  sua
perpetuação na natureza. Assim, a espécie foi considerada como Menor Preocupação (LC) neste
momento, demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais) a fim
de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Tropical Woods 78: 7–8. 1944.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados do AMAPÁ, municípios Laranjal do Jari (Rabelo 3089), Mazagão (Mori 17482); AMAZONAS,
municípios Humaitá (Krukoff 7163), Manaus (Assunção 276), Rio Preto da Eva (Oliveira 269); PARÁ,
município Almeirim (Pires 1353).
AOO: 36km²
EOO: 267150km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore de 35 m de altura (Mori 17482) que habita a Amazônia, na Floresta de Terra Firme
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Os centros de desmatamento de alta intensidade situados na Amazônia foram deslocados
do tradicional Arco do Desmatamento brasileiro para a Bolívia, o Peru e a região Nordeste da
Amazônia. Foi verificado ainda um aumento acentuado no desmatamento em pequena escala,
parcialmente compensando os declínios relatados anteriormente. Os eventos pequenos de
desmatamento se espalharam por toda a Amazônia nos últimos anos, mesmo em áreas protegidas.
Em conjunto, esses resultados aumentam a percepção sobre novas formas de ameaças incidentes na
Amazônia e apresentam novos desafios para a conservação das florestas dessa região (Kalamandeen,
2017).

461



Ameaça: 2.1.1 Shifting agriculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Segundo Fearnside (2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque
justifica projetos de infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à
destruição de habitats naturais em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu
cultivo. Em função do cultivo de soja a agroindústria nacional se interiorizou, a fronteira agrícola, a
avicultura e suinocultura expandiram, novas fronteiras foram abertas e cidades fundadas no interior,
surgindo como um novo fator responsável pela destruição da floresta (Domingues e Bermann, 2012).
A produção de soja é uma das principais forças econômicas que impulsionam a expansão da fronteira
agrícola na Amazônia brasileira (Domingues e Bermann, 2012; Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto
de fatores que influenciou o mercado nacional e internacional, por meio de um processo de
globalização, combinado com a crescente demanda por soja, baixos preços das terras e melhor
infraestrutura de transporte do sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a investir em
instalações de armazenamento e processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na
qual a agricultura está substituindo as florestas nativas (Domingues e Bermann, 2012; Nepstad et al.,
2006; Vera-Diaz et al., 2008).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O
aumento do desmatamento entre 2002- 2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do
rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de 1997 até o nível de 33 milhões em 2004, incluindo
apenas aqueles municípios da Amazônia com florestas de dossel fechado compreendendo pelo menos
50% de sua vegetação nativa (Nepstad et al., 2006). Segundo Nepstad et al. (2006) a indústria
pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços do desmatamento anual, esteve
temporariamente fora do mercado internacional devido a presença de febre aftosa na região.
Contudo, o status de livre de febre aftosa conferido a uma grande região florestal (1,5 milhão de km²)
no sul da Amazônia seja, talvez, a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na
promoção da expansão da indústria pecuária na Amazônia (Nepstad et al., 2006).

Ameaça: 4.1 Roads & railroads
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Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Fernside (2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do
desmatamento, atraindo trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de floresta
anteriormente inacessíveis dentro da Amazônia. Segundo o autor, o desmatamento é então
estimulado não apenas por estradas que aumentam a lucratividade da agricultura e da pecuária, mas
também pelo efeito das estradas (acessibilidade) na especulação de terra e no estabelecimento de
posse de terras. As principais estradas são acompanhadas por redes de estradas laterais construídas
por madeireiros, mineiros e posseiros. O desmatamento se espalha para fora das rodovias e suas
estradas de acesso associadas. As rodovias também fornecem caminhos para a migração de
fazendeiros sem terra e outros, gerando assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas
principais estimulam a construção de estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes
da rota principal da rodovia. Um exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319
(Manaus-Porto Velho). Estradas laterais abririam o grande bloco de floresta intacta na parte oeste do
estado do Amazonas, que incluia vastas áreas de terras públicas - a categoria mais vulnerável à
invasão por grileiros e posseiros (Fernside e Graça, 2006).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na floresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de
concessão da mina, aumentando significativamente a taxa de desmatamento por meio do
estabelecimento de infraestrutura (para mineração e transporte) e expansão urbana (Sonter et al.,
2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as atividades de mineração artesanal também têm
gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto durante as operações quanto após as
atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais significativos derivado do uso de
mercúrio no garimpo de ouro.

Ameaça: 7.2.10 Large dams
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:

463



past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: De acordo com Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes”
(definidas no Brasil como barragens que possuam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na
região da Amazônia Legal com reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão
planejadas para serem construídas ou em construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas
que foram incluídas no Plano de Expansão de Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil, MME, 2012.) A
retração econômica do Brasil desde a publicação do referido plano resultou no alongamento dos
horizontes de tempo para vários desses 62 projetos, mas o plano 2014-2023 ainda prevê a
construção/ estabelecimento de 18 represas na bacia amazônica em seu plano para os próximos 10
anos (Brasil, MME, 2014).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada em:
AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL TARUMA/PONTA NEGRA (US),
ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICA PROJETO DINÂMICA BIOLÓGICA DE FRAGMENTOS
FLORESTAIS (US),
AREA DE PROTECAO AMBIENTAL XERIUINI (US),
PARQUE NACIONAL MONTANHAS DO TUMUCUMAQUE (PI).

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

PHYLLANTHACEAE

Phyllanthus martii Müll.Arg.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León
Data:04-12-2018

Justificativa: Árvore de até 5 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Campo de Várzea e Floresta de Igapó associadas a Amazônia nos estados do Amazonas,
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PArá e Tocantins. Apresenta distribuição ampla, EOO=863291 km², ocorrência confirmada dentro dos
limites  de  Unidades  de  Conservação  de  proteção  integral  e  presença  em  áreas  onde  ainda
predominam na paisagem extensões significativas de ecossistemas florestais amazônicos em estado
prístino de conservação, como o Parque Nacional do Araguaia. Adcionalmente, não existem dados
sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos, além
de não serem descritos usos potenciais ou efetivos que comprometam sua perpetuação na natureza.
Assim, a espécie foi considerada como Menor Preocupação (LC) neste momento, demandando ações
de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais) a fim de se garantir sua perpetuação
na natureza no futuro.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Flora Brasiliensis 11(2): 27. 1873.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.
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Distribuição:
Fragmentada: yes
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados do AMAZONAS, municípios Benjamin Constant (Monteiro 98), Manaus (Martius s.n.); PARÁ,
município Senador José Porfírio (Prance P26530); TOCANTINS, municípios Caseara (Silva 4839), Pium
(da Silva 4036).
AOO: 20km²
EOO: 863291km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Campo de Várzea
Floresta de Igapó
Resume: Árvore de 5 m de altura (Monteiro 98) que habita a Amazônia, no Campo de Várzea e na
Floresta de Igapó (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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habitat
mature individuals
Detalhes: Os centros de desmatamento de alta intensidade situados na Amazônia foram deslocados
do tradicional Arco do
Desmatamento brasileiro para a Bolívia, o Peru e a região Nordeste da Amazônia. Foi verificado ainda
um
aumento acentuado no desmatamento em pequena escala, parcialmente compensando os declínios
relatados
anteriormente. Os eventos pequenos de desmatamento se espalharam por toda a Amazônia nos
últimos anos,
mesmo em áreas protegidas. Em conjunto, esses resultados aumentam a percepção sobre novas
formas de
ameaças incidentes na Amazônia e apresentam novos desafios para a conservação das florestas
dessa região
(Kalamandeen, 2017).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Segundo Fearnside (2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque
justifica projetos de
infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à destruição de
habitats naturais
em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu cultivo. Em função do cultivo de soja
a
agroindústria nacional se interiorizou, a fronteira agrícola, a avicultura e suinocultura expandiram,
novas
fronteiras foram abertas e cidades fundadas no interior, surgindo como um novo fator responsável
pela
destruição da floresta (Domingues e Bermann, 2012). A produção de soja é uma das principais forças
econômicas que impulsionam a expansão da fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Domingues e
Bermann,
2012; Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que influenciou o mercado nacional e
internacional, por
meio de um processo de globalização, combinado com a crescente demanda por soja, baixos preços
das terras
e melhor infraestrutura de transporte do sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a
investir em
instalações de armazenamento e processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na
qual a
agricultura está substituindo as florestas nativas (Domingues e Bermann, 2012; Nepstad et al., 2006;
Vera-Diaz
et al., 2008).
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Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013,
principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva, infraestrutura
rodoviárias e
hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O aumento do desmatamento
entre 2002-
2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de
1997 até o
nível de 33 milhões em 2004, incluindo apenas aqueles municípios da Amazônia com florestas de
dossel
fechado compreendendo pelo menos 50% de sua vegetação nativa (Nepstad et al., 2006). Segundo
Nepstad et
al. (2006) a indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços do desmatamento
anual,
esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença de febre aftosa na região.
Contudo, o
status de livre de febre aftosa conferido a uma grande região florestal (1,5 milhão de km²) no sul da
Amazônia
seja, talvez, a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na promoção da
expansão da
indústria pecuária na Amazônia (Nepstad et al., 2006).

Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Fernside (2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do
desmatamento, atraindo
trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de floresta anteriormente inacessíveis dentro da
Amazônia.
Segundo o autor, o desmatamento é então estimulado não apenas por estradas que aumentam a
lucratividade
da agricultura e da pecuária, mas também pelo efeito das estradas (acessibilidade) na especulação
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de terra e no
estabelecimento de posse de terras. As principais estradas são acompanhadas por redes de estradas
laterais
construídas por madeireiros, mineiros e posseiros. O desmatamento se espalha para fora das
rodovias e suas
estradas de acesso associadas. As rodovias também fornecem caminhos para a migração de
fazendeiros sem terra e outros, gerando assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas
principais estimulam a
construção de estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes da rota principal da
rodovia. Um
exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho). Estradas
laterais
abririam o grande bloco de floresta intacta na parte oeste do estado do Amazonas, que incluia vastas
áreas de
terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por grileiros e posseiros (Fernside e Graça,
2006).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na floresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos
da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de concessão da mina,
aumentando
significativamente a taxa de desmatamento por meio do estabelecimento de infraestrutura (para
mineração e
transporte) e expansão urbana (Sonter et al., 2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as
atividades de
mineração artesanal também têm gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto
durante as
operações quanto após as atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais
significativos derivado
do uso de mercúrio no garimpo de ouro.

Ameaça: 7.2.10 Large dams
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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Declínio:
habitat
Detalhes: De acordo com Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes”
(definidas no Brasil
como barragens que possuam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na região da Amazônia
Legal com
reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão planejadas para serem construídas
ou em
construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas que foram incluídas no Plano de Expansão
de Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil, MME, 2012.) A retração econômica do Brasil desde a
publicação do referido
plano resultou no alongamento dos horizontes de tempo para vários desses 62 projetos, mas o plano
2014-2023
ainda prevê a construção/ estabelecimento de 18 represas na bacia amazônica em seu plano para os
próximos
10 anos (Brasil, MME, 2014).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Nacional do Araguaia (da Silva 4036).

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

PHYLLANTHACEAE

Phyllanthus umbratus Müll.Arg.

Risco de extinção: CRB1ab(i,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Marcio Verdi
Data:04-12-2018

Justificativa: Árvore de até 6 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombrófila associada a Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro, municípios de
Nova Iguaçu e Rio de Janeiro. Apresenta distribuição muito restrita, EOO=71 km² e ocorrência em
fitofisionomia  florestal  severamente  fragmentadas.  Sabe-se  que  a  Mata  Atlântica  perdeu  cerca  de
85% de sua extensão original (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018), e no Rio de Janeiro, outrora 100%
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recoberto  por  Mata  Atlântica  e  seus  ecossistemas  associados,  somente  20% de  sua  totalidade
perdura (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Perda de habitat como consequência do desmatamento
pelo desenvolvimento urbano, mineração, agricultura e pecuária representam as maiores causas de
redução  de  biodiversidade  na  Mata  Atlântica  fluminense  (Lapig,  2018;  SOS  Mata  Atlântica  e  INPE,
2018). Apesar da ocorrência dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral e no
território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da flora endêmica ameaçada
de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018), sabe-se que os ecossistemas florestais
do  estado  encontram-se  atualmente  ameaçadas  pela  ocupação  humana e  expansão  imobiliária
altamente especulativa (CEPF, 2001), cada vez mais reduzidos, confinados e fragmentados. Assim, P.
umbratus foi considerada Criticamente em Perigo (CR) de extinção. Infere-se declínio contínuo em
EOO e qualidade e extensão de habitat. Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição, busca por
novas  localidades,  censo,  números  e  tendências  populacionais)  e  conservação  (Plano  de  Ação)
urgentes a fim de se garantir a perpetuação desta espécie no futuro.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis 15(2): 356. 1866.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
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População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada no
estado RIO DE JANEIRO, municípios Nova Iguaçu (Lima 5888) e Rio de Janeiro (Sucre 4718). Segundo
a Flora do Brasil 2020 a espécie ocorre nos estados de Minas Gerais e São Paulo, porém os registros
foram invalidados por ser materiais mal identificados ou porque as imagens das exsicatas não estão
disponíveis para confirmar a identificação.
AOO: 16km²
EOO: 71km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de 6 m de altura (), ocorre na Mata Atlântica, na Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
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present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: No entorno da Reserva Biológica do Tinguá, existem áreas particulares utilizadas por
sitiantes, que buscam lazer e descanso, ou mesmo para fins comerciais. A região da baixada é pouco
beneficiada por áreas de lazer. A população a buscar áreas ainda conservadas para banhos de
cachoeira e outras formas de lazer e contato com a natureza (Teixeira, 2006).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Áreas não urbanizadas, mas que não mais possuem as características originais de sua
vegetação, são as áreas comumente utilizadas para as atividades agropastoris, tanto no interior
quanto nos arredores da Rebio Tinguá (Teixeira, 2006).

Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: Perda de habitat como consequência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).A expansão da área urbana formal e informal da cidade do Rio de Janeiro sobre o maciço da
Tijuca constitui o principal e mais antigo vetor de transformação da estrutura da paisagem. A
ocupação espontânea do tipo favela ganha destaque pela característica peculiar de instalam-se,
geralmente, em lugares menos privilegiados em relação à probabilidade de problemas erosivos, como
áreas de grande declividade no sopé de afloramentos rochosos (Fernandes et al., 1999).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:

473



Período:
past
present
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no PARQUE NACIONAL DA TIJUCA (PI), e na RESERVA BIOLÓGICA TINGUÁ
(Lima 5888).

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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PICRODENDRACEAE

Piranhea securinega Radcl.-Sm. & Ratter

Risco de extinção: ENB2ab(iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Eduardo Fernandez
Colaboradores:Marta Moraes
Data:18-09-2018

Justificativa:  Árvore de até 20 m, endêmica do Brasil  (Flora do Brasil  2020 em construção, 2018)).
Conhecida popularmente como goiabão ou seringueira-nordestina, a espécie foi coleta em áreas de
transição  entre  fitofisionomias  de  vegetação  associadas  a  Caatinga,  ao  Cerrado  e  a  Floresta
Estacional, na divisa dos estados da Bahia e Minas Gerais. Apresenta distribuição restrita a esse
trecho específico do vale do Rio São Francisco, dominado por formações cársticas (vegetação sobre
afloramentos rochosos calcários), AOO=36 km² e população severamente fragmentada. Sabe-se que
a cobertura vegetal  original  da região foi  derrubada para dar  lugar  à  agricultura irrigada,  com
predominância de plantios de banana, além de diversas iniciativas privadas de variadas escalas que
têm implantado agricultura irrigada por pivôs em áreas próximas ao São Francisco e vem substituindo
gradativamente a vegetação natural por monoculturas (ICMBio, 2005). Apesar de dominante em
alguns  trechos  e  com  registros  de  ocorrência  confirmada  dentro  de  Unidades  de  Conservação  de
proteção integral, vastas áreas de ocupação potencial foram substituídas por plantios e pastagem,
mesmo dentro das áreas legalmente protegidas. Assim, considera-se P. securinega Em Perigo (EN) de
extinção, inferindo-se declínio contínuo tanto em extensão como em qualidade de habitat. Ações de
pesquisa (distribuição, números e tendências populacionais) e conservação (garantia de efetividade
das  áreas  protegidas  e  Plano  de  Ação)  se  fazem  urgentes  a  fim  de  garantir  sua  perpetuação  na
natureza  no  futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Kew Bull. 51(3): 543. 1996

Distribuição:
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018) e ocorre nos estados
de: Bahia, municípios de Coribe (Castro 1179), Luiú (Carvalho-Sobrinho 2995), Malhada (Jardim 3425),
São Félix do Coribe (Pereira 3759); Minas Gerais, municípios de Januária (Anderson 9217), Matias
Cardoso (Andrade et al.),
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
Biomas: Mata Atlântica
Caatinga
Cerrado
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Decidual
Floresta Estacional Semidecidual
Cerrado (lato sensu)
Resume: Árvore medindo 12 m, lactescente, com raízes tabulares (Pereira 3759), até 30 m (Queiroz
12800), de madeira muito dura (Ratter 3239), dominante na região do vale do rio Peruaçu - Januária
(Ratter 7991), zona de transição entre os biomas, Cerrado e Caatinga, em Floresta Estacional
Decidual e Semidecidual, no Domínio da Mata Atlântica (ICMBio, 2005)

Reprodução:
Resume: A espécie foi coletada com flores masculinas no mês de agosto (Mendonça 1596); e com
frutos nos meses de: janeiro (Queiroz 7505), abril (Castro 1179), maio (Andrade s.n.), agosto
(Mendonça 1596), outubro (Pereira 3759) e novembro (Ratter 6390).

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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habitat
Detalhes: Em nível regional, o principal projeto agrícola do entorno é o Distrito de Irrigação do Jaíba
(DIJ), na margem direita do rio São Francisco, a jusante do rio Peruaçu. Trata-se de uma área com
cerca de 100.000 ha, ocupando principalmente a planície sanfranciscana, onde a cobertura vegetal
original, formada por caatingas arbóreas e florestas deciduais, foi derrubada para dar lugar à
agricultura irrigada, com predominância de plantio de banana Musa sp.. Além deste grande projeto,
diversas outras iniciativas privadas têm implantado agricultura irrigada por pivôs em áreas próximas
ao rio São Francisco. (ICMBio, 2005)

Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Reversibilidade:
Detalhes: As ocupações urbanas das cidades de Januária e Itacarambi, notoriamente, constam de
ausência de infra-estrutura de saneamento básico, informação esta revelada nas análises de água
efetuadas em dois pontos do rio São Francisco e nos dados estatísticos de cada município. Com
relação às vilas rurais, estas ocasionam impactos nos recursos hídricos, considerando-se os seguintes
aspectos: Uso do solo sem práticas agrícolas adequadas, inclusive de Áreas de Proteção Permanente
(APP) dos rios Peruaçu e São Francisco, ocasionando carreamento de material inconsolidado (erosão
laminar)para a calha dos rios, propiciando o assoreamento; Uso dos recursos hídricos para
abastecimento e para irrigação, sem licença, ocasionando retirada excessiva; Uso de agrotóxicos nas
plantações adjacentes aos corpos d´água, bem como em outras áreas, sendo parte dos químicos
carreados pelas águas
das chuvas e pela águas subterrâneas para os cursos d´água principais; Ausência de sistema de
tratamento de esgoto e instalação inadequada de fossas sépticas, permitindo a condução de
coliformes fecais para os cursos d´água e aqüíferos subterrâneos, agravando o quadro de endemias
como a esquistossose (ICMBio, 2005).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada no Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu (Ratter 7991)

Referências Bibliográficas
ICMBio, 2005. Plano de Manejo do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, encarte 2 pg 47.

Picrodendraceae  in  Flora  do  Brasil  2020  em  construção.  Jardim  Botânico  do  Rio  de
Janeiro.Disponível  em:  <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB38586>.  Acesso
em:  15  Jun.  2018
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POLYGONACEAE

Triplaris physocalyx Brandbyge

Risco de extinção: ENB2ab(ii,iii)

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Marta Moraes; Efigênia de Melo
Data:27-07-2018

Justificativa:  Árvore  com  cerca  de  10  m,  endêmica  do  Brasil  (Melo,  2018)  com  ocorrência  nos
estados do Amazonas, municípios de Humaitá e Novo Aripuanã, e Rondônia, município de Porto Velho.
Apresenta AOO=20 km² e três situações de ameaça. Embora tenha sido coletada no Parque Estadual
Mapinguari, a espécie sofre ameaças como o desmatamento ao longo das rodovias Manaus-Porto
Velho  e  Transamazônica,  estes  eixos  rodoviários  que  concentram  espacialmente  as  principais
atividades econômicas de ambos estados como a agricultura, a pecuária e a exploração madeireira
(Baraúna, 2009). Suspeita-se que esteja havendo declínio contínuo de AOO e qualidade do hábitat da
espécie.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Nordic J. Bot. 4: 764, fig. 1985

Distribuição:
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Melo, 2018) com ocorrência nos estados de: AMAZONAS,
municípios de Humaitá (Krukoff 6701) e Novo Aripuanã (Cooper s.n.); RONDÔNIA, município de Porto
Velho (Silveira 479)
AOO: 20km²
EOO: 21670km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Pequena árvore com cerca de 10 m (Pereira 192) que habita as Matas de Terra Firme da
Amazônia (Melo, 2018).

Reprodução:
Resume: Espécie dióica foi coletada em flor (masculina) no mês de dezembro (Silveira 479); e com
frutos nos meses de dezembro (Silveira 479), janeiro (Pereira 192), fevereiro (Silveira 37) e março
(Cooper s.n.).

Ameaças:
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: No município de Humaitá a agricultura familiar vem cedendo lugar a grandes propriedades
dedicadas a atividade pecuária nas cidades Lábrea e Humaitá (Macedo e Teixeira, 2009). No
município tem criação de gado, porcos, galinhas, patos e carneiros. (Baraúna, 2009)

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
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Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O desmatamento no município de Humaitá caracteriza-se pela sua concentração no entorno
das rodovias Manaus - Porto Velho e transamazônica. Esses eixos rodoviários concentram
espacialmente as principais atividades econômicas como a agricultura, a pecuária e a exploração
madeireira que, embora em menor intensidade, também se desenvolvem em torno do rio Madeira e
seus afluentes (Macedo e Teixeira, 2009) Na agricultura,as famílias geralmente têm seus roçados,
plantam mandioca, milho, banana, melancia, macaxeira, cacau, cana e outros (Baraúna, 2009).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: The state of Pará is currently one of the most ‘geodiverse’1 in Brazil and in the world. The
worldclass quality and size of its deposits — iron, bauxite, manganese, copper and nickel — support
this statement. Metal mining is one of the strongest and most promising sectors of the economy of
Pará, and is capable of fostering regional economic growth (Enríquez e Drummond, 2007)

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Em poucos municípios rondonienses a pecuária não se expandiu entre os anos de 2001 e
2006. Estes poucos municípios se localizam no sul do estado. Em grande parte do estado houve
expansão do rebanho bovino, de maneira particularmente acelerada em uma faixa que se estende
pelas microrregiões de Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná, Ariquemes e Porto Velho, onde houve aumento
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superior a 50 cabeças/ km2 (Oliveira et al., 2008).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada no Parque Nacional Mapinguari (Silveira 477)

Referências Bibliográficas
Baraúna, G.M.Q., 2009. As políticas governamentais que afetam as "Comunidades ribeirinhas"
no município de Humaitá-AM No rio Madeira. Complexo madeira, 293. Macedo, M.A. Teixeira,
W., 2009. Sul do Amazonas, a nova fronteira agropecuária? O caso do município de Humaitá.
Anais XIV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto. O Instituto Nacional de Pesquisas
E s p a c i a i s  ( I N P E ) ,  p . 5 9 3 3 - 5 9 4 0 .
http://marte.sid.inpe.br/col/dpi.inpe.br/sbsr@80/2008/11.16.14.59.58/doc/5933-5940.pdf
(Acesso em: 2 de Março de 2018)

Melo, E., 2018. Polygonaceae in Flora do Brasil 2020 em construção. Jardim Botânico do Rio de
Janeiro.http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB87316. (Acesso em: 27 de junho de
2018).
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PRIMULACEAE

Ctenardisia speciosa Ducke

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León; Patricia da Rosa
Data:28-07-2018

Justificativa: Árvore de até 4 m, terrestre, nativa e endêmica do Brasil, é restrita ao estado do Pará
(Freitas, 2020); foi documentada em Floresta de Terra Firme somente no município de Oriximiná, a
leste do Lago Salgado (Rio Trombetas). Conhecida somente pelo material-tipo, pouco se sabe sobre
esse táxon desde sua descrição. A área onde foi documentada, no entanto, representa hoje uma das
maiores operações para a mineração de bauxita do mundo, conduzidas pela Mineração Rio Norte
(Mineração Rio Norte, 2018). Essa atividade vem gerando impactos em diversos pontos da região.
Apesar  do  aumento  das  pressões,  a  Calha  Norte  do  Amazonas  ainda  conta  com  extensos
remanescentes de vegetação nativa, grande parte ainda em estado primitivo de conservação. Diante
da carência de dados, não foi possível realizar a avaliação do seu real estado de conservação, mesmo
considerando-se a incidência de vetores de pressão na região; assim, sugere-se a condução de
buscas  direcionadas  à  espécie  na  área  de  ocorrência,  a  fim  de  se  levantar  dados  geográficos  e
populacionais  que  possam  subsidiar  a  avaliação  do  estado  de  conservação  da  espécie.
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Perfil da Espécie

Notas: Ctenardisia speciosa Ducke é uma espécie nativa e endêmica do Pará. A espécie foi descrita
em 1930 na revista do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 5: 179. O material tipo é Ducke, 2524 e
encontra-se depositado no herbário RB (holótipo), K, P, US e NY (Isótipos) (Flora do Brasil 2020, em
construção). A espécie só é conhecida pelo material tipo.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem estudos das populações.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Ctenardisia speciosa é uma espécie endêmica do estado do PARÁ, no município de Oriximiná
(Ducke 2524) ao leste do Lago Salgado (Rio Trombetas). Conhecida apenas por esta coleta
AOO: 4km²
EOO: 0km²

487



Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Ctenardisia speciosa é uma árvore de até 4 metros de altura, terrestre, perene que ocorre
na amazônia na floresta de terra firme (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Sep to Sep
fruiting Fev to Fev
Resume: Ctenardisia speciosa é uma planta com flores hermafroditas (Freitas, et al. 2017). As flores
foram observadas por Ducke em setembro e os frutos foram observados em fevereiro (Ducke, 2524)

Ameaças:
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A capacidade inicial de produção de bauxita da empresa foi de 3,35 milhões de toneladas
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anuais. Ao longo de nossa operação, esta capacidade expandiu-se gradativamente, em função do
aumento da demanda de mercado e da grande aceitação da bauxita produzida pela Mineração Rio do
Norte nas refinarias de todo o mundo. Atualmente, temos uma capacidade de produção instalada de
18,1 milhões de toneladas ao ano - uma das maiores instalações do mundo. Operamos hoje as minas
Saracá V, Saracá W e Bela Cruz. Nelas, o minério encontra-se a uma profundidade média de 8m,
coberto por uma vegetação densa e uma camada estéril composta de solo orgânico, argila, bauxita
nodular e laterita ferruginosa (Mineração Rio do Norte, 2018)

PRIMULACEAE

Cybianthus boissieri A.DC.

Risco de extinção: VUB2ab(i,ii,iii)

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:27-07-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  3  metros  de  altura,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em
construção, 2018), que ocorre no Cerrado dos estados de: Goiás, municípios de Caiapônia, Goiandira,
Goiânia,  Mossâmedes,  Pirenópolis  e  Senador  Canedo;  Maranhão,  no  município  de  Balsas;  Mato
Grosso, município de Ribeirão Cascalheira; Piauí, município de Piracuruca. O tipo foi coletado no
estado  de  Minas  Gerais,  porém a  localidade  é  desconhecida.  Apresenta  AOO=40  km²  e  nove
situações de ameaça, relativas aos municípios de ocorrência. As principais ameaças à espécie em sua
área de ocorrência são a agricultura e pecuária e a crescente conversão do Cerrado em áreas
antropogênicas  (Silva  et  al.,  2012;  Mesquita  e  Diniz,  2004).  Embora  coletada  em Unidade  de
Conservação, o município de Mossâmedes, que abriga aproximadamente 50% da área do Parque
Estadual  da  Serra  Dourada,  tem 62% de  seu  território  utilizado  para  pastagem (Lapig,  2018).
Suspeita-se que esteja havendo declínio contínuo de EOO, AOO e qualidade do hábitat da espécie.
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Perfil da Espécie

Notas: Cybianthus boissieri A.DC. é uma espécie nativa e endêmica do Brasil.. A espécie foi descrita
em 1841 na revista Annales des Sciences Naturelles; Botanique, sér. 2 16: 93. O material tipo é
Claussen, 244 e encontra-se depositado nos herbários G-DC e F (Flora do Brasil 2020, em construção).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem estudos das populações.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Cybianthus boissieri é uma espécie endêmica do Brasil, ocorre nos seguintes estados:
GOIÁS, municípios de Caiapônia (Rizzo 7116), Goiandira (Rizzo 13226), Goiânia (Rizzo 2701),
Mossâmedes (Rizzo 11861), Pirenópolis (Siqueira 388), Senador Canedo (Rizzo 6829); MARANHÃO,
município de Balsas (Pereira-Silva 4608); MATO GROSSO, município de Ribeirão Cascalheira (Philcox
4172); PIAUÍ, município de Piracuruca (Andrade-Lima 5211). O tipo foi coletado no estado de Minas
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Gerais, porém a localidade é desconhecida.
AOO: 40km²
EOO: 507063km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 2 Savanna
Biomas: Cerrado
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Resume: Cybianthus boissieri é uma árvore de até 3 metros de altura, terrestre, perene que ocorre no
cerrado (lato sensu) (Flora do Brasil 2020, em construção).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Jan to Jan
flowering Aug to Aug
flowering Oct to Nov
Resume: Cybianthus boissieri floresce em Janeiro, Agosto, Outubro e Novembro; e produz frutos em
Março e Maio.

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O município de Caiapônia, no sudeste goiano, é caracterizado pela forte influência da
agricultura moderna e grandes investimentos agroindustriais, representando a maior produtora de
grãos do estado, porém, grande parte desta importância foi constituída a partir da degradação de
grandes parcelas de Cerrado (Silva, 2010).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O município de Goiandira tem 59% de seu território utilizado para pastagem; Mossâmedes
62%; Pirenópolis 38%; Senador Canedo 53% (Lapig, 2018)

Reversibilidade:
Detalhes: O cerrado é um ambiente extremamente explorado especialmente pela agricultura
modernizada, que em menos de trinta anos, modificou drasticamente a paisagem de Goiás, com
destaque para os extensos chapadões que se tornaram imensos "mares" de soja levando a
eliminação de grande parte da vegetação nativa (Mesquita e Diniz, 2005).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada no Parque Estadual da Serra Dourada - GO (Rizzo 11861) e na APA de Ipiapaba
- PI (Andrade-Lima 5211).

PRIMULACEAE

Myrsine hermogenesii (Jung-Mend. & Bernacci) M.F.Freitas
& Kin.-Gouv.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
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Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:28-11-2018

Justificativa:  Árvore de até 10 m, endêmica do Brasil  (Freitas,  2018).  Popularmente conhecida por
capororoca-carvalho  e  pororoca-do-mato,  foi  coletada  em  Floresta  Ombrófila  associada  a  Mata
Atlântica nos estados da Bahia, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e São Paulo. Apresenta distribuição muito ampla, EOO=621571 km², constante presença em
herbários e ocorrência dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral. Apesar
da incidência de vetores de stress severos na Mata Atlântica nos estados de ocorrência (SOS Mata
Atlântica e INPE, 2018; Lapig, 2018), não existem dados sobre tendências populacionais que atestem
para potenciais reduções no número de indivíduos. Assim, a espécie foi considerada como Menor
Preocupação  (LC)  neste  momento,  demandando  ações  de  pesquisa  (distribuição,  tendências  e
números  populacionais)  e  conservação  (manutenção  e  garantia  de  efetividade  de  UCs)  a  fim de  se
garantir sua perpetuação na natureza no futuro.

Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Bradea 10(1): 2. 2004

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
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Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados populacionais.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Freitas, 2018) com ocorrência nos estados da BAHIA, municípios
de Almadina (Coelho 627), Arataca (Fiaschi 2807), Camacã (Rocha 1130), Coaraci (Paixão 562), Santa
Cruz Cabrália (Matos 115), Una (Jardim 194); ESPÍRITO SANTO, municípios de Cariacica (Alves 2349),
Santa Teresa (Demuner 1461); PARANÁ, municípios de Cândido de Abreu (Marquesini s.n.),
Guaraqueçaba (Athayde 202), Guaratuba (Engels 1537); RIO GRANDE DO SUL, município de Torres
(Camargo s.n.); RIO DE JANEIRO, municípios de Magé (Nadruz 2066), Nova Friburgo (Baez 681), Nova
Iguaçu (Negreiros 74), Petrópolis (Góes 87), Rio de Janeiro (Paulino s.n.), Teresópolis (Seeles 836);
SANTA CATARINA, municípios de Itapoá (Negrelle 273), Jacinto Machado (Verdi 2729), Massaranduba
(Vieira 2196), Morro Grande (Schmitt 2361), Urussanga (Verdi 3442); SÃO PAULO, municípios de Apiaí
(Rodrigues s.n.), Cananéia (Barros s.n.), Cotia (Catharino s.n.), Eldorado (Árbocz 32717), Iguape
(Catharino 406), Itanhaém (Romão 709), Miracatu (Pastore 639), Pariquera-Açu (Ivanauskas 921),
Ribeirão Grande (Árbocz 549), Santo André (Sugiyama 680), São Paulo (Handro 2), Tapiraí (Souza
35030), Ubatuba (Bertoncello 57)
AOO: 200km²
EOO: 621571km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores com até 10 m de altura (Freitas, 2015), que habita a Mata Atlântica, na Floresta
Ombrófila (Freitas, 2018).

Ameaças:
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Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Perda de habitat como consequência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Vivem no entorno da Mata Atlântica aproximadamente 100 milhões de habitantes, os quais
exercem enorme pressão sobre seus remanescentes, seja por seu espaço, seja pelos seus inúmeros
recursos. Ainda que restem exíguos 7,3% de sua área original, apresenta uma das maiores
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biodiversidades do planeta. A ameaça de extinção de algumas espécies ocorre porque existe pressão
do extrativismo predatório sobre determinadas espécies de valor econômico e também porque existe
pressão sobre seus habitats, sejam, entre outros motivos, pela especulação imobiliária, seja pela
centenária prática de transformar floresta em área agrícola (Simões; Lino, 2003).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada nas seguintes UCs: PARNA Serra das Lontras (Daneu 618); RPPN Serra Bonita (Rocha
1130); Reserva Biológica Augusto Ruschi (Vervloet 215); Reserva Biológica de Duas Bocas (Alves
2349); Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Pardo 1753), Parque Nacional da Tijuca; APA Macaé de
Cima (Baez 681); REBIO Tinguá (Negreiros 74); Parque Estadual da Serra do Mar (Gomes 355);
Reserva Biológica do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (Silvestre 226); Parque Estadual de
Jurupara (Pastore 639); Estação Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba (Sugiyama 680).
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PROTEACEAE

Euplassa hoehnei Sleumer

Risco de extinção: ENB1ab(i,ii,iii,v)+2ab(i,ii,iii,v)

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Marta Moraes
Data:27-07-2018

Justificativa:  Espécie  arbórea  endêmica  do  Brasil,  com  até  18  m  de  altura,  que  habita  a  Floresta
Ombrófila  na  Mata  Atlântica  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,  2018).  Ocorre  no  estado  de  São
Paulo, nos municípios de Campos de Jordão, Iguape, São Paulo e Ubatuba. Apresenta EOO=12944
km², AOO=16 km² e quatro situações de ameaça. Embora tenha sido coletada em Unidades de
Conservação, é ameaçada pela perda de hábitat pelo crescimento urbano e o desmatamento, tanto
na Serra da Mantiqueira quanto na Serra do Mar (SEMA/IF-SP, 2008); pela agricultura (Arruda et al.,
1993) e pelo o turismo no litoral. Suspeita-se que esteja havendo declínio contínuo de EOO, AOO,
qualidade do hábitat e de indivíduos maduros da espécie.

497



Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Bot. Jahrb. Syst. 76(2): 193. 1954 Nome vulgar: Cuticaem ou cixicaem

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018) com ocorrência no
estado de São Paulo, municípios de Campos de Jordão (Robin s.n.), Iguape (Cordeiro 1599), São Paulo
(Hoehne s.n.), e Ubatuba (Bencke 71).

AOO: 16km²
EOO: 12944km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Mista
Floresta Ombrófila Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila Mista
Resume: Espécie arbórea com até 18 m de altura (Rossi 1206), que habita a Floresta Ombrófila na
Mata Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018)

Reprodução:
Resume: A espécie foi coletada em flor no mês de outubro (Hoehne s.n.) e em fruto nos meses de
dezembro (Rossi 1206), janeiro (Reitz 6039) e fevereiro (Robin s.n.).

Ameaças:
Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
Detalhes: O Parque Estadual dos Mananciais de Campos do Jordão está localizado no município de
Campos do Jordão, próximo à área central da cidade. Localizado na Serra da Mantiqueira, a cidade de
Campos do Jordão faz parte da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e é conhecida por sua
paisagem verde, frio típico de regiões montanhosas, arquitetura europeia e por ter sua malha urbana
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em maior altitude do país. Envolto por vales e mares de morro, Campos do Jordão está próximo ao Sul
de Minas Gerais e atrai turistas de diversos pontos do Brasil e do mundo, principalmente no período
do inverno.

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
Detalhes: A Divisão Regional Agrícola (DIRA) de Registro, que engloba o Vale do Ribeira, é
responsável por 96% da produção de banana do Estado de São Paulo. A bananicultura é a principal
atividade econômica da região, representando 60% do valor da produção agropecuária (Arruda et al.,
1993)

Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: A ocupação urbana foi classificada no Plano de Manejo como um vetor de pressão antrópica
extrema. O crescente processo de adensamento urbano ao longo do vale do Paraíba e do litoral, é um
dos principais fatores impactantes para a biodiversidade encontrada no Parque. A implantação de
gasodutos e torres repetidoras, assim como a ocupação clandestina das encostas, cria um cenário de
fragmentação e perda de habitat. As florestas de planície encontram-se atualmente ameaçadas pela
ocupação humana e expansão imobiliária (SEMA/IF-SP, 2008).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
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Detalhes: O desmatamento foi classificado no Plano de Manejo como um vetor de pressão antrópica
muito alta e a extração de madeira como uma pressão alta. As florestas de encosta apresentam
grande diversidade e estão sujeitas aos diversos tipos de perturbações (caça, corte seletivo, poluição,
ocupação irregular (SEMA/IF-SP, 2008).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada na Estação Ecológica da Juréia (Cordeiro 1599) , no Parque Estadual da Serra
do Mar, Núcleo Picinguaba (Pedroni 603) e no Jardim Botânico de São Paulo (Handro 982).

PROTEACEAE

Roupala caparoensis Sleumer

Risco de extinção: ENB2ab(ii,iii)

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Marta Moraes
Data:27-07-2018

Justificativa:  Árvore endêmica do Brasil,  conhecida pelo  nome popular  de carne de vaca (Flora  do
Brasil 2020 em construção, 2018). Ocorre nos estados da Bahia, Minas Gerais, Paraná e Pernambuco,
em Floresta Ombrófila na Mata Atlântica.  Apresenta AOO=44 km² e cinco situações de ameaça.  No
município de Alto Caparaó, estado de Minas Gerais, o mais bem conservado de todas as áreas de
ocorrência, a espécie não é coletada há mais de 70 anos. As coletas na Bahia, na área da Chapada
Diamantina, com mais de 30 anos, têm como principal ameaça a conversão do hábitat pela utilização
das terras para a agricultura (Martins Neto et al., 2011; Sales e Silva, 2008), e a pecuária (LAPIG,
2018). No estado de Pernambuco, no município de Bezerros, a principal ameaça é a conversão de
hábitat  em pastagem,  onde  ocupa  cerca  de  45% do  município  (LAPIG,  2018).  Além disso,  na
localidade de Serra Negra, ainda há a prática de agricultura que degrada e converte a vegetação
nativa (Souto Maior, 2005). Suspeita-se que esteja havendo declínio contínuo de AOO e qualidade do
hábitat da espécie.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Bot. Jahrb. Syst. 76(2): 164. 1954 Nome vulgar: Carne-de-vaca

Distribuição:
Resume: Espécie endêmica do Brasil, com ocorrência nos estados de: BAHIA, municípios de
Abaíra (França 1009), Brejões (Melo 11660), Jequié (Pinheiro 1456), Rio de Contas (Mayo 1180), Rio
do Pires (Nascimento 442); MINAS GERAIS, município de Alto Caparaó (Brade 16999); PARANÁ,
município de Ventania (Pavão 26504), Pernambuco, município de Bezerros (Félix 9618).

OBS.: Na Flora do Brasil só consta na distribuição os estados de ES e MG
AOO: 44km²
EOO: 529334km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Espécie arbórea, terrícola de ocorrência na Floresta Ombrófila, Mata Atlântica (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018), medindo de 4 a 8 m (Pinheiro 1456)

Reprodução:
Resume: Coletada em flor nos meses de fevereiro (Pavão 26504), abril (Felix s.n.), maio (Ganev 398),
julho (Pinheiro 1456), agosto (Nascimento 442), setembro (Brade 16999), outubro (Gomes 300),
novembro (Ganev 2394), dezembro (Santos 917); e em fruto nos meses de: março (Mayo 1180) e
setembro (Brade 16999).

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
Detalhes: O município de Abaíra concentra quatro das cinco agroindústrias de beneficiamento de
cachaça e derivados da microrregião e a quinta funciona no município de Rio das Contas divisa com
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Piatã (Santos Sales & Silva, 2008). E no município de Piatã há também cultivo crescente de café
(Martins Neto et al., 2011).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: medium
Reversibilidade:
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: A Serra Negra, município de Bezerros (PE), faz parte do maciço da Bororema, possuindo
terra fértil, o que determina uma agricultura diversificada, do café (que já fez época) até às de
subsistência, como mandioca, tomate, frutas diversas, flores, etc. (Souto Maior, 2005)

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O município de Bezerros tem 45% de seu território ocupado por pastagem (LAPIG, 2018)
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QUIINACEAE

Lacunaria grandifolia Ducke

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:28-11-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  16  m,  endêmica  do  Brasil  (Rocha,  2018).  Popularmente  conhecida  por
papo-de-mutum, foi  coletada em Floresta de Terra Firme, Campina e Campinarana associadas a
Amazônia  no  estado  do  Amazonas  e,  possivelmente,  Pará.  Apresenta  distribuição  ampla,
EOO=218958 km² e ocorrência confirmada em áreas onde ainda predominam na paisagem extensões
consideráveis  de  ecossistemas  florestais  em  estado  primitivo  de  conservação.  Não  existem  dados
sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos.
Assim, a espécie foi considerada como Menor Preocupação (LC) neste momento, demandando ações
de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais) e conservação (Plano de Ação) a fim
de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Arq. Inst. Biol. Veg. 2(2): 168. 1935. Popularmente conhecida por papo de mutum
(Schneider e Zizka, 2012).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Rocha, 2018), com ocorrência no estado: AMAZONAS, município
de Alvarães (Amaral 660), Humaitá ( 5818), São Gabriel da Cachoeira (Ducke 23776), São Paulo de
Olivença (Ducke 23790). Segundo Rocha (2018) a espécie ocorre também no estado do PARÁ.
AOO: 32km²
EOO: 218958.21km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore de 3-16 m de altura, ocorrendo em florestas de terra firme e campos abertos em
solos arenosos ou areno-argilosos na Amazônia (Schneider e Zizka, 2012).

Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A produção de soja é uma das principais forças econômicas que impulsionam a expansão
da fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que
influenciou o mercado nacional e internacional, por meio de um processo de globalização, combinado
com a crescente demanda por soja, baixos preços das terras e melhor infraestrutura de transporte do
sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a investir em instalações de armazenamento e

508



processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na qual a agricultura está
substituindo as florestas nativas (Nepstad et al., 2006; Vera-Diaz et al., 2008). Segundo Fearnside
(2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque justifica projetos de
infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à destruição de
habitats naturais em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu cultivo.

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O
aumento do desmatamento entre 2002-2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do
rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de 1997 até o nível de 33 milhões em 2004, incluindo
apenas aqueles municípios da Amazônia com florestas de dossel fechado compreendendo pelo menos
50% de sua vegetação nativa. A indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços
do desmatamento anual, esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença
de febre aftosa na região. Talvez a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na
promoção da expansão da indústria pecuária na Amazônia foi o status de livre de febre aftosa
conferido a uma grande região florestal (1,5 milhão de km²) no sul da Amazônia (Nepstad et al.,
2006).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na floresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de
concessão da mina, aumentando significativamente a taxa de desmatamento por meio do
estabelecimento de infraestrutura (para mineração e transporte) e expansão urbana (Sonter et al.,
2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as atividades de mineração artesanal também têm
gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto durante as operações quanto após as
atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais significativos derivado do uso de
mercúrio no garimpo de ouro.
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Ameaça: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Pfaff (1999), em estudo econométrico a nível municipal conduzido na Amazônia brasileira
entre 1978–1988, indica que as estradas são um importante fator de desmatamento em toda a
Amazônia. Pfaff et al. (2007) apontam ainda o impacto severo da abertura de estradas na Amazônia,
que leva invariavelmente a mais desmatamento, não só nos municípios e povoados por onde passam,
mas também em setores vizinhos, através do efeito de “transbordamento” (spillover effect). Fernside
(2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do desmatamento, atraindo
trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de floresta anteriormente inacessíveis dentro da
Amazônia. Segundo o autor, o desmatamento é então estimulado não apenas por estradas que
aumentam a lucratividade da agricultura e da pecuária, mas também pelo efeito das estradas
(acessibilidade) na especulação de terra e no estabelecimento de posse de terras. As principais
estradas são acompanhadas por redes de estradas laterais construídas por madeireiros, mineiros e
posseiros. O desmatamento se espalha para fora das rodovias e suas estradas de acesso associadas.
As rodovias também fornecem caminhos para a migração de fazendeiros sem terra e outros, gerando
assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas principais estimulam a construção de
estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes da rota principal da rodovia. Um
exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho). Estradas
laterais abririam o grande bloco de floresta intacta na parte oeste do estado do Amazonas, que
incluía vastas áreas de terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por grileiros e
posseiros (Fernside e Graça, 2006). Além disso, o efeito de borda criado pela presença de uma
estrada tem forte influência no uso de água pela floresta (Kunert et al., 2015). A construção de uma
estrada induz a mortalidade de árvores na borda da floresta devido a danos mecânicos, alteração do
microclima, suscetibilidade ao estresse hídrico de árvores que crescem adjacentes à estrada, o que
tem provocado mudanças na composição de espécies arbóreas (clímax são substituídas por
secundárias) e aumentado a fragmentação (Kunert et al., 2015).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
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infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al. 2016). Em
2009 foram extraídos em torno de 14,2 milhões de metros cúbicos de madeira em tora nativa, o
equivalente a 3,5 milhões de árvores na Amazônia Legal. Cerca de 47% dessa matéria-prima foi
extraída no estado do Pará, 28% no Mato Grosso, 16% em Rondônia e 3% em ambos os estados do
Acre e Amazônia (SFB e IMAZON, 2010).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: van Marle et al. (2017) mostraram que até 1987, relativamente poucos incêndios ocorreram
na Amazônia e que as emissões de fogo aumentaram rapidamente durante os anos 90. Esses autores
descobriram que esse padrão corrobora razoavelmente bem com os conjuntos de dados de perda
florestal disponíveis, indicando que embora incêndios naturais possam ocorrer na Amazônia
ocasionalmente, as atuais taxas de desmatamento e degradação, ampliadas desde os anos 90, foram
a principal causa de aumento na frequência / intensidade dos incêndios nessa região. Silva-Junior et
al. (2018) mostraram que a suscetibilidade da paisagem aos incêndios florestais aumenta no início do
processo de desmatamento. Em geral, seus resultados reforçam a necessidade de garantir baixos
níveis de fragmentação na Amazônia brasileira, a fim de evitar a degradação de suas florestas pelo
fogo e as emissões de carbono relacionadas. A redução do passivo florestal decorrente da última
modificação do Código Florestal aumenta a probabilidade de ocorrência de degradação florestal pelo
fogo, uma vez que permite a existência de áreas com menos de 80% de cobertura florestal,
contribuindo para a manutenção de altos níveis de fragmentação. Os mesmo autores preveem que a
degradação florestal por fogo continuará a aumentar na região, especialmente à luz do relaxamento
da lei ambiental mencionada e seus efeitos sinérgicos com mudanças climáticas em curso. Tudo isso
pode afetar os esforços para reduzir as emissões do desmatamento e da degradação florestal (REDD).
Esses autores indicam que ações para prevenir e gerenciar incêndios florestais são necessárias,
principalmente para as propriedades onde existem passivos florestais que são compensados em
outras regiões.

Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O planejamento atual para o estabelecimento e expansão de hidroelétricas na bacia
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amazônica ainda precisa de uma avaliação adequada sobre escala regional dos impactos ecológicos,
particularmente problemática dado o vínculo íntimo entre a planície de inundação amazônica e os
Andes, uma das zonas mais ricas em espécies do planeta.Considerando dados sobre as barragens
existentes e planejadas, junto com dados sobre estradas e linhas de transmissão, Finer e Jenkins
(2012) estimaram os impactos relativos de todas as barragens planejadas para serem impleemntadas
entre essas duas regiões. Eles mapearam planos para 151 novas barragens superiores a 2 MW nos
próximos 20 anos, aumento de 300%. Essas represas incluiriam cinco dos seis principais afluentes
andinos da Amazônia. Os mesmos autores classificaram 47% das novas barragens potenciais como
de alto impacto, e apenas 19% como de baixo impacto. Sessenta por cento das barragens causariam
a primeira grande ruptura na conectividade entre as cabeceiras protegidas dos Andes e as terras
baixas da Amazônia. Mais de 80% promoveriam desmatamento direto para a implementação de
novas estradas, linhas de transmissão ou área de inundação (Finer e Jenkins, 2012). De acordo com
Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes” (definidas no Brasil como
barragens que possuiam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na região da Amazônia Legal
com reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão planejadas para serem
construídas ou em construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas que foram incluídas no
Plano de Expansão de Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil et al., 2012). A retração econômica do
Brasil desde a publicação do referido plano resultou no alongamento dos horizontes de tempo para
vários desses 62 projetos, mas o plano 2014-2023 ainda prevê a construção/ estabelecimento de 18
represas na bacia amazônica em seu plano para os próximos 10 anos (Brasil et al., 2014).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

QUIINACEAE

Lacunaria oppositifolia Pires

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi
Data:28-11-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  25  m,  endêmica  do  Brasil  (Rocha,  2018).  Popularmente  conhecida  por
caferana, foi coletada em Floresta de Terra Firme e Floresta de Várzea associadas a Amazônia nos
estados  do  Amazonas  e  Mato  Grosso.  Apresenta  distribuição  muito  ampla,  EOO=473026  km²,
presença em Unidade de Conservação e ocorrência confirmada em áreas onde ainda predominam na
paisagem  extensões  consideráveis  de  ecossistemas  florestais  em  estado  primitivo  de  conservação.
Não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número
de indivíduos.  Assim,  a espécie foi  considerada como Menor Preocupação (LC)  neste momento,
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demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais) e conservação
(Plano de Ação) a fim de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Bol. Tecn. Inst. Agron. N. 28, 45. 1954. Popularmente conhecida por caferana
(Schneider e Zizka, 2012).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Rocha, 2018), com ocorrência no estado: AMAZONAS, município
de Manaus (Ducke 23440), Humaitá (Krukoff 6877), São Gabriel da Cachoeira (Pires 813), Santa Isabel
da Cachoeira (Silva 60772). MATO GROSSO, município de Aripuana (Berg 18632), Candeias do Jamari
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(Thomas 5158).
AOO: 40km²
EOO: 473026.62km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore de 4-25 m de altura, ocorrendo nas florestas de várzea e terra firme, muitas vezes ao
longo dos rios na Amazônia (Schneider e Zizka, 2012).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Com uma alta densidade demográfica (41 hab./ha), na zona Norte de Manaus o crescimento
populacional tem sido o principal responsável pela degradação ambiental que a mesma vem
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sofrendo. A construção de conjuntos habitacionais pelo poder público e privado é um dos principais
responsáveis pelo desmatamento verificado nos últimos 18 anos. Essa expansão urbana é um vetor
de pressão sobre a Reserva Florestal Adolpho Ducke, devido o surgimento cada vez mais intenso de
ocupações irregulares em seu em torno (Nogueira et al., 2007).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A produção de soja é uma das principais forças econômicas que impulsionam a expansão
da fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que
influenciou o mercado nacional e internacional, por meio de um processo de globalização, combinado
com a crescente demanda por soja, baixos preços das terras e melhor infraestrutura de transporte do
sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a investir em instalações de armazenamento e
processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na qual a agricultura está
substituindo as florestas nativas (Nepstad et al., 2006; Vera-Diaz et al., 2008). Segundo Fearnside
(2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque justifica projetos de
infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à destruição de
habitats naturais em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu cultivo.

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O
aumento do desmatamento entre 2002-2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do
rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de 1997 até o nível de 33 milhões em 2004, incluindo
apenas aqueles municípios da Amazônia com florestas de dossel fechado compreendendo pelo menos
50% de sua vegetação nativa. A indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços
do desmatamento anual, esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença
de febre aftosa na região. Talvez a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na
promoção da expansão da indústria pecuária na Amazônia foi o status de livre de febre aftosa
conferido a uma grande região florestal (1,5 milhão de km²) no sul da Amazônia (Nepstad et al.,
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2006).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na floresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de
concessão da mina, aumentando significativamente a taxa de desmatamento por meio do
estabelecimento de infraestrutura (para mineração e transporte) e expansão urbana (Sonter et al.,
2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as atividades de mineração artesanal também têm
gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto durante as operações quanto após as
atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais significativos derivado do uso de
mercúrio no garimpo de ouro.

Ameaça: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Pfaff (1999), em estudo econométrico a nível municipal conduzido na Amazônia brasileira
entre 1978–1988, indica que as estradas são um importante fator de desmatamento em toda a
Amazônia. Pfaff et al. (2007) apontam ainda o impacto severo da abertura de estradas na Amazônia,
que leva invariavelmente a mais desmatamento, não só nos municípios e povoados por onde passam,
mas também em setores vizinhos, através do efeito de “transbordamento” (spillover effect). Fernside
(2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do desmatamento, atraindo
trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de floresta anteriormente inacessíveis dentro da
Amazônia. Segundo o autor, o desmatamento é então estimulado não apenas por estradas que
aumentam a lucratividade da agricultura e da pecuária, mas também pelo efeito das estradas
(acessibilidade) na especulação de terra e no estabelecimento de posse de terras. As principais
estradas são acompanhadas por redes de estradas laterais construídas por madeireiros, mineiros e
posseiros. O desmatamento se espalha para fora das rodovias e suas estradas de acesso associadas.
As rodovias também fornecem caminhos para a migração de fazendeiros sem terra e outros, gerando
assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas principais estimulam a construção de
estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes da rota principal da rodovia. Um
exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho). Estradas
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laterais abririam o grande bloco de floresta intacta na parte oeste do estado do Amazonas, que
incluía vastas áreas de terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por grileiros e
posseiros (Fernside e Graça, 2006). Além disso, o efeito de borda criado pela presença de uma
estrada tem forte influência no uso de água pela floresta (Kunert et al., 2015). A construção de uma
estrada induz a mortalidade de árvores na borda da floresta devido a danos mecânicos, alteração do
microclima, suscetibilidade ao estresse hídrico de árvores que crescem adjacentes à estrada, o que
tem provocado mudanças na composição de espécies arbóreas (clímax são substituídas por
secundárias) e aumentado a fragmentação (Kunert et al., 2015).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al. 2016). Em
2009 foram extraídos em torno de 14,2 milhões de metros cúbicos de madeira em tora nativa, o
equivalente a 3,5 milhões de árvores na Amazônia Legal. Cerca de 47% dessa matéria-prima foi
extraída no estado do Pará, 28% no Mato Grosso, 16% em Rondônia e 3% em ambos os estados do
Acre e Amazônia (SFB e IMAZON, 2010).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
habitat
Detalhes: van Marle et al. (2017) mostraram que até 1987, relativamente poucos incêndios ocorreram
na Amazônia e que as emissões de fogo aumentaram rapidamente durante os anos 90. Esses autores
descobriram que esse padrão corrobora razoavelmente bem com os conjuntos de dados de perda
florestal disponíveis, indicando que embora incêndios naturais possam ocorrer na Amazônia
ocasionalmente, as atuais taxas de desmatamento e degradação, ampliadas desde os anos 90, foram
a principal causa de aumento na frequência / intensidade dos incêndios nessa região. Silva-Junior et
al. (2018) mostraram que a suscetibilidade da paisagem aos incêndios florestais aumenta no início do
processo de desmatamento. Em geral, seus resultados reforçam a necessidade de garantir baixos
níveis de fragmentação na Amazônia brasileira, a fim de evitar a degradação de suas florestas pelo
fogo e as emissões de carbono relacionadas. A redução do passivo florestal decorrente da última

517



modificação do Código Florestal aumenta a probabilidade de ocorrência de degradação florestal pelo
fogo, uma vez que permite a existência de áreas com menos de 80% de cobertura florestal,
contribuindo para a manutenção de altos níveis de fragmentação. Os mesmo autores preveem que a
degradação florestal por fogo continuará a aumentar na região, especialmente à luz do relaxamento
da lei ambiental mencionada e seus efeitos sinérgicos com mudanças climáticas em curso. Tudo isso
pode afetar os esforços para reduzir as emissões do desmatamento e da degradação florestal (REDD).
Esses autores indicam que ações para prevenir e gerenciar incêndios florestais são necessárias,
principalmente para as propriedades onde existem passivos florestais que são compensados em
outras regiões.

Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
past
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O planejamento atual para o estabelecimento e expansão de hidroelétricas na bacia
amazônica ainda precisa de uma avaliação adequada sobre escala regional dos impactos ecológicos,
particularmente problemática dado o vínculo íntimo entre a planície de inundação amazônica e os
Andes, uma das zonas mais ricas em espécies do planeta.Considerando dados sobre as barragens
existentes e planejadas, junto com dados sobre estradas e linhas de transmissão, Finer e Jenkins
(2012) estimaram os impactos relativos de todas as barragens planejadas para serem impleemntadas
entre essas duas regiões. Eles mapearam planos para 151 novas barragens superiores a 2 MW nos
próximos 20 anos, aumento de 300%. Essas represas incluiriam cinco dos seis principais afluentes
andinos da Amazônia. Os mesmos autores classificaram 47% das novas barragens potenciais como
de alto impacto, e apenas 19% como de baixo impacto. Sessenta por cento das barragens causariam
a primeira grande ruptura na conectividade entre as cabeceiras protegidas dos Andes e as terras
baixas da Amazônia. Mais de 80% promoveriam desmatamento direto para a implementação de
novas estradas, linhas de transmissão ou área de inundação (Finer e Jenkins, 2012). De acordo com
Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes” (definidas no Brasil como
barragens que possuiam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na região da Amazônia Legal
com reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão planejadas para serem
construídas ou em construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas que foram incluídas no
Plano de Expansão de Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil et al., 2012). A retração econômica do
Brasil desde a publicação do referido plano resultou no alongamento dos horizontes de tempo para
vários desses 62 projetos, mas o plano 2014-2023 ainda prevê a construção/ estabelecimento de 18
represas na bacia amazônica em seu plano para os próximos 10 anos (Brasil et al., 2014).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Florestal Ducke (Campos 504).

Usos:
Uso:
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Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

QUIINACEAE

Lacunaria sampaioi Ducke

Risco de extinção: ENB1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii)

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Marta Moraes; Antônio Elielson Rocha
Data:27-07-2018

Justificativa:  Árvore  endêmica  do  Brasil  (Rocha,  2018),  com  cerca  de  30  m  de  altura,  habita  a
Floresta de Terra Firme na Amazônia. Ocorre no estado do Pará, municípios de Óbidos e Oriximiná,
com EOO=1220 km², AOO=12 km² e duas situações de ameaça. As principais ameaças à espécie são:
a exploração madeireira, agravada pela retirada ilegal de madeira no estado (Fernside, 2003); e a
extração de bauxita  pela  Mineração Rio  do Norte  (2018)  em Oriximiná.  Suspeita-se  que esteja
havendo declínio contínuo de EOO, AOO e qualidade do hábitat da espécie.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Bol. Mus. Nac. Rio de Janeiro 10: 103, pl. 1934

Distribuição:
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Rocha, 2018), ocorrendo no estado do PARÁ, municípios de
Óbidos ( Cid Ferreira 9778), e Oriximiná (Sampaio 5247).
AOO: 12km²
EOO: 1220km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore até 30 m de altura, que se destaca dentre todas as Quiinaceae por apresentar as
folhas com a face adaxial glabra, brilhante e a face abaxial tomentosa. Habita a Floresta de Terra
Firme da Amazônia (Rocha, 2018).

Reprodução:
Resume: A espécie foi coletada em botões florais no mês de dezembro (Cid Ferreira 9778).

Ameaças:
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: A capacidade inicial de produção de bauxita da empresa foi de 3,35 milhões de toneladas
anuais. Ao longo de nossa operação, esta capacidade expandiu-se gradativamente, em função do
aumento da demanda de mercado e da grande aceitação da bauxita produzida pela Mineração Rio do
Norte nas refinarias de todo o mundo. Atualmente, temos uma capacidade de produção instalada de
18,1 milhões de toneladas ao ano - uma das maiores instalações do mundo. Operamos hoje as minas
Saracá V, Saracá W e Bela Cruz. Nelas, o minério encontra-se a uma profundidade média de 8m,
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coberto por uma vegetação densa e uma camada estéril composta de solo orgânico, argila, bauxita
nodular e laterita ferruginosa (Mineração Rio do Norte, 2018)

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Uma grande parte, porém mal quantificada, da exploração madeireira na Amazônia é ilegal.
Em 1998, a Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) calculou que 80% do volume de toras cortadas
eram ilegais (veja: Cotton & Romine, 1999). Isto aumenta o impacto da exploração madeireira porque
o corte ilegal é feito sem qualquer medida para reduzir seu impacto ou aumentar a sua
sustentabilidade, porque muito da madeira ilegal vem de áreas indígenas ou das unidades de
conservação, e porque o grande volume de madeira ilegal no mercado torna investimentos em
projetos legais de manejo florestal inviáveis economicamente (Fernside, 2003)

QUIINACEAE

Quiina berryi J.V.Schneid. & Zizka

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi
Data:28-11-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  15  m,  endêmica  do  Brasil  (Rocha,  2018).  Foi  coletada  em  Floresta  de
Terra-Firme associada a Amazônia nos estados do Amazonas, Pará e Rondônia. Apresenta distribuição
ampla,  EOO=302592  km²  e  ocorrência  confirmada  em áreas  onde  ainda  predominam na  paisagem
extensões consideráveis de ecossistemas florestais em estado primitivo de conservação. Não existem
dados  sobre  tendências  populacionais  que  atestem  para  potenciais  reduções  no  número  de
indivíduos.  Assim,  a  espécie  foi  considerada  como  Menor  Preocupação  (LC)  neste  momento,
demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais) e conservação
(Plano de Ação) a fim de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Candollea 58(2): 464, 2003.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Rocha, 2018), com ocorrência no estado: AMAZONAS, município
de Borba (Henderson 338), Rio Preto da Eva (Oliveira 253), Presidente Figueiredo (Prance 22717);
PARÁ, município de Óbidos (Ducke 18131), Oriximiná (Silva 4651), Portel (Bonadeu 178), Santarém
(Fróes 31837). Segundo Rocha (2018) a espécie também ocorre no estado de RONDÔNIA.
AOO: 40km²
EOO: 302592.32km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore até 15 m de altura, ocorrendo em floresta de terra firme na Amazônia (Schneider e
Zizka, 2003; Rocha, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A produção de soja é uma das principais forças econômicas que impulsionam a expansão
da fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que
influenciou o mercado nacional e internacional, por meio de um processo de globalização, combinado
com a crescente demanda por soja, baixos preços das terras e melhor infraestrutura de transporte do
sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a investir em instalações de armazenamento e
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processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na qual a agricultura está
substituindo as florestas nativas (Nepstad et al., 2006; Vera-Diaz et al., 2008). Segundo Fearnside
(2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque justifica projetos de
infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à destruição de
habitats naturais em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu cultivo.

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
habitat
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O
aumento do desmatamento entre 2002-2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do
rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de 1997 até o nível de 33 milhões em 2004, incluindo
apenas aqueles municípios da Amazônia com florestas de dossel fechado compreendendo pelo menos
50% de sua vegetação nativa. A indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços
do desmatamento anual, esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença
de febre aftosa na região. Talvez a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na
promoção da expansão da indústria pecuária na Amazônia foi o status de livre de febre aftosa
conferido a uma grande região florestal (1,5 milhão de km²) no sul da Amazônia (Nepstad et al.,
2006).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na floresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de
concessão da mina, aumentando significativamente a taxa de desmatamento por meio do
estabelecimento de infraestrutura (para mineração e transporte) e expansão urbana (Sonter et al.,
2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as atividades de mineração artesanal também têm
gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto durante as operações quanto após as
atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais significativos derivado do uso de
mercúrio no garimpo de ouro.
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Ameaça: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Pfaff (1999), em estudo econométrico a nível municipal conduzido na Amazônia brasileira
entre 1978–1988, indica que as estradas são um importante fator de desmatamento em toda a
Amazônia. Pfaff et al. (2007) apontam ainda o impacto severo da abertura de estradas na Amazônia,
que leva invariavelmente a mais desmatamento, não só nos municípios e povoados por onde passam,
mas também em setores vizinhos, através do efeito de “transbordamento” (spillover effect). Fernside
(2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do desmatamento, atraindo
trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de floresta anteriormente inacessíveis dentro da
Amazônia. Segundo o autor, o desmatamento é então estimulado não apenas por estradas que
aumentam a lucratividade da agricultura e da pecuária, mas também pelo efeito das estradas
(acessibilidade) na especulação de terra e no estabelecimento de posse de terras. As principais
estradas são acompanhadas por redes de estradas laterais construídas por madeireiros, mineiros e
posseiros. O desmatamento se espalha para fora das rodovias e suas estradas de acesso associadas.
As rodovias também fornecem caminhos para a migração de fazendeiros sem terra e outros, gerando
assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas principais estimulam a construção de
estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes da rota principal da rodovia. Um
exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho). Estradas
laterais abririam o grande bloco de floresta intacta na parte oeste do estado do Amazonas, que
incluía vastas áreas de terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por grileiros e
posseiros (Fernside e Graça, 2006). Além disso, o efeito de borda criado pela presença de uma
estrada tem forte influência no uso de água pela floresta (Kunert et al., 2015). A construção de uma
estrada induz a mortalidade de árvores na borda da floresta devido a danos mecânicos, alteração do
microclima, suscetibilidade ao estresse hídrico de árvores que crescem adjacentes à estrada, o que
tem provocado mudanças na composição de espécies arbóreas (clímax são substituídas por
secundárias) e aumentado a fragmentação (Kunert et al., 2015).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
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infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al. 2016). Em
2009 foram extraídos em torno de 14,2 milhões de metros cúbicos de madeira em tora nativa, o
equivalente a 3,5 milhões de árvores na Amazônia Legal. Cerca de 47% dessa matéria-prima foi
extraída no estado do Pará, 28% no Mato Grosso, 16% em Rondônia e 3% em ambos os estados do
Acre e Amazônia (SFB e IMAZON, 2010).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: van Marle et al. (2017) mostraram que até 1987, relativamente poucos incêndios ocorreram
na Amazônia e que as emissões de fogo aumentaram rapidamente durante os anos 90. Esses autores
descobriram que esse padrão corrobora razoavelmente bem com os conjuntos de dados de perda
florestal disponíveis, indicando que embora incêndios naturais possam ocorrer na Amazônia
ocasionalmente, as atuais taxas de desmatamento e degradação, ampliadas desde os anos 90, foram
a principal causa de aumento na frequência / intensidade dos incêndios nessa região. Silva-Junior et
al. (2018) mostraram que a suscetibilidade da paisagem aos incêndios florestais aumenta no início do
processo de desmatamento. Em geral, seus resultados reforçam a necessidade de garantir baixos
níveis de fragmentação na Amazônia brasileira, a fim de evitar a degradação de suas florestas pelo
fogo e as emissões de carbono relacionadas. A redução do passivo florestal decorrente da última
modificação do Código Florestal aumenta a probabilidade de ocorrência de degradação florestal pelo
fogo, uma vez que permite a existência de áreas com menos de 80% de cobertura florestal,
contribuindo para a manutenção de altos níveis de fragmentação. Os mesmo autores preveem que a
degradação florestal por fogo continuará a aumentar na região, especialmente à luz do relaxamento
da lei ambiental mencionada e seus efeitos sinérgicos com mudanças climáticas em curso. Tudo isso
pode afetar os esforços para reduzir as emissões do desmatamento e da degradação florestal (REDD).
Esses autores indicam que ações para prevenir e gerenciar incêndios florestais são necessárias,
principalmente para as propriedades onde existem passivos florestais que são compensados em
outras regiões.

Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O planejamento atual para o estabelecimento e expansão de hidroelétricas na bacia
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amazônica ainda precisa de uma avaliação adequada sobre escala regional dos impactos ecológicos,
particularmente problemática dado o vínculo íntimo entre a planície de inundação amazônica e os
Andes, uma das zonas mais ricas em espécies do planeta.Considerando dados sobre as barragens
existentes e planejadas, junto com dados sobre estradas e linhas de transmissão, Finer e Jenkins
(2012) estimaram os impactos relativos de todas as barragens planejadas para serem impleemntadas
entre essas duas regiões. Eles mapearam planos para 151 novas barragens superiores a 2 MW nos
próximos 20 anos, aumento de 300%. Essas represas incluiriam cinco dos seis principais afluentes
andinos da Amazônia. Os mesmos autores classificaram 47% das novas barragens potenciais como
de alto impacto, e apenas 19% como de baixo impacto. Sessenta por cento das barragens causariam
a primeira grande ruptura na conectividade entre as cabeceiras protegidas dos Andes e as terras
baixas da Amazônia. Mais de 80% promoveriam desmatamento direto para a implementação de
novas estradas, linhas de transmissão ou área de inundação (Finer e Jenkins, 2012). De acordo com
Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes” (definidas no Brasil como
barragens que possuiam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na região da Amazônia Legal
com reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão planejadas para serem
construídas ou em construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas que foram incluídas no
Plano de Expansão de Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil et al., 2012). A retração econômica do
Brasil desde a publicação do referido plano resultou no alongamento dos horizontes de tempo para
vários desses 62 projetos, mas o plano 2014-2023 ainda prevê a construção/ estabelecimento de 18
represas na bacia amazônica em seu plano para os próximos 10 anos (Brasil et al., 2014).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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QUIINACEAE

Quiina cidiana J.V.Schneid. & Zizka

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi
Data:28-11-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  18  m,  endêmica  do  Brasil  (Rocha,  2018).  Foi  coletada  em  Floresta  de
Terra-Firme associada a Amazônia no estado do Amazonas,  municípios de Jutaí  e São Paulo de
Olivença. É conhecida por somente duas coletas, incluindo o material-tipo, e desde sua descrição
formal, pouco se avançou em relação ao estado de conhecimento de Q. cidiana. Diante da carência
de dados geral,  a  espécie  foi  considerada como Dados Insuficientes (DD) neste momento,  uma vez
que o conjunto de informações disponíveis não possibilitou a condução de avaliação de risco de
extinção. Novos estudos buscando encontrar a espécie em outras localidades na região próxima a sua
área de ocorrência fazem-se necessários para melhorar o conhecimento sobre sua distribuição e
assim possibilitar assim uma robusta avaliação de seu risco de extinção.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em Candollea 58(2): 466. 2003.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Rocha, 2018), com ocorrência no estado: AMAZONAS, município
de Jutaí (Daly 4181), São Paulo de Olivença (Ferreira 8513).
AOO: 8km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore 10-18 m de altura, ocorrendo em floresta de terra firme na Amazônia (Schneider e
Zizka, 2003; Rocha, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A produção de soja é uma das principais forças econômicas que impulsionam a expansão
da fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que
influenciou o mercado nacional e internacional, por meio de um processo de globalização, combinado
com a crescente demanda por soja, baixos preços das terras e melhor infraestrutura de transporte do
sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a investir em instalações de armazenamento e
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processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na qual a agricultura está
substituindo as florestas nativas (Nepstad et al., 2006; Vera-Diaz et al., 2008). Segundo Fearnside
(2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque justifica projetos de
infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à destruição de
habitats naturais em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu cultivo.

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O
aumento do desmatamento entre 2002-2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do
rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de 1997 até o nível de 33 milhões em 2004, incluindo
apenas aqueles municípios da Amazônia com florestas de dossel fechado compreendendo pelo menos
50% de sua vegetação nativa. A indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços
do desmatamento anual, esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença
de febre aftosa na região. Talvez a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na
promoção da expansão da indústria pecuária na Amazônia foi o status de livre de febre aftosa
conferido a uma grande região florestal (1,5 milhão de km²) no sul da Amazônia (Nepstad et al.,
2006).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na floresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de
concessão da mina, aumentando significativamente a taxa de desmatamento por meio do
estabelecimento de infraestrutura (para mineração e transporte) e expansão urbana (Sonter et al.,
2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as atividades de mineração artesanal também têm
gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto durante as operações quanto após as
atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais significativos derivado do uso de
mercúrio no garimpo de ouro.
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Ameaça: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Pfaff (1999), em estudo econométrico a nível municipal conduzido na Amazônia brasileira
entre 1978–1988, indica que as estradas são um importante fator de desmatamento em toda a
Amazônia. Pfaff et al. (2007) apontam ainda o impacto severo da abertura de estradas na Amazônia,
que leva invariavelmente a mais desmatamento, não só nos municípios e povoados por onde passam,
mas também em setores vizinhos, através do efeito de “transbordamento” (spillover effect). Fernside
(2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do desmatamento, atraindo
trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de floresta anteriormente inacessíveis dentro da
Amazônia. Segundo o autor, o desmatamento é então estimulado não apenas por estradas que
aumentam a lucratividade da agricultura e da pecuária, mas também pelo efeito das estradas
(acessibilidade) na especulação de terra e no estabelecimento de posse de terras. As principais
estradas são acompanhadas por redes de estradas laterais construídas por madeireiros, mineiros e
posseiros. O desmatamento se espalha para fora das rodovias e suas estradas de acesso associadas.
As rodovias também fornecem caminhos para a migração de fazendeiros sem terra e outros, gerando
assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas principais estimulam a construção de
estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes da rota principal da rodovia. Um
exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho). Estradas
laterais abririam o grande bloco de floresta intacta na parte oeste do estado do Amazonas, que
incluía vastas áreas de terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por grileiros e
posseiros (Fernside e Graça, 2006). Além disso, o efeito de borda criado pela presença de uma
estrada tem forte influência no uso de água pela floresta (Kunert et al., 2015). A construção de uma
estrada induz a mortalidade de árvores na borda da floresta devido a danos mecânicos, alteração do
microclima, suscetibilidade ao estresse hídrico de árvores que crescem adjacentes à estrada, o que
tem provocado mudanças na composição de espécies arbóreas (clímax são substituídas por
secundárias) e aumentado a fragmentação (Kunert et al., 2015).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
mature individuals
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
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infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al. 2016). Em
2009 foram extraídos em torno de 14,2 milhões de metros cúbicos de madeira em tora nativa, o
equivalente a 3,5 milhões de árvores na Amazônia Legal. Cerca de 47% dessa matéria-prima foi
extraída no estado do Pará, 28% no Mato Grosso, 16% em Rondônia e 3% em ambos os estados do
Acre e Amazônia (SFB e IMAZON, 2010).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: van Marle et al. (2017) mostraram que até 1987, relativamente poucos incêndios ocorreram
na Amazônia e que as emissões de fogo aumentaram rapidamente durante os anos 90. Esses autores
descobriram que esse padrão corrobora razoavelmente bem com os conjuntos de dados de perda
florestal disponíveis, indicando que embora incêndios naturais possam ocorrer na Amazônia
ocasionalmente, as atuais taxas de desmatamento e degradação, ampliadas desde os anos 90, foram
a principal causa de aumento na frequência / intensidade dos incêndios nessa região. Silva-Junior et
al. (2018) mostraram que a suscetibilidade da paisagem aos incêndios florestais aumenta no início do
processo de desmatamento. Em geral, seus resultados reforçam a necessidade de garantir baixos
níveis de fragmentação na Amazônia brasileira, a fim de evitar a degradação de suas florestas pelo
fogo e as emissões de carbono relacionadas. A redução do passivo florestal decorrente da última
modificação do Código Florestal aumenta a probabilidade de ocorrência de degradação florestal pelo
fogo, uma vez que permite a existência de áreas com menos de 80% de cobertura florestal,
contribuindo para a manutenção de altos níveis de fragmentação. Os mesmo autores preveem que a
degradação florestal por fogo continuará a aumentar na região, especialmente à luz do relaxamento
da lei ambiental mencionada e seus efeitos sinérgicos com mudanças climáticas em curso. Tudo isso
pode afetar os esforços para reduzir as emissões do desmatamento e da degradação florestal (REDD).
Esses autores indicam que ações para prevenir e gerenciar incêndios florestais são necessárias,
principalmente para as propriedades onde existem passivos florestais que são compensados em
outras regiões.

Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O planejamento atual para o estabelecimento e expansão de hidroelétricas na bacia
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amazônica ainda precisa de uma avaliação adequada sobre escala regional dos impactos ecológicos,
particularmente problemática dado o vínculo íntimo entre a planície de inundação amazônica e os
Andes, uma das zonas mais ricas em espécies do planeta.Considerando dados sobre as barragens
existentes e planejadas, junto com dados sobre estradas e linhas de transmissão, Finer e Jenkins
(2012) estimaram os impactos relativos de todas as barragens planejadas para serem impleemntadas
entre essas duas regiões. Eles mapearam planos para 151 novas barragens superiores a 2 MW nos
próximos 20 anos, aumento de 300%. Essas represas incluiriam cinco dos seis principais afluentes
andinos da Amazônia. Os mesmos autores classificaram 47% das novas barragens potenciais como
de alto impacto, e apenas 19% como de baixo impacto. Sessenta por cento das barragens causariam
a primeira grande ruptura na conectividade entre as cabeceiras protegidas dos Andes e as terras
baixas da Amazônia. Mais de 80% promoveriam desmatamento direto para a implementação de
novas estradas, linhas de transmissão ou área de inundação (Finer e Jenkins, 2012). De acordo com
Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes” (definidas no Brasil como
barragens que possuiam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na região da Amazônia Legal
com reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão planejadas para serem
construídas ou em construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas que foram incluídas no
Plano de Expansão de Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil et al., 2012). A retração econômica do
Brasil desde a publicação do referido plano resultou no alongamento dos horizontes de tempo para
vários desses 62 projetos, mas o plano 2014-2023 ainda prevê a construção/ estabelecimento de 18
represas na bacia amazônica em seu plano para os próximos 10 anos (Brasil et al., 2014).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

QUIINACEAE

Quiina glaziovii Engl.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi
Data:14-12-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  15  m,  endêmica  do  Brasil  (Rocha,  2018).  Popularmente  conhecida  por
javarana,  foi  coletada  em  Floresta  Ombrófila  (Floresta  Pluvial)  e  Floresta  Estacional  Decidual
associadas a Mata Atlântica nos estados da Bahia,  Espírito Santo,  Minas Gerais,  Paraná, Rio de
Janeiro,  Santa  Catarina  e  São  Paulo.  Apresenta  distribuição  ampla,  EOO=198474 km²,  diversos
registros depositados em coleções biológicas, inclusive com coletas realizadas recentemente (2016),
e  ocorrência  confirmada  em  Unidades  de  Conservação  de  proteção  integral.  A  espécie  ocorre  em
múltiplas  fitofisionomias,  de  forma  ocasional  na  maior  parte  das  localidades  em que  foi  registrada.
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Não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número
de indivíduos maduros, além de não serem descritos usos potenciais ou efetivos que comprometam
sua existência na natureza. Em Santa Catarina, Q. glaziovii é considerada uma espécie comum, com
ampla  distribuição,  sem  especificidade  de  habitat  e  população  abundante  (Gasper  et  al.,  2018).
Assim, Q. glaziovii foi considerada como Menor Preocupação (LC), demandando ações de pesquisa
(distribuição, tendências e números populacionais) a fim de se ampliar o conhecimento disponível e
garantir sua perpetuação na natureza.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Fl. Bras. (Martius) 12(1): 482. 1888. Popularmente conhecida por javarana em
Santa Catarina (Vibrans et al., 2013a). De acordo com especialista botânico a espécie: 1 - apresenta
uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Não; 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R.: Não. Mata
Atlântica; 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com
distribuição ampla. R.: Não. Mata Atlântica; 5 - possui amplitude de habitat. R.: Não; 6 - possui
especificidade de habitat. R.: Sim; 7 - apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional.
R.: Não; 8 - em relação a frequência dos indivíduos na população. R.: Rara; 9 - apresenta ameaças
incidentes sobre suas populações. R.: Redução visível da Mata Atlântica brasileira (Mario Gomes, com.
pess. 06/11/2018).
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Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Em Santa Catarina, Quiina glaziovii é considerada uma espécie comum, com ampla distribuição, sem
especificidade de habitat e população abundante (Gasper et al., 2018). O Inventário Florístico
Florestal de Santa Catarina registrou 33 indivíduos no componente arbóreo/arbustivo e densidade
absoluta de 8,2 ind./ha na regeneração natural da Floresta Ombrófila Densa (Vibrans et al., 2013a).

Reference:
Gasper, A.L. de, Oliveira, L.Z., Lingner, D.V., Vibrans, A.C. (Orgs.), 2018. Inventário Florístico Florestal
de Santa Catarina, vol. VII, Espécies arbóreas raras de Santa Catarina. Edifurb, Blumenau, 256 p.

Vibrans, A.C., Sevegnani, L., Gasper, A.L. de, Lingner, D.V. (Orgs.), 2013a. Inventário Florístico
Florestal de Santa Catarina, vol. IV, Floresta Ombrófila Densa. Edifurb, Blumenau, 576 p.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Rocha, 2018), com ocorrência no estado: Bahia (Passos Júnior
832), Espírito Santo (Siqueira 162), Minas Gerais (Belém 502), Paraná (Hatschbach 41783), Rio de
Janeiro (Kullman 950), Santa Catarina (Oliveira 2635), São Paulo (Marchiori 232).
AOO: 284km²
EOO: 1984746.72km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
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Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Floresta Estacional Decidual
Resume: Árvores até 15 m de altura, ocorrendo exclusivamente na Mata Atlântica (Rocha, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Estadual da Serra do Conduru (Martini s.n.), Parque Nacional
Guaricana (Völtz 1094), Parque Estadual do Marumbi (Silva s.n.), Parque Estadual da Pedra Branca
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(Solórzano 45), Parque Estadual da Serra do Mar (Padgurschi 589), Parque Estadual Carlos Botelho
(Souza 30243), Parque Estadual da Ilha do Cardoso (Melo 733).

Ação: 5.1.2 National level
Situação: on going
A espécie ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da flora
endêmica ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

QUIINACEAE

Quiina negrensis A.C.Sm.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Gláucia Crispim
Data:14-12-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  XX  m,  endêmica  do  Brasil  (Rocha,  2018).  Foi  coletada  em Floresta  de
Terra-Firme e Floresta de Várzea associadas a Amazônia nos estados do Acre, Amazonas e Mato
Grosso.  Apresenta  distribuição  ampla,  EOO=1100316  km²,  diversos  registros  depositados  em
coleções biológicas,  inclusive com coletas realizadas recentemente (2014),  e  ocorrência confirmada
em Unidades de Conservação de proteção integral e em áreas onde ainda predominam na paisagem
extensões  significativas  de  ecossistemas  naturais  em  estado  prístino  de  conservação.  A  espécie
ocorre  em  múltiplas  fitofisionomias,  de  forma  rara  na  maior  parte  das  localidades  em  que  foi
registrada. Não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções
no número de indivíduos maduros, além de não serem descritos usos potenciais ou efetivos que
comprometam sua existência na natureza. Assim, NOME DA ESPÉCIE foi considerada como Menor
Preocupação (LC), demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais)
a fim de se ampliar o conhecimento disponível e garantir sua perpetuação na natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Trop. Woods 58: 25. 1939. De acordo com especialista botânico a espécie: 1 -
apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Não; 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R.:
Sim. Reserva Ducke, Amazonas; 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma
espécie com distribuição ampla. R.: Não; 5 - possui amplitude de habitat. R.: Não; 6 - possui
especificidade de habitat. R.: Sim; 7 - apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional.
R.: Não; 8 - em relação a frequência dos indivíduos na população. R.: Rara; 9 - apresenta ameaças
incidentes sobre suas populações. R.: não; (Mario Gomes, com. pess. 06/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Rocha, 2018), com ocorrência no estado: Acre (Rodrigues
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6750), Amazonas (Zartman 7052), Mato Grosso (Soares 7034).
AOO: 140km²
EOO: 1100316.06km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Floresta de Várzea
Resume: Árvores de 6-20 m de altura, ocorrendo em floresta de várzea e terra firme na Amazônia
(Rocha, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A produção de soja é uma das principais forças econômicas que impulsionam a expansão
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da fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que
influenciou o mercado nacional e internacional, por meio de um processo de globalização, combinado
com a crescente demanda por soja, baixos preços das terras e melhor infraestrutura de transporte do
sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a investir em instalações de armazenamento e
processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na qual a agricultura está
substituindo as florestas nativas (Nepstad et al., 2006; Vera-Diaz et al., 2008). Segundo Fearnside
(2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque justifica projetos de
infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à destruição de
habitats naturais em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu cultivo.

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O
aumento do desmatamento entre 2002-2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do
rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de 1997 até o nível de 33 milhões em 2004, incluindo
apenas aqueles municípios da Amazônia com florestas de dossel fechado compreendendo pelo menos
50% de sua vegetação nativa. A indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços
do desmatamento anual, esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença
de febre aftosa na região. Talvez a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na
promoção da expansão da indústria pecuária na Amazônia foi o status de livre de febre aftosa
conferido a uma grande região florestal (1,5 milhão de km²) no sul da Amazônia (Nepstad et al.,
2006).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al. 2016). Em
2009 foram extraídos em torno de 14,2 milhões de metros cúbicos de madeira em tora nativa, o
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equivalente a 3,5 milhões de árvores na Amazônia Legal. Cerca de 47% dessa matéria-prima foi
extraída no estado do Pará, 28% no Mato Grosso, 16% em Rondônia e 3% em ambos os estados do
Acre e Amazônia (SFB e IMAZON, 2010).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Florestal Ducke (Costa 191527), Parque Nacional do Juruena
(Soares 6837).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

QUIINACEAE

Quiina paraensis Pires

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Gláucia Crispim
Data:14-12-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  20  m,  endêmica  do  Brasil  (Rocha,  2018).  Foi  coletada  em  Floresta  de
Terra-Firme e  Cerrado (lato  sensu)  associadas  a  Amazônia,  a  Cerrado e  possivelmente  a  Mata
Atlântica nos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Mato Grosso e Pará. Apresenta
distribuição  ampla,  EOO=1917881  km²,  diversos  registros  depositados  em  coleções  biológicas,
inclusive  com  coletas  realizadas  recentemente,  e  ocorrência  confirmada  em  Unidades  de
Conservação de proteção integral  e  em áreas onde ainda predominam na paisagem extensões
significativas  de  ecossistemas  naturais  em  estado  prístino  de  conservação.  A  espécie  ocorre  em
múltiplas fitofisionomias e em distintos domínios fitogeográficos, de forma ocasional na maior parte
das  localidades  em que foi  registrada.  Não  existem dados  sobre  tendências  populacionais  que
atestem para potenciais reduções no número de indivíduos maduros, além de não serem descritos
usos potenciais ou efetivos que comprometam sua existência na natureza. Assim, Q. paraensis foi
considerada como Menor Preocupação (LC), demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências
e números populacionais) a fim de se ampliar o conhecimento disponível e garantir sua perpetuação
na natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Bol. Tecn. Inst. Agron. N. no. 20: 43. 1950. De acordo com o especialista botânico
a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R. Não; 2 - ocorre em Unidades de
Conservação. R. Sim, ocorre na Floresta Nacional do Tapajós, Pará; 3 - apresenta registros recentes,
entre 2010-2018. R. Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R. Sim; 5 - possui amplitude de
habitat. R. Não; 6 - possui especificidade de habitat. R. Sim; 7 - apresenta dados quantitativos sobre o
tamanho populacional. R. Não; 8 - em relação a frequência dos indivíduos na população. R. Ocasional;
9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R. Não. (Mario Gomes, com. pess.
06/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
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Resume: Espécie endêmica do Brasil (Rocha, 2018), com ocorrência no estado: Acre (Fróes 23562),
Alagoas (Oliveira 1267), Amapá (Daly 3946), Amazonas (Ferreira 4080), Bahia (Noblick 4722), Mato
Grosso (Thomas 4110), Pará (Zanzini 105). Segundo Rocha (2018) a espécie também ocorre no
Maranhão, Rondônia e Roraima.
AOO: 112km²
EOO: 1917881.62km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
2.1 Dry Savanna
Biomas: Amazônia
Cerrado
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Cerrado (lato sensu)
Resume: Árvores de 20 m de altura, ocorrendo nos domínios da Amazônia e Cerrado (Rocha, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
past
future
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Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A produção de soja é uma das principais forças econômicas que impulsionam a expansão
da fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que
influenciou o mercado nacional e internacional, por meio de um processo de globalização, combinado
com a crescente demanda por soja, baixos preços das terras e melhor infraestrutura de transporte do
sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a investir em instalações de armazenamento e
processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na qual a agricultura está
substituindo as florestas nativas (Nepstad et al., 2006; Vera-Diaz et al., 2008). Segundo Fearnside
(2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque justifica projetos de
infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à destruição de
habitats naturais em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu cultivo. O Cerrado
contém extensas áreas em condições favoráveis à agricultura intensiva e à pecuária extensiva
(Tavares et al., 2010), sendo cerca de 40% da área convertida para estes usos (Rachid et al., 2013).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O
aumento do desmatamento entre 2002-2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do
rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de 1997 até o nível de 33 milhões em 2004, incluindo
apenas aqueles municípios da Amazônia com florestas de dossel fechado compreendendo pelo menos
50% de sua vegetação nativa. A indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços
do desmatamento anual, esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença
de febre aftosa na região. Talvez a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na
promoção da expansão da indústria pecuária na Amazônia foi o status de livre de febre aftosa
conferido a uma grande região florestal (1,5 milhão de km²) no sul da Amazônia (Nepstad et al.,
2006).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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habitat
mature individuals
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al. 2016). Em
2009 foram extraídos em torno de 14,2 milhões de metros cúbicos de madeira em tora nativa, o
equivalente a 3,5 milhões de árvores na Amazônia Legal. Cerca de 47% dessa matéria-prima foi
extraída no estado do Pará, 28% no Mato Grosso, 16% em Rondônia e 3% em ambos os estados do
Acre e Amazônia (SFB e IMAZON, 2010).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Floresta Nacional do Tapajós.

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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QUIINACEAE

Quiina piresii J.V.Schneid. & Zizka

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi
Data:28-11-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  15  m,  endêmica  do  Brasil  (Rocha,  2018).  Foi  coletada  em  Floresta  de
Terra-Firme associada  a  Amazônia  no  estado  do  Amazonas,  município  de  Rio  Preto  da  Eva.  É
conhecida por somente duas coletas, incluindo o material-tipo, e desde sua descrição formal, pouco
se avançou em relação ao estado de conhecimento de Q. piresii. Diante da carência de dados geral, a
espécie foi considerada como Dados Insuficientes (DD) neste momento, uma vez que o conjunto de
informações disponíveis não possibilitou a condução de avaliação de risco de extinção. Novos estudos
buscando encontrar a espécie em outras localidades na região próxima a sua área de ocorrência
fazem-se necessários para melhorar o conhecimento sobre sua distribuição e assim possibilitar assim
uma robusta avaliação de seu risco de extinção.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Candollea 58(2): 469. 2003.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Rocha, 2018), com ocorrência no estado: AMAZONAS, município
de Rio Preto da Eva (Sothers s.n.).
AOO: 8km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore até 15 m de altura, ocorrendo em floresta de terra firme na Amazônia (Schneider e
Zizka, 2003; Rocha, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A produção de soja é uma das principais forças econômicas que impulsionam a expansão
da fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que
influenciou o mercado nacional e internacional, por meio de um processo de globalização, combinado
com a crescente demanda por soja, baixos preços das terras e melhor infraestrutura de transporte do
sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a investir em instalações de armazenamento e
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processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na qual a agricultura está
substituindo as florestas nativas (Nepstad et al., 2006; Vera-Diaz et al., 2008). Segundo Fearnside
(2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque justifica projetos de
infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à destruição de
habitats naturais em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu cultivo.

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O
aumento do desmatamento entre 2002-2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do
rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de 1997 até o nível de 33 milhões em 2004, incluindo
apenas aqueles municípios da Amazônia com florestas de dossel fechado compreendendo pelo menos
50% de sua vegetação nativa. A indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços
do desmatamento anual, esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença
de febre aftosa na região. Talvez a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na
promoção da expansão da indústria pecuária na Amazônia foi o status de livre de febre aftosa
conferido a uma grande região florestal (1,5 milhão de km²) no sul da Amazônia (Nepstad et al.,
2006).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
habitat
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na floresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de
concessão da mina, aumentando significativamente a taxa de desmatamento por meio do
estabelecimento de infraestrutura (para mineração e transporte) e expansão urbana (Sonter et al.,
2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as atividades de mineração artesanal também têm
gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto durante as operações quanto após as
atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais significativos derivado do uso de
mercúrio no garimpo de ouro.
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Ameaça: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Pfaff (1999), em estudo econométrico a nível municipal conduzido na Amazônia brasileira
entre 1978–1988, indica que as estradas são um importante fator de desmatamento em toda a
Amazônia. Pfaff et al. (2007) apontam ainda o impacto severo da abertura de estradas na Amazônia,
que leva invariavelmente a mais desmatamento, não só nos municípios e povoados por onde passam,
mas também em setores vizinhos, através do efeito de “transbordamento” (spillover effect). Fernside
(2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do desmatamento, atraindo
trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de floresta anteriormente inacessíveis dentro da
Amazônia. Segundo o autor, o desmatamento é então estimulado não apenas por estradas que
aumentam a lucratividade da agricultura e da pecuária, mas também pelo efeito das estradas
(acessibilidade) na especulação de terra e no estabelecimento de posse de terras. As principais
estradas são acompanhadas por redes de estradas laterais construídas por madeireiros, mineiros e
posseiros. O desmatamento se espalha para fora das rodovias e suas estradas de acesso associadas.
As rodovias também fornecem caminhos para a migração de fazendeiros sem terra e outros, gerando
assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas principais estimulam a construção de
estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes da rota principal da rodovia. Um
exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho). Estradas
laterais abririam o grande bloco de floresta intacta na parte oeste do estado do Amazonas, que
incluía vastas áreas de terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por grileiros e
posseiros (Fernside e Graça, 2006). Além disso, o efeito de borda criado pela presença de uma
estrada tem forte influência no uso de água pela floresta (Kunert et al., 2015). A construção de uma
estrada induz a mortalidade de árvores na borda da floresta devido a danos mecânicos, alteração do
microclima, suscetibilidade ao estresse hídrico de árvores que crescem adjacentes à estrada, o que
tem provocado mudanças na composição de espécies arbóreas (clímax são substituídas por
secundárias) e aumentado a fragmentação (Kunert et al., 2015).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
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infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al. 2016). Em
2009 foram extraídos em torno de 14,2 milhões de metros cúbicos de madeira em tora nativa, o
equivalente a 3,5 milhões de árvores na Amazônia Legal. Cerca de 47% dessa matéria-prima foi
extraída no estado do Pará, 28% no Mato Grosso, 16% em Rondônia e 3% em ambos os estados do
Acre e Amazônia (SFB e IMAZON, 2010).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: van Marle et al. (2017) mostraram que até 1987, relativamente poucos incêndios ocorreram
na Amazônia e que as emissões de fogo aumentaram rapidamente durante os anos 90. Esses autores
descobriram que esse padrão corrobora razoavelmente bem com os conjuntos de dados de perda
florestal disponíveis, indicando que embora incêndios naturais possam ocorrer na Amazônia
ocasionalmente, as atuais taxas de desmatamento e degradação, ampliadas desde os anos 90, foram
a principal causa de aumento na frequência / intensidade dos incêndios nessa região. Silva-Junior et
al. (2018) mostraram que a suscetibilidade da paisagem aos incêndios florestais aumenta no início do
processo de desmatamento. Em geral, seus resultados reforçam a necessidade de garantir baixos
níveis de fragmentação na Amazônia brasileira, a fim de evitar a degradação de suas florestas pelo
fogo e as emissões de carbono relacionadas. A redução do passivo florestal decorrente da última
modificação do Código Florestal aumenta a probabilidade de ocorrência de degradação florestal pelo
fogo, uma vez que permite a existência de áreas com menos de 80% de cobertura florestal,
contribuindo para a manutenção de altos níveis de fragmentação. Os mesmo autores preveem que a
degradação florestal por fogo continuará a aumentar na região, especialmente à luz do relaxamento
da lei ambiental mencionada e seus efeitos sinérgicos com mudanças climáticas em curso. Tudo isso
pode afetar os esforços para reduzir as emissões do desmatamento e da degradação florestal (REDD).
Esses autores indicam que ações para prevenir e gerenciar incêndios florestais são necessárias,
principalmente para as propriedades onde existem passivos florestais que são compensados em
outras regiões.

Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O planejamento atual para o estabelecimento e expansão de hidroelétricas na bacia
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amazônica ainda precisa de uma avaliação adequada sobre escala regional dos impactos ecológicos,
particularmente problemática dado o vínculo íntimo entre a planície de inundação amazônica e os
Andes, uma das zonas mais ricas em espécies do planeta.Considerando dados sobre as barragens
existentes e planejadas, junto com dados sobre estradas e linhas de transmissão, Finer e Jenkins
(2012) estimaram os impactos relativos de todas as barragens planejadas para serem impleemntadas
entre essas duas regiões. Eles mapearam planos para 151 novas barragens superiores a 2 MW nos
próximos 20 anos, aumento de 300%. Essas represas incluiriam cinco dos seis principais afluentes
andinos da Amazônia. Os mesmos autores classificaram 47% das novas barragens potenciais como
de alto impacto, e apenas 19% como de baixo impacto. Sessenta por cento das barragens causariam
a primeira grande ruptura na conectividade entre as cabeceiras protegidas dos Andes e as terras
baixas da Amazônia. Mais de 80% promoveriam desmatamento direto para a implementação de
novas estradas, linhas de transmissão ou área de inundação (Finer e Jenkins, 2012). De acordo com
Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes” (definidas no Brasil como
barragens que possuiam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na região da Amazônia Legal
com reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão planejadas para serem
construídas ou em construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas que foram incluídas no
Plano de Expansão de Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil et al., 2012). A retração econômica do
Brasil desde a publicação do referido plano resultou no alongamento dos horizontes de tempo para
vários desses 62 projetos, mas o plano 2014-2023 ainda prevê a construção/ estabelecimento de 18
represas na bacia amazônica em seu plano para os próximos 10 anos (Brasil et al., 2014).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

QUIINACEAE

Touroulia amazonica J.M.Pires & R.C.Foster

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi
Data:28-11-2018

Justificativa: Árvore até 15 m, endêmica do Brasil (Rocha, 2018). Foi coletada em Floresta de Terra-
Firme associada a Amazônia no estado do Amazonas, municípios de São Paulo de Olivença e Santa
Isabel do Rio Negro. É conhecida por somente duas coletas, incluindo o material-tipo, e desde sua
descrição formal, pouco se avançou em relação ao estado de conhecimento de T. amazonica. Diante
da carência de dados geral, a espécie foi considerada como Dados Insuficientes (DD) neste momento,
uma vez que o conjunto de informações disponíveis não possibilitou a condução de avaliação de risco
de extinção. Novos estudos buscando encontrar a espécie em outras localidades na região próxima a
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sua área de ocorrência fazem-se necessários para melhorar o conhecimento sobre sua distribuição e
assim possibilitar assim uma robusta avaliação de seu risco de extinção.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Bol. Tecn. Inst. Agron. N. 20: 49. 1950.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Rocha, 2018), com ocorrência no estado: AMAZONAS, município
de São Paulo de Olivença (Krukoff 9012), Santa Isabel do Rio Negro (Silva 60817).
AOO: 8km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore até 15 m de altura, ocorrendo em floresta de terra firme na Amazônia (Pires, 1950;
Zizka e Schneider, 1999; Rocha, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A produção de soja é uma das principais forças econômicas que impulsionam a expansão
da fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que
influenciou o mercado nacional e internacional, por meio de um processo de globalização, combinado
com a crescente demanda por soja, baixos preços das terras e melhor infraestrutura de transporte do
sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a investir em instalações de armazenamento e
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processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na qual a agricultura está
substituindo as florestas nativas (Nepstad et al., 2006; Vera-Diaz et al., 2008). Segundo Fearnside
(2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque justifica projetos de
infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à destruição de
habitats naturais em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu cultivo.

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O
aumento do desmatamento entre 2002-2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do
rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de 1997 até o nível de 33 milhões em 2004, incluindo
apenas aqueles municípios da Amazônia com florestas de dossel fechado compreendendo pelo menos
50% de sua vegetação nativa. A indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços
do desmatamento anual, esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença
de febre aftosa na região. Talvez a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na
promoção da expansão da indústria pecuária na Amazônia foi o status de livre de febre aftosa
conferido a uma grande região florestal (1,5 milhão de km²) no sul da Amazônia (Nepstad et al.,
2006).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na floresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de
concessão da mina, aumentando significativamente a taxa de desmatamento por meio do
estabelecimento de infraestrutura (para mineração e transporte) e expansão urbana (Sonter et al.,
2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as atividades de mineração artesanal também têm
gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto durante as operações quanto após as
atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais significativos derivado do uso de
mercúrio no garimpo de ouro.
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Ameaça: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Pfaff (1999), em estudo econométrico a nível municipal conduzido na Amazônia brasileira
entre 1978–1988, indica que as estradas são um importante fator de desmatamento em toda a
Amazônia. Pfaff et al. (2007) apontam ainda o impacto severo da abertura de estradas na Amazônia,
que leva invariavelmente a mais desmatamento, não só nos municípios e povoados por onde passam,
mas também em setores vizinhos, através do efeito de “transbordamento” (spillover effect). Fernside
(2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do desmatamento, atraindo
trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de floresta anteriormente inacessíveis dentro da
Amazônia. Segundo o autor, o desmatamento é então estimulado não apenas por estradas que
aumentam a lucratividade da agricultura e da pecuária, mas também pelo efeito das estradas
(acessibilidade) na especulação de terra e no estabelecimento de posse de terras. As principais
estradas são acompanhadas por redes de estradas laterais construídas por madeireiros, mineiros e
posseiros. O desmatamento se espalha para fora das rodovias e suas estradas de acesso associadas.
As rodovias também fornecem caminhos para a migração de fazendeiros sem terra e outros, gerando
assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas principais estimulam a construção de
estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes da rota principal da rodovia. Um
exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho). Estradas
laterais abririam o grande bloco de floresta intacta na parte oeste do estado do Amazonas, que
incluía vastas áreas de terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por grileiros e
posseiros (Fernside e Graça, 2006). Além disso, o efeito de borda criado pela presença de uma
estrada tem forte influência no uso de água pela floresta (Kunert et al., 2015). A construção de uma
estrada induz a mortalidade de árvores na borda da floresta devido a danos mecânicos, alteração do
microclima, suscetibilidade ao estresse hídrico de árvores que crescem adjacentes à estrada, o que
tem provocado mudanças na composição de espécies arbóreas (clímax são substituídas por
secundárias) e aumentado a fragmentação (Kunert et al., 2015).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva,
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infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al. 2016). Em
2009 foram extraídos em torno de 14,2 milhões de metros cúbicos de madeira em tora nativa, o
equivalente a 3,5 milhões de árvores na Amazônia Legal. Cerca de 47% dessa matéria-prima foi
extraída no estado do Pará, 28% no Mato Grosso, 16% em Rondônia e 3% em ambos os estados do
Acre e Amazônia (SFB e IMAZON, 2010).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: van Marle et al. (2017) mostraram que até 1987, relativamente poucos incêndios ocorreram
na Amazônia e que as emissões de fogo aumentaram rapidamente durante os anos 90. Esses autores
descobriram que esse padrão corrobora razoavelmente bem com os conjuntos de dados de perda
florestal disponíveis, indicando que embora incêndios naturais possam ocorrer na Amazônia
ocasionalmente, as atuais taxas de desmatamento e degradação, ampliadas desde os anos 90, foram
a principal causa de aumento na frequência / intensidade dos incêndios nessa região. Silva-Junior et
al. (2018) mostraram que a suscetibilidade da paisagem aos incêndios florestais aumenta no início do
processo de desmatamento. Em geral, seus resultados reforçam a necessidade de garantir baixos
níveis de fragmentação na Amazônia brasileira, a fim de evitar a degradação de suas florestas pelo
fogo e as emissões de carbono relacionadas. A redução do passivo florestal decorrente da última
modificação do Código Florestal aumenta a probabilidade de ocorrência de degradação florestal pelo
fogo, uma vez que permite a existência de áreas com menos de 80% de cobertura florestal,
contribuindo para a manutenção de altos níveis de fragmentação. Os mesmo autores preveem que a
degradação florestal por fogo continuará a aumentar na região, especialmente à luz do relaxamento
da lei ambiental mencionada e seus efeitos sinérgicos com mudanças climáticas em curso. Tudo isso
pode afetar os esforços para reduzir as emissões do desmatamento e da degradação florestal (REDD).
Esses autores indicam que ações para prevenir e gerenciar incêndios florestais são necessárias,
principalmente para as propriedades onde existem passivos florestais que são compensados em
outras regiões.

Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O planejamento atual para o estabelecimento e expansão de hidroelétricas na bacia
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amazônica ainda precisa de uma avaliação adequada sobre escala regional dos impactos ecológicos,
particularmente problemática dado o vínculo íntimo entre a planície de inundação amazônica e os
Andes, uma das zonas mais ricas em espécies do planeta.Considerando dados sobre as barragens
existentes e planejadas, junto com dados sobre estradas e linhas de transmissão, Finer e Jenkins
(2012) estimaram os impactos relativos de todas as barragens planejadas para serem impleemntadas
entre essas duas regiões. Eles mapearam planos para 151 novas barragens superiores a 2 MW nos
próximos 20 anos, aumento de 300%. Essas represas incluiriam cinco dos seis principais afluentes
andinos da Amazônia. Os mesmos autores classificaram 47% das novas barragens potenciais como
de alto impacto, e apenas 19% como de baixo impacto. Sessenta por cento das barragens causariam
a primeira grande ruptura na conectividade entre as cabeceiras protegidas dos Andes e as terras
baixas da Amazônia. Mais de 80% promoveriam desmatamento direto para a implementação de
novas estradas, linhas de transmissão ou área de inundação (Finer e Jenkins, 2012). De acordo com
Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes” (definidas no Brasil como
barragens que possuiam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na região da Amazônia Legal
com reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão planejadas para serem
construídas ou em construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas que foram incluídas no
Plano de Expansão de Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil et al., 2012). A retração econômica do
Brasil desde a publicação do referido plano resultou no alongamento dos horizontes de tempo para
vários desses 62 projetos, mas o plano 2014-2023 ainda prevê a construção/ estabelecimento de 18
represas na bacia amazônica em seu plano para os próximos 10 anos (Brasil et al., 2014).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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RHAMNACEAE

Ziziphus glaziovii Warm.

Risco de extinção: ENB2ab(iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Lucas Moraes
Data:18-09-2018

Justificativa:  Árvore de até  30 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Conhecida popularmente como quina-preta, foi coletada em Floresta Estacional Semidecidual e Mata
de Restinga associadas a Mata Atlântica dos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Apresenta
AOO=28  km²  e  encontra-se  severamente  fragmentada.  Apesar  da  ocorrência  em Unidades  de
Conservação de proteção integral, sabe-se que a Mata Atlântica brasileira está atualmente muito
fragmentada e reduzida a cerca de 12,4% de sua extensão original (SOS Mata Atlântica e INPE,
2018;Ribeiro et al., 2009). Espírito Santo e Rio de Janeiro resguardam cerca de 12,6% e 20% de
remanescentes florestais  originais  em seus territórios,  respectivamente (SOS Mata Atlântica e INPE,
2018). A subpopulação capixaba de Z. glaziovii em encontra-se isolada por matriz dominada por
práticas agrossilvipecuárias de alto impacto, particularmente por extensos cultivos de cana-de-açúcar
e silvicultura de Eucalyptus sp. (Conab, 2018; Oliveira et al., 2014; Tavares e Zonta, 2010; Pinheiro et
al.,  2010;  Mendonza  et  al.,  2000),  enquanto  a  subpopulação  fluminense  possivelmente  conta  com
uma extinção local (na cidade do Rio de Janeiro, a espécie não é coletada desde 1867) e registros em
áreas de Mata de Restinga isoladas e em Floresta Estacional fora de Unidades de Conservação. Diante
do exposto,  portanto,  a  espécie  foi  considerada Em Perigo  (EN)  de  extinção.  Infere-se  declínio
contínuo  tanto  em extensão  quanto  em qualidade  de  habitat.  Ações  de  pesquisa  (números  e
tendências da população) e conservação direcionadas (Plano de Ação, efetivação da proteção das
áreas protegidas) se fazem urgentes a fim de evitar a ampliação de seu risco de extinção no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Vidensk. Meddel. Naturhist. Foren. Kjøbenhavn (1880) 373.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados do ESPÍRITO SANTO, municípios de Linhares (Farias 619), Montanha (Folli 1261); RIO DE
JANEIRO, municípios de Rio de Janeiro (Glaziou 1474), São Pedro da Aldeia (Farney 4179), Saquarema
(Farney 1496).
AOO: 28km²
EOO: 42109km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Estacional Semidecidual
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvore 30 m (Folli 1327) que habita a Floresta Estacional Semidecidual, na Mata Atlântica
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Resume: A espécie foi coletada em flor em janeiro (Folli 1261), fevereiro (Folli 364) maio (Lima 2872);
e com frutos em março (Farney 1370), maio (Lima 2872), julho (Farias 619), setembro (Farney 4179),
novembro (Farney 1496).

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Linhares (ES) está entre os municípios brasileiros produtores de cana-de-açúcar, cujos
plantios iniciaram a partir da década de 1980 e substituíram as florestas nativas e áreas de tabuleiros
(Mendonza et al., 2000; Oliveira et al., 2014; Pinheiro et al., 2010; Tavares e Zonta, 2010). Tais
cultivos são associados a prática da queima dos canaviais, com a finalidade de diminuir a quantidade
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de palha e facilitar a colheita (Mendonza et al., 2000; Oliveira et al., 2014; Pinheiro et al., 2010;
Tavares e Zonta, 2010). De acordo com a Resolução MAPA nº 241/2010, Linhares é um dos
municípios indicados para o plantio de novas áreas de cana-de-açúcar, destinadas à produção de
etanol e açúcar. A Conab (2018) estima uma área de cana-de-açúcar de 47,6 e 45,3 mil ha,
respectivamente para as safras 2017/2018 e 2018/2019 no Espírito Santo.

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: A prática de queimar os canaviais com a finalidade de diminuir a quantidade de palha e,
desta forma, facilitar a colheita se consolidou na década de 1970, com o surgimento do Programa
Nacional do Álcool. Ao contrário de outras regiões canavieiras do País, na região de Linhares (ES), os
solos de tabuleiro passaram a ser cultivados com cana-de-açúcar apenas nas últimas décadas
(Mendonza et al., 2000).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
Detalhes: O município de Linhares com 350371 ha, possui 34% de sua área (117270 ha) ocupada por
pastagem (Lapig 2018).

Referências Bibliográficas
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RHIZOPHORACEAE

Sterigmapetalum plumbeum Aymard & Cuello

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes
Data:04-09-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  8  m,  endêmica  do  Brasil  (Costa-Lima,  2018).  Foi  coletada  em
Campinarana associada a Amazônia no estado do Amazonas. É conhecida por somente uma coleta
realizada em 2001, além do material tipo (coletado em 1987). Desde então, não foram obtidos novos
dados  sobre  o  táxon.  A  Amazônia  permanece  representando  grande  lacuna  de  conhecimento
botânico, particularmente nas florestas situadas ao norte do Rio Amazonas. A região norte do estado
ainda possui extensões significativas de floresta intacta ou pouco alterada e de difícil acesso e ainda
distantes da incidência de vetores de stress severos. Diante do exposto, portanto, a espécie foi
considerada neste momento como uma espécie com Dados Insuficientes (DD). Assim, recomenda-se
ações de pesquisa (distribuição, números e tendências populacionais) urgentes a fim de se levantar
os dados necessários para uma avaliação de risco de extinção robusta.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Novon 5(3): 226. 1995

Distribuição:
Resume: A espécie é endêmica do Brasil (Costa-Lima, J.L., 2018) e foi coletada no estado do
Amazonas, municípios de Manaus (Amaral 3025) e São Grabriel da Cachoeira (Daly et al. 5608),
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Resume: Espécie arbórea com 8 m de altura e flores alvas (Daly 5608). É rara em caatinga
perturbada e Floresta de Campinarana (Amaral 3025)

Reprodução:
Resume: A espécie foi coletada em flor no mês de novembro (Daly 5608)

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Detalhes: O Distrito Agropecuário (DAS) da Zona Franca de Manaus (Suframa) é caracterizado pela
presença de alguns empreendimentos de maior vulto (médios e grandes), que produzem de forma
empresarial, com grandes áreas plantadas, utilizando equipamentos de fertilização do solo,
pulverização, colheita, lavagem do produto e acondicionamento para comercialização. Por outro lado,
existe uma produção significativa que é gerada basicamente a partir de pequenos empreendimentos
de culturas diversificadas de subsistência, cultivadas por unidades familiares para consumo próprio
ou e vendidas principalmente nas feiras das cidades de Manaus e Rio Preto da Eva, similar, mas
diferenciada do caso do AEDI. A produção da Área de Expansão do Distrito Industrial – AEDI, é
composta na sua maioria, senão na sua totalidade, de pequenos produtores, cuja atividade é voltada
para a agricultura de subsistência, com produção excedente vendida na cidade de Manaus.
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ROSACEAE

Prunus ulei Koehne

Risco de extinção: NT

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Marta Moraes
Data:06-11-2018

Justificativa: Árvore de até 8 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  Floresta  Ombrófila  Densa,  Floresta  Ombrófila  Mista  e  Restinga  associadas  a  Mata
Atlântica nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Apresenta distribuição ampla,
EOO=49348  km²  e  ocorrência  em  distintas  fitofisionomias  florestais.  A  espécie  encontra-se
relativamente bem representada em herbários e possui registros em áreas onde ainda existem a
presença  significativa  de  remanescentes  florestais.  Entretanto,  dados  publicados  recentemente
apontam para uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e
ecossistemas associados no Brasil, com remanescentes estimados para os três estados de ocorrência
entre 13,1% no Paraná e 28,8% em Santa Catarina (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Apesar disso, sabe-se que a espécie é cada vez mais rara em Santa Catarina (Santos et al., 2017),
área central de sua ocorrência, e que mesmo após extensivos esforços empreendidos durante o
Inventário Florístico-Florestal de Santa Catarina (Vibrans et al., 2013a), novas ocorrências não foram
confirmadas. Assim, considera-se a espécie Quase Ameaçada (NT) neste momento, ante o cenário de
destruição intensivo ao qual sua área central de distribuição vem sendo submetida (Eisfeld et al.,
2015; Sevegnani et al., 2012, 2009; Vibrans et al., 2013b, 2013a, 2011; Castella e Britez, 2004).
Infere-se que reduções populacionais significativas ocasionadas pela incidências dos vetores de stress
descritos podem ampliar a vulnerabilidade da espécie no futuro. Recomenda-se, portanto, ações de
pesquisa (taxonomia, distribuição, números e tendências populacionais) e conservação (inclusão da
espécie em ações de conservação previstas na região) a fim de se evitar a ampliação de seu risco de
extinção no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Koehne, E., Bot. Jahrb. Syst., 52/323, 1915.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Em Santa Catarina, um estudo fitossociológico realizado em vegetação de restinga registrou 13
indivíduos.ha-1 (Santos et al., 2017). Apesar dos recentes esforços realizados pelo Inventário
Florístico Florestal de Santa Catarina a espécie ainda não foi registrada (ver Vibrans et al., 2013a).

Reference:
Santos, R., Elias, G.A., Guislon, A.V., Zanoni, I.Z., 2017. Vegetação arbustivo-arbórea em uma restinga
de Jaguaruna, litoral sul do Estado de Santa Catarina, Brasil. Ambient. e Água 12, 99–111.

Vibrans, A.C., Sevegnani, L., Gasper, A.L. de, Lingner, D.V. (Orgs.), 2013a. Inventário Florístico
Florestal de Santa Catarina, vol. IV, Floresta Ombrófila Densa. Edifurb, Blumenau, 576 p.

Distribuição:
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Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: PARANÁ, município de Araucária (Lange 104), Curitiba (Saito 146), Matinhos (Hertel s.n.),
Paranaguá (Hatschbach 14550), Piraquara (Hatschbach 361), Tijucas do Sul (Duarte 5341); RIO
GRANDE DO SUL, município de Bom Jesus (Rambo s.n.), São Francisco de Paula (Rambo s.n.), Torres
(Falkenberg 2903); SANTA CATARINA, município de Araquari (Reitz 5049), Araranguá (Reitz 1156),
Bom Jardim da Serra (Reitz 6994), Bom Retiro (Reitz 2516), Garuva (Reitz 4760), Joinville (Capanema
19201), Lages (Pereira 6368), Laguna (Ule 1687), Palhoça (Reitz 3965), Sombrio (Reitz 1160).
AOO: 88km²
EOO: 49348.19km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Floresta Ombrófila Mista
Formações Arbóreo-Arbustiva-Herbácia sobre Sedimentos Marinhos Recentes
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Restinga
Resume: Árvore de 3-8 m de altura (Lange 104, Molz s.n.), ocorrendo na Mata Atlântica (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
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Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Jan to Jan
flowering Jul to Oct
fruiting Oct to Dec
Resume: A espécie foi coletada em flor/botões nos meses de: janeiro (Molz s.n.), julho (Hatschbach
14550), agosto (Reitz 1160), setembro (Hatschbach 361), outubro (Falkenberg 6242); e em frutos no
mês de: outubro (Reitz 5049), dezembro (Reitz 2516).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001). A expansão urbana é um dos usos do solo responsável pela conversão e redução das florestas,
especialmente da Floresta Ombrófila Densa, em Santa Catarina (Vibrans et al., 2013a).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A agricultura, pecuária e silvicultura são os principais usos do solo responsáveis pela
conversão e alteração das florestas em Santa Catarina (Sevegnani et al., 2012, 2009, Vibrans et al.,
2013b, 2013a, 2011). Dentre os fatores de perturbação constatados no entorno dos remanescentes
de Floresta Ombrófila Mista a pecuária foi constatada no entorno de 60% dos remanescentes
amostrados, as plantações florestais (Pinus e Eucalyptus) em 47,5% e a agricultura em 35%, sendo
que o pastejo foi registrado no interior de 65% dos remanescentes amostrados (Vibrans et al.,
2013b). Na Floresta Ombrófila Densa o gado esteve presente em 16,8% dos remanescentes
amostrados e as plantações florestais (Pinus e Eucalyptus) foram constatadas no entorno de 50% dos
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remanescentes (Vibrans et al., 2013a). Situação semelhante é constatada na Floresta Ombrófila Mista
no estado do Paraná, cujas ameaças são a extração seletiva de madeira, agricultura, pecuária e
plantações florestais com espécies exóticas (Castella e Britez, 2004, Eisfeld et al., 2015).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). A exploração seletiva histórica ou atual de madeireira
têm sido constatada nos remanescentes florestais de Santa Catarina (Sevegnani et al., 2012, 2009,
Vibrans et al., 2013b, 2013a, 2011). Outro fator de degradação que merece destaque é a pratica de
bosqueamento ou roçada do sub-bosque, realizada pelos proprietários para facilitar o acesso do gado
no interior da floresta, porém subtraindo os indivíduos jovens (Sevegnani et al., 2012, 2009, Vibrans
et al., 2013b, 2013a, 2011). A roçada do sub-bosque é uma atividade comum na Floresta Ombrófila
Mista, principal região de ocorrência da espécie (Sevegnani et al., 2012, Vibrans et al., 2013b, 2011).
Cabe ainda ressaltar que muitos proprietários tem o hábito de roçar ou eliminar de suas propriedades
os indivíduos de espécies consideradas ameaçadas de extinção ou que possam apresentar algum
impedimento para a liberação de seus pedidos de supressão vegetal junto aos órgão competentes
(Gasper et al., 2011). A cobertura das Florestas Ombrófilas Densa e Mista em Santa Catarina foram
estimadas em 40,5% e 24,4%, respectivamente (Vibrans et al., 2013c, 2012). Situação semelhante é
constatada na Floresta Ombrófila Mista no estado do Paraná, cujas ameaças são a extração seletiva
de madeira, agricultura, pecuária e plantações florestais com espécies exóticas (Castella e Britez,
2004, Eisfeld et al., 2015).

Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Os empreendimentos hidroenergéticos, incluindo os aproveitamentos, pequenas centrais e
usinas hidroenergéticas, têm causado a perda de habitat devido a supressão total da vegetação para
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a implantação do lago de barramento. Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul destacam-se os
inúmeros empreendimentos hidroenergéticos implantados ao longo dos rios Pelotas e Uruguai ou
seus afluentes (Engera, 2013; Prochnow, 2005, RTK Engenharia, 2016). Nos últimos anos, a
implantação de parques eólicos vêm crescendo na região Sul (Marcio Verdi, com. pess.) e embora
seja considerada uma atividade de menor impacto (Barcella e Brambilla, 2012), em alguns casos
provoca a supressão total da vegetação local.

Ações de Conservação:
Ação: 5.1.3 Sub-national level
Situação: on going
A espécies é considerada Presumivelmente extinta (EX) na Lista Oficial das Espécies da Flora
Ameaçada de Extinção no Estado de Santa Catarina (Resolução Consema nº 51/2014).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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RUBIACEAE

Alseis pickelii Pilg. & Schmale

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Patricia da Rosa
Data:14-12-2018

Justificativa:  Árvore de até  15 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente  conhecida  por  goiabinha,  foi  coletada  em  Floresta  Ombrófila  (Floresta  Pluvial)  e
Restinga associadas a Mata Atlântica nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Paraíba,
Pernambuco,  Rio  Grande  do  Norte,  Rio  de  Janeiro  e  Sergipe.  Apresenta  distribuição  ampla,
EOO=768310 km²,  diversos registros  depositados em coleções biológicas,  inclusive com coletas
realizadas recentemente, e ocorrência confirmada em Unidades de Conservação de proteção integral
e em extensões significativas de ecossistemas naturais em estado prístino de conservação. A espécie
ocorre  em  múltiplas  fitofisionomias,  de  forma  ocasional  na  maior  parte  das  localidades  em  que  foi
registrada. Não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções
no número de indivíduos maduros, além de não serem descritos usos potenciais ou efetivos que
comprometam sua existência na natureza. Assim, A. pickelii foi considerada como Menor Preocupação
(LC), demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais) a fim de se
ampliar o conhecimento disponível e garantir sua perpetuação na natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis 41: 222. 1937. Nome popular:
goiabinha (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). De acordo com especialista botânico a espécie:
1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Não. ; 2 - ocorre em Unidades de
Conservação. R.: Sim. Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba (RJ); Reserva Natural Vale do Rio
Doce (ES); Estação Ecológica do Tapacurá (PE); Parque Estadual Dunas de Natal (RN).; 3 - apresenta
registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Não. ; 5 -
possui amplitude de habitat. R.: Sim. ; 6 - possui especificidade de habitat. R.: Não tenho certeza. ; 7 -
apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional. R.: Não; 8 - em relação a frequência
dos indivíduos na população. R.: Ocasional; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações.
R.: ; (Mario Gomes, com. pess. 12/11/2018 ).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Frequência: Ocasional (Gomes, M. com. pess., 2018).

Distribuição:
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Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados Alagoas (Alves 2075), Bahia (Gomes 1071), Ceará (Castro 2420), Espírito Santo (Ferreira
1722), Paraíba (Pereira 336), Pernambuco (Almeida 165), Rio Grande do Norte (Martins 253), Rio de
Janeiro (Farág 131), Sergipe (Farney 2763).
AOO: 408km²
EOO: 768310km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Restinga
Resume: Árvore de 15 m de altura (Giulietti 4854) que ocorre na Mata Atlântica, na Floresta Ombrófila
(= Floresta Pluvial) e na Restinga (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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mature individuals
Detalhes: Apesar de abrigar uma parcela considerável da diversidade biológica e do endemismo de
plantas (Grillo et al.,
2005), os fragmentos florestais situados ao norte do rio São Francisco (entre os estados de Alagoas e
Rio Grande
do Norte), denominado de Centro de Endemismo Pernambuco (Grillo et al., 2005; Tabarelli et al.,
2005a), são
também os mais devastados da Mata Atlântica (Nemésio e Santos-Junior, 2014; Ranta et al., 1998;
Tabarelli et al.,
2005b). Tal situação decorre de um histórico de degradação mais antigo e amplo, iniciado com o ciclo
econômico
de exploração do paubrasil e posteriormente com a substituição das florestas por plantações de cana-
de-açúcar
(Coimbra Filho e Câmara, 1996; Grillo et al., 2005; Tabarelli et al., 2005b). A floresta remanescente
está hoje
representada por pequenos fragmentos florestais imersos em uma matriz agrícola e urbana (Ranta et
al., 1998;
Silva e Tabarelli, 2000). Baseado neste cenário, (Silva e Tabarelli, 2000) propuseram que cerca de 1/3
das árvores
estariam ameaçadas de extinção regional. Atualmente, restam menos de 6% da cobertura original do
Centro de
Endemismo Pernambuco e a maior parte da floresta remanescente está nas áreas pertencentes às
usinas de
açúcar e álcool (Tabarelli e Roda, 2005).

Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Vivem no entorno da Mata Atlântica aproximadamente 100 milhões de habitantes, os quais
exercem enorme
pressão sobre seus remanescentes, seja por seu espaço, seja pelos seus inúmeros recursos. Ainda
que restem
exíguos 7,3% de sua área original, apresenta uma das maiores biodiversidades do planeta. A ameaça
de extinção
de algumas espécies ocorre porque existe pressão do extrativismo predatório sobre determinadas
espécies de
valor econômico e também porque existe pressão sobre seus habitats, sejam, entre outros motivos,
pela
especulação imobiliária, seja pela centenária prática de transformar floresta em área agrícola
(Simões; Lino, 2003).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
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Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Criado em 1985, o monitoramento feito pelo Atlas permite nesta edição quantificar o
desmatamento acumulado em
alguns Estados nos últimos 30 anos. O Paraná lidera este ranking, com 456.514 hectares desmatados,
seguido
por Minas Gerais (383.637 ha) e Santa Catarina (283.168 ha). O total consolidado de desmatamento
identificado
pelo Atlas desde a sua criação, que não incluiu alguns Estados em determinados períodos, chega a
1.887.596
hectares. Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma
redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas associados
no Brasil.
De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem. Embora a taxa de
desmatamento
tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a qualidade e extensão de áreas
florestais
encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE,
2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada em: Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba (RJ); Reserva Natural Vale do
Rio Doce (ES); Estação Ecológica do Tapacurá (PE); Parque Estadual Dunas de Natal (RN) (Gomes, M.
com. pess., 2018).

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

RUBIACEAE
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Amaioua monteiroi Standl.

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Patricia da Rosa
Data:15-11-2018

Justificativa:  Árvore de até  10 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida como puruhy-grande-da-mata (Martins et al., 2006), foi coletada em Floresta
de Terra Firme associada a Amazônia nos estados do Acre e Pará. Conhecida somente pelo seu
material-tipo e uma outra coleta adicional realizada em 1932, pouco se avançou em relação ao
conhecimento disponível de A. monteroi desde então. A Amazônia permanece representando o bioma
brasileiro  com  os  menores  índices  de  esforço  de  coleta  verificados  (BFG,  2015),  o  que  reflete  no
pouco conhecimento disponível para muitas espécies. Diante da carência de dados geral, a espécie
foi  considerada  como  Dados  Insuficientes  (DD)  neste  momento,  uma  vez  que  o  conjunto  de
informações  disponíveis  não  possibilitou  uma  avaliação  de  risco  de  extinção  robusta.  Assim,
demanda-se ações de pesquisa (distribuição, números e tendências populacionais)  urgentes que
possibilitem  uma  reavaliação  de  seu  risco  de  extinção  no  futuro  à  luz  de  novas  e  precisas
informações.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Tropical Woods 33: 14. 1933. Nome popular: Puruhy grande da mata (Martins, et
al. 2006)

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: yes
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados do ACRE, município Cruzeiro do Sul (Prance 2852); PARÁ, município Belterra (Monteiro da
Costa 290).
AOO: 8km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore de 10 m de altura (Prance 2852), ocorre na Amazônia, na Floresta de Terra Firme
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Os centros de desmatamento de alta intensidade situados na Amazônia foram deslocados
do tradicional Arco do
Desmatamento brasileiro para a Bolívia, o Peru e a região Nordeste da Amazônia. Foi verificado ainda
um aumento
acentuado no desmatamento em pequena escala, parcialmente compensando os declínios relatados
anteriormente. Os
eventos pequenos de desmatamento se espalharam por toda a Amazônia nos últimos anos, mesmo
em áreas protegidas.
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Em conjunto, esses resultados aumentam a percepção sobre novas formas de ameaças incidentes na
Amazônia e
apresentam novos desafios para a conservação das florestas dessa região (Kalamandeen, 2017).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013, principalmente
devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva, infraestrutura rodoviárias e
hidrelétricas, mineração e
exploração madeireira (Charity et al., 2016). O aumento do desmatamento entre 2002- 2004 foi,
principalmente, resultado
do crescimento do rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de 1997 até o nível de 33 milhões em
2004, incluindo apenas
aqueles municípios da Amazônia com florestas de dossel fechado compreendendo pelo menos 50%
de sua vegetação
nativa (Nepstad et al., 2006). Segundo Nepstad et al. (2006) a indústria pecuária da Amazônia,
responsável por mais de
dois terços do desmatamento anual, esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a
presença de febre
aftosa na região. Contudo, o status de livre de febre aftosa conferido a uma grande região florestal
(1,5 milhão de km²) no
sul da Amazônia seja, talvez, a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na
promoção da expansão
da indústria pecuária na Amazônia (Nepstad et al., 2006).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Segundo Fearnside (2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque
justifica projetos de
infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à destruição de
habitats naturais
em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu cultivo. Em função do cultivo de soja
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a
agroindústria nacional se interiorizou, a fronteira agrícola, a avicultura e suinocultura expandiram,
novas
fronteiras foram abertas e cidades fundadas no interior, surgindo como um novo fator responsável
pela
destruição da floresta (Domingues e Bermann, 2012). A produção de soja é uma das principais forças
econômicas que impulsionam a expansão da fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Domingues e
Bermann,
2012; Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que influenciou o mercado nacional e
internacional, por
meio de um processo de globalização, combinado com a crescente demanda por soja, baixos preços
das terras
e melhor infraestrutura de transporte do sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a
investir em
instalações de armazenamento e processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na
qual a
agricultura está substituindo as florestas nativas (Domingues e Bermann, 2012; Nepstad et al., 2006;
Vera-Diaz
et al., 2008).

Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Fernside (2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do
desmatamento, atraindo
trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de floresta anteriormente inacessíveis dentro da
Amazônia.
Segundo o autor, o desmatamento é então estimulado não apenas por estradas que aumentam a
lucratividade
da agricultura e da pecuária, mas também pelo efeito das estradas (acessibilidade) na especulação
de terra e no
estabelecimento de posse de terras. As principais estradas são acompanhadas por redes de estradas
laterais
construídas por madeireiros, mineiros e posseiros. O desmatamento se espalha para fora das
rodovias e suas
estradas de acesso associadas. As rodovias também fornecem caminhos para a migração de
fazendeiros sem
terra e outros, gerando assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas principais
estimulam a
construção de estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes da rota principal da
rodovia. Um
exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho). Estradas
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laterais
abririam o grande bloco de floresta intacta na parte oeste do estado do Amazonas, que incluia vastas
áreas de
terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por grileiros e posseiros (Fernside e Graça,
2006).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na floresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos
da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de concessão da mina,
aumentando
significativamente a taxa de desmatamento por meio do estabelecimento de infraestrutura (para
mineração e
transporte) e expansão urbana (Sonter et al., 2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as
atividades de
mineração artesanal também têm gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto
durante as
operações quanto após as atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais
significativos derivado
do uso de mercúrio no garimpo de ouro.

Ameaça: 7.2.10 Large dams
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: De acordo com Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes”
(definidas no Brasil
como barragens que possuam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na região da Amazônia
Legal com
reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão planejadas para serem construídas
ou em
construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas que foram incluídas no Plano de Expansão
de
Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil, MME, 2012.) A retração econômica do Brasil desde a publicação
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do referido
plano resultou no alongamento dos horizontes de tempo para vários desses 62 projetos, mas o plano
2014-2023
ainda prevê a construção/ estabelecimento de 18 represas na bacia amazônica em seu plano para os
próximos
10 anos (Brasil, MME, 2014).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

RUBIACEAE

Bathysa gymnocarpa K.Schum.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Patricia da Rosa
Data:14-12-2018

Justificativa:  Árvore de até  12 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente  conhecida  por  NOME  POPULAR,  foi  coletada  em  Floresta  Ombrófila  (Floresta  Pluvial)
associada a Mata Atlântica nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Apresenta
distribuição  ampla,  EOO=105126  km²,  diversos  registros  depositados  em  coleções  biológicas,
inclusive  com  coletas  realizadas  recentemente,  e  ocorrência  confirmada  em  Unidades  de
Conservação de proteção integral.  A espécie ocorre em múltiplas fitofisionomias de forma ocasional
na  maior  parte  das  localidades  em  que  foi  registrada.  Não  existem  dados  sobre  tendências
populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos maduros, além de não
serem descritos usos potenciais ou efetivos que comprometam sua existência na natureza. Assim, B.
gymnocarpa  foi  considerada  como  Menor  Preocupação  (LC),  demandando  ações  de  pesquisa
(distribuição, tendências e números populacionais) a fim de se ampliar o conhecimento disponível e
garantir sua perpetuação na natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Flora Brasiliensis 6(6): 238. 1889. Nomes populares: guamirim e guapeba-branca
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). De acordo com especialista botânico a espécie: 1 -
apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Não. ; 2 - ocorre em Unidades de Conservação.
R.: Sim. Parque Nacional da Tijuca, Estação Ecológica Estadual de Paraíso, Reserva Biológica do
Tinguá, Parque Estadual da Pedra Branca; 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim;
4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Não. ; 5 - possui amplitude de habitat. R.: Não. ; 6 -
possui especificidade de habitat. R.: Não tenho certeza. ; 7 - apresenta dados quantitativos sobre o
tamanho populacional. R.: Não; 8 - em relação a frequência dos indivíduos na população. R.:
Ocasional; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.: Não; (Mario Gomes, com.
pess. 01/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Frequência: Ocasional (Gomes, M. com. pess., 2018).

Distribuição:
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Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados Minas Gerais (Rimolli s.n.), Rio de Janeiro (Gomes 119), São Paulo (Leitão Filho 25628).
AOO: 152km²
EOO: 105126km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de 12 m de altura (Martinelli 10472) que ocorre na Mata Atlântica, na Floresta
Ombrófila (= Floresta Pluvial) (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que
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85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas associados no Brasil. De
acordo com o relatório,
cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem. Embora a taxa de desmatamento tenha
diminuído nos últimos
anos, ainda está em andamento, e a qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em
declínio contínuo há pelo
menos 30 anos (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Criado em 1985, o monitoramento feito
pelo Atlas permite
nesta edição quantificar o desmatamento acumulado em alguns Estados nos últimos 30 anos. O
Paraná lidera este
ranking, com 456.514 hectares desmatados, seguido por Minas Gerais (383.637 ha) e Santa Catarina
(283.168 ha). O
total consolidado de desmatamento identificado pelo Atlas desde a sua criação, que não incluiu
alguns Estados em
determinados períodos, chega a 1.887.596 hectares.

Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Vivem no entorno da Mata Atlântica aproximadamente 100 milhões de habitantes, os quais
exercem enorme pressão
sobre seus remanescentes, seja por seu espaço, seja pelos seus inúmeros recursos. Ainda que restem
exíguos 7,3% de
sua área original, apresenta uma das maiores biodiversidades do planeta. A ameaça de extinção de
algumas espécies
ocorre porque existe pressão do extrativismo predatório sobre determinadas espécies de valor
econômico e também
porque existe pressão sobre seus habitats, sejam, entre outros motivos, pela especulação imobiliária,
seja pela
centenária prática de transformar floresta em área agrícola (Simões; Lino, 2003).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada em: Parque Nacional da Tijuca, Estação Ecológica Estadual de Paraíso,
Reserva Biológica do Tinguá, Parque Estadual da Pedra Branca (Gomes, M. com. pess., 2018).

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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RUBIACEAE

Coussarea insignis Ducke

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Marcio Verdi
Data:20-11-2018

Justificativa: Árvore de até 5 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea e Floresta Estacional Perenifólia associadas a
Amazônia nos estados do Amazonas e Mato Grosso. Descrita em 1934, a espécie é conhecida por
somente três coletas, incluindo o material-tipo. Cerca de 66% dos registros inicialmente atribuídos ao
táxon nos herbários consultados foram invalidados por especialista botânico,  o que evidencia a
dificuldade de determinação inerente a essa espécie. Pouco se avançou em relação ao seu estado de
conhecimento desde então, apesar de coletas esparsas terem sido realizadas em 2008 em região
ainda amplamente desconhecida do ponto de vista botânico. A Amazônia permanece representando o
bioma brasileiro com os menores índices de esforço de coleta verificados (BFG, 2015), o que reflete
no pouco conhecimento disponível  para muitas espécies.  Diante da carência de dados geral,  a
espécie foi considerada como Dados Insuficientes (DD) neste momento, uma vez que o conjunto de
informações  disponíveis  não  possibilitou  uma  avaliação  de  risco  de  extinção  robusta.  Assim,
demanda-se ações de pesquisa (distribuição, números e tendências populacionais)  urgentes que
possibilitem  uma  reavaliação  de  seu  risco  de  extinção  no  futuro  à  luz  de  novas  e  precisas
informações.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem 11: 482.
1934.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados do AMAZONAS, municípios Jutaí (Ducke s.n.), Manaus (Steward P17679); MATO GROSSO,
município Novo Mundo (Zappi 1199).
AOO: 12km²
EOO: 229990km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Campo de Várzea
Floresta de Terra-Firme
Floresta de Várzea
Floresta Estacional Perenifólia
Resume: Árvore de 5 m de altura (Steward P17679), ocorre na Amazônia, no Campo de Várzea, na
Floresta de Terra Firme, na Floresta de Várzea e na Floresta Estacional Perenifólia (Flora do Brasil
2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
habitat
Detalhes: Os centros de desmatamento de alta intensidade situados na Amazônia foram deslocados
do tradicional Arco do
Desmatamento brasileiro para a Bolívia, o Peru e a região Nordeste da Amazônia. Foi verificado ainda
um
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aumento acentuado no desmatamento em pequena escala, parcialmente compensando os declínios
relatados
anteriormente. Os eventos pequenos de desmatamento se espalharam por toda a Amazônia nos
últimos anos,
mesmo em áreas protegidas. Em conjunto, esses resultados aumentam a percepção sobre novas
formas de
ameaças incidentes na Amazônia e apresentam novos desafios para a conservação das florestas
dessa região
(Kalamandeen, 2017).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Segundo Fearnside (2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque
justifica projetos de
infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à destruição de
habitats naturais
em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu cultivo. Em função do cultivo de soja
a
agroindústria nacional se interiorizou, a fronteira agrícola, a avicultura e suinocultura expandiram,
novas
fronteiras foram abertas e cidades fundadas no interior, surgindo como um novo fator responsável
pela
destruição da floresta (Domingues e Bermann, 2012). A produção de soja é uma das principais forças
econômicas que impulsionam a expansão da fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Domingues e
Bermann,
2012; Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que influenciou o mercado nacional e
internacional, por
meio de um processo de globalização, combinado com a crescente demanda por soja, baixos preços
das terras
e melhor infraestrutura de transporte do sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a
investir em
instalações de armazenamento e processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na
qual a
agricultura está substituindo as florestas nativas (Domingues e Bermann, 2012; Nepstad et al., 2006;
Vera-Diaz
et al., 2008).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
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Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013,
principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva, infraestrutura
rodoviárias e
hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O aumento do desmatamento
entre 2002-
2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de
1997 até o
nível de 33 milhões em 2004, incluindo apenas aqueles municípios da Amazônia com florestas de
dossel
fechado compreendendo pelo menos 50% de sua vegetação nativa (Nepstad et al., 2006). Segundo
Nepstad et
al. (2006) a indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços do desmatamento
anual,
esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença de febre aftosa na região.
Contudo, o
status de livre de febre aftosa conferido a uma grande região florestal (1,5 milhão de km²) no sul da
Amazônia
seja, talvez, a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na promoção da
expansão da
indústria pecuária na Amazônia (Nepstad et al., 2006).

Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Fernside (2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do
desmatamento, atraindo
trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de floresta anteriormente inacessíveis dentro da
Amazônia.
Segundo o autor, o desmatamento é então estimulado não apenas por estradas que aumentam a
lucratividade
da agricultura e da pecuária, mas também pelo efeito das estradas (acessibilidade) na especulação
de terra e no
estabelecimento de posse de terras. As principais estradas são acompanhadas por redes de estradas
laterais
construídas por madeireiros, mineiros e posseiros. O desmatamento se espalha para fora das
rodovias e suas
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estradas de acesso associadas. As rodovias também fornecem caminhos para a migração de
fazendeiros sem
terra e outros, gerando assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas principais
estimulam a
construção de estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes da rota principal da
rodovia. Um
exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho). Estradas
laterais
abririam o grande bloco de floresta intacta na parte oeste do estado do Amazonas, que incluia vastas
áreas de
terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por grileiros e posseiros (Fernside e Graça,
2006).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na floresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos
da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de concessão da mina,
aumentando
significativamente a taxa de desmatamento por meio do estabelecimento de infraestrutura (para
mineração e
transporte) e expansão urbana (Sonter et al., 2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as
atividades de
mineração artesanal também têm gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto
durante as
operações quanto após as atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais
significativos derivado
do uso de mercúrio no garimpo de ouro.

Ameaça: 7.2.10 Large dams
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: De acordo com Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes”
(definidas no Brasil
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como barragens que possuam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na região da Amazônia
Legal com
reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão planejadas para serem construídas
ou em
construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas que foram incluídas no Plano de Expansão
de
Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil, MME, 2012.) A retração econômica do Brasil desde a publicação
do referido
plano resultou no alongamento dos horizontes de tempo para vários desses 62 projetos, mas o plano
2014-2023
ainda prevê a construção/ estabelecimento de 18 represas na bacia amazônica em seu plano para os
próximos
10 anos (Brasil, MME, 2014).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Estadual Cristalino (Zappi 1199).

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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RUBIACEAE

Duroia valesca C.H.Perss. & Delprete

Risco de extinção: VUB2ab(i,ii,iii)

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:27-07-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  29  metros  de  altura  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em
construção,  2018),  que  habita  a  Mata  Atlântica,  na  Floresta  Ombrófila  e  na  Mata  de  Tabuleiro.  A
espécie ocorre nos estados da Bahia, municípios de Almandina, Camacan e Itamaraju; Espírito Santo,
município de Linhares; e Minas Gerais, municípios de Caratinga e Marliéria. Apresenta AOO=32 km² e
seis situações de ameaça. A principal ameaça à espécie no Sul da Bahia é a perda de hábitat, sendo
maior que 90% em alguns municípios (SOS Mata Atlântica/INPE, 2011). A região do médio rio Doce
apresenta remanescentes de florestas que sofreram diferentes graus de perturbação, seja pela ação
de desmatamentos, corte seletivo de madeira e/ou fogo (França e Stehmann, 2013). A implantação
de culturas de cana-de-açúcar (Mendonza et al., 2000), silvicultura com Eucalyptus spp - espécie
exótica (Ibá, 2015) e da pecuária como sequência ao desmatamento está presente em toda a área de
ocorrência da espécie (Lapig, 2018). Embora coletada em quatro Unidades de Conservação, infere-se
que haja declínio contínuo de EOO, AOO e qualidade do hábitat da espécie.
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Perfil da Espécie

Notas: Duroia valesca C.H.Perss. & Delprete é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi
descrita em 2010 na revista Nordic Journal of Botany 28: 255–527. O material tipo é Silva 281, foi
coletado no Espírito Santo e encontra-se depositado nos herbários CVRD (Holótipo), GB, NY (Isótipos)
(Flora do Brasil 2020, em construção, 2018). O nome vernáculo é Sapequeiro da Mata.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem estudos das populações.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Duroia valesca é uma espécie endêmica do Brasil, a espécie ocorre na BAHIA: municípios
Almandina (Jardim 1367), Camacan (Person 2231), Itamarajú (Monteiro 23575); ESPÍRITO SANTO:
Linhares (Silva 281); MINAS GERAIS: Caratinga (Lopes 836), Marliéria (Costa s.n.).
AOO: 32km²
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EOO: 65144km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1 Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Duroia valesca é uma árvore de até 29 metros de altura, terrestre, perene que ocorre na
Mata Atlântica na Floresta Ombrófila (Flora do Brasil 2020, em construção, 2018) e na Mata de
Tabuleiro (Silva 281).

Reprodução:
Sistema Sexual: dioecious
Fenologia:
flowering Apr to Apr
flowering Nov to Jan
fruiting Aug to Aug
Resume: Duroia valesca é uma planta dióica, as inflorescências Masculinas são fasciculadas e possui
12-22 flores; as inflorescências femininas são sésseis e solitárias (Person & Delprete, 2010). A espécie
floresce em janeiro (Jardim 1367), abril (Mori s.n.), novembro (Monteiro 23575) e dezembro (Silva
281); e produz frutos em agosto (Folli 2372).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
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present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Hoje, grande parte das florestas úmidas do sul da Bahia estão fragmentadas como
resultado da atividades humanas realizadas no passado, tais como o corte madeireiro e
implementação da agricultura. Alguns municípios da Bahia tiveram perda de habitat maior do que
90% (SOS Mata Atlântica/INPE, 2011).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O município de Linhares possui 35% de sua área ocupada por pastagem (Lapig, 2018)

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: A região do médio rio Doce apresenta remanescentes de florestas que sofreram diferentes
graus de perturbação, seja pela ação de desmatamentos, corte seletivo de madeira e/ou fogo (França
e Stehmann, 2013).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
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habitat
Detalhes: A Estação Biológica de Caratinga compreende 880 ha de matas que, na maior parte,
sofreram variadas formas de exploração, desde o corte seletivo até a derrubada total para o
estabelecimento de pastagens (Lombardi; Gonçalves, 2000)

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
Duroia valesca ocorre na RPPN Serra Bonita de Camacan (Person 2231); na Reserva Natural da Vale
do Rio Doce (Silva 281); na Estação Biológica de Caratinga (Lopes 836) e no Parque Estadual do Rio
doce (Costa s.n.).

RUBIACEAE

Faramea atlantica J.G.Jardim & Zappi

Risco de extinção: VUB2ab(ii,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León; Mário Gomes
Data:27-07-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  12  m,  endêmica  do  Brasil;  ocorre  exclusivamente  em  Florestas
Ombrófilas associadas ao bioma Mata Atlântica,  com registros nos estados da Bahia (municípios de
Ibicaraí,  Itacaré,  Mascote,  Porto  Seguro,  Santa  Cruz  Cabrália,  Una  e  Uruçuca),  Espírito  Santo
(Linhares), Minas Gerais (s. loc.) e Rio de Janeiro (Rio das Ostras), tendo sido registrada dentro dos
limites do Parque Estadual da Serra do Conduru, Reserva Particular do Patrimônio Natural Estância
Manacá, na Bahia, Reserva Florestal da Vale do Rio Doce e Reserva Florestal de Linhares, no Espírito
Santo e na Reserva Biológica União, no Rio de Janeiro (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018;
Jardim  e  Zappi,  2008;  Reflora  -  Herbário  Virtual,  2018).  Apresenta  AOO=  40  km²  e  distribuição
severamente fragmentada.Sabe-se que os remanescentes florestais do Sul da Bahia estão fortemente
ameaçados, pois além da grave crise da cultura do cacau, que chegou a ocupar cerca de 25% da área
total do sul da Bahia (Landau, 2003), os remanescentes também sofreram impactos da pecuária
extensiva, café, pupunha e exploração madeireira (Araújo & Rocha, 1998). O município de Uruçuca no
estado da Bahia perdeu cerca de 82% da cobertura original de Mata Atlântica para o desmatamento,
e Ilhéus,  encontra-se extremamente fragmentado e com extensas atividades agriculturais,  como
lavouras de cacau, banana, seringais, coco-da-Bahia e a pecuária, além de acentuado crescimento
urbano (Sambuichi, 2003; IBGE Cidades, 2012). Já no Espírito Santo, apesar da espécie ainda ocorrer
dentro dos limites da Reserva Florestal da Companhia Vale do Rio Doce, em Linhares, cerca de 35%
da área do município encontra-se ocupada por pastagens (Lapig, 2018), sujeitos aos efeitos nocivos
da prática de queimar os canaviais presentes no entorno da reserva com a finalidade de diminuir a
quantidade de palha (Ibá, 2015). Com 228781 ha de área ocupada com silvicultura de Eucalyptus sp.,
o Espírito Santo é também o sexto estado da federação com a maior área plantada em 2014 (Ibá,
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2015).  Já no Rio de Janeiro,  apesar da espécie ter sido coletada dentro dos limites da Reserva
Biológica União, a área da reserva possui cerca de 50% de suas terras convertidas em pastagens
(Junior,  2008).  Recomenda-se que medidas protecionistas previstas ao longo dos Corredores de
Biodiversidade Serra do Mar e Central  sejam implementadas e garantam a efetiva proteção da
biodiversidade presente na extensa rede de áreas protegidas existente nessa região do hotspot Mata
Atlântica (Scarano et al., 2015). Incentiva-se a inclusão desta espécie em Planos de Ação territoriais.

Perfil da Espécie

Notas: Faramea atlantica J.G.Jardim & Zappi é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi
descrita em 2008 na revista Novon 18(1): 67–69. O material tipo é Jardim 4212, foi coletado na Bahia
e encontra-se depositado nos herbários CEPEC (Holótipo), HUEFS (Isótipo). O nome vernáculo é Pau-
cravo.(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018; Jardim e Zappi, 2008). Segundo Jardim e Zappi
(2008) a espécie é VU B2 a,b (i, iii, iv).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
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Não existem estudos das populações.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Faramea atlantica é uma espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção,
2018), que ocorre nos estados da BAHIA: municípios Ibicaraí (Paixão 1803), Itacaré (Jardim 4212),
Mascote (Andrade 136), Porto Seguro (Paraguassú et al. 424), Santa Cruz Cabrália (Pacheco 63), Una
(Andrade 111), Uruçuca (Amorim 3954); ESPÍRITO SANTO: Linhares (Folli 2159); MINAS GERAIS: s. loc.
(Saint-Hilaire s.n.); RIO DE JANERO: Rio das Ostras (Oliveira 625).
AOO: 40km²
EOO: 57168km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Faramea atlantica é uma árvore de até 12 metros de altura, terrestre, perene que ocorre na
Mata Atlântica em Floresta Ombrófila (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Nov to Jan
fruiting Jul to Jul
fruiting Dec to Dec
Resume: Faramea atlantica é uma planta com flores hermafroditas. A espécie floresce desde
novembro até janeiro e produz frutos em julho e dezembro (Jardim, 2008).
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Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: Os remanescentes florestais do Sul da Bahia estão fortemente ameaçados, além da grave
crise da cultura do cacau, estes remanescentes também sofrem impactos da atividade de pecuária
extensiva, café, pupunha e exploração madeireira. (Araujo & Rocha, 1998). Uruçuca perdeu cerca de
82% da cobertura original de Mata Atlântica para o desmatamento. Nos municípios de Ilhéus e
Itacaré, figuram entre as principais atividades causadoras da perda de habitat as lavouras de cacau,
banana, seringais, coco-da-Bahia e a pecuária. Também é comum o extrativismo da piaçava (IBGE
Cidades, 2012). A espécie foi registrada para uma área no município de Ilhéus, BA, em que há apenas
diminutos fragmentos descaracterizados, sendo que a maior parte foi substituída principalmente por
plantações de cacau em sistema de cabruca ou com sombreamento monoespecífico, além de
pastagens e pequenas roças de cultivos diversos (Sambuichi, 2003). A cabruca predominou na Região
Litoral Sul da Bahia, ocupando 24,47% ou 6.370 km² (Landau, 2003).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Com 228.781 ha de área ocupada com árvores de Eucalyptus, o Espírito Santo é o sexto
estado da federação com a maior área plantada em 2014 (Ibá, 2015); no município de Linhares, onde
a espécie foi registrada, cerca de 35% de sua área ocupada por pastagem (LAPIG, 2018). Na região
circundante a Reserva Florestal da Vale do Rio Doce, local de registro do táxon, a prática de queimar
os canaviais com a finalidade de diminuir a quantidade de palha e, desta forma, facilitar a colheita se
consolidou na década de 1970, com o surgimento do Programa Nacional do Álcool. Ao contrário de
outras regiões canavieiras do País, na região de Linhares (ES), os solos de tabuleiro passaram a ser
cultivados com cana-de-açúcar apenas nas últimas décadas (Mendonza et al., 2000). Assim, o
município de Linhares possui 11.722 ha de área plantada com cana-de-açúcar e 10.596 ha com
floresta plantada, constituindo graves vetores de pressão aos remanescentes florestais da região
(LAPIG, 2018). O município de Linhares possui 539 ha de áreas queimadas (LAPIG, 2018).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
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Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Rio das Ostras apresenta 40% de sua área total convertida em pastagens
(LAPIG, 2018); apesar de contar com a REBIO União, uma UC de proteção integral, a área da reserva
possui cerca de 50% de suas terras convertidas em pastagens (Junior, 2008).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
Faramea atlantica ocorre no Parque Estadual da Serra do Conduru (Amorim 3954); RPPN Estância
Manacá (Paixão 1803); Reserva Florestal da CVRD (Peixoto 1062); Reserva Biológica União (Oliveira
625).

RUBIACEAE

Faramea pachyantha Müll.Arg.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Mário Gomes
Data:14-12-2018

Justificativa: Árvore de até 20 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em Floresta  Ombrófila  (Floresta  Pluvial)  associada  a  Mata  Atlântica  nos  estados  da  Bahia,
Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Apresenta distribuição ampla, EOO= 214251
km²,  diversos  registros  depositados  em  coleções  biológicas,  inclusive  com  coletas  realizadas
recentemente (2016), e ocorrência confirmada em Unidades de Conservação de proteção integral. A
espécie ocorre de forma ocasional na maior parte das localidades em que foi registrada. Não existem
dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos
maduros, além de não serem descritos usos potenciais ou efetivos que comprometam sua existência
na natureza. Assim, F. pachyantha foi considerada como Menor Preocupação (LC), demandando ações
de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais) a fim de se ampliar o conhecimento
disponível e garantir sua perpetuação na natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Flora 58: 470. 1875. De acordo com especialista botânico a espécie: 1 -
apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Não. ; 2 - ocorre em Unidades de Conservação.
R.: Sim. Reserva Biólogica da Represa do Grama (MG), Área de Proteção Ambiental de Macaé de Cima
(RJ), Estação Ecológica Estadual de Paraíso (RJ), Parque Estadual do Desengano (RJ), Reserva
Biológica Poço das Antas (RJ), Reserva Biológica do Tinguá (RJ), Reserva Ecológica Rio das Pedras (RJ),
Parque Nacional da Bocaina (RJ/SP), Parque Nacional da Tijuca (RJ), Estação Ecológica Santa Lúcia
(ES), Parque Nacional da Serra das Lontras (BA), ; 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018.
R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Não. Espécie endêmica da Mata Atlântica.; 5 -
possui amplitude de habitat. R.: Não. ; 6 - possui especificidade de habitat. R.: Sim. ; 7 - apresenta
dados quantitativos sobre o tamanho populacional. R.: Não; 8 - em relação a frequência dos
indivíduos na população. R.: Ocasional; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.: ;
(Mario Gomes, com. pess. 05/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Frequência: Ocasional (Gomes, M. com. pess., 2018).
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Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados Bahia (Hatschbach 75428), Espirito Santo (Oliveira 141), Minas Gerais (Forzza 2950), Rio de
Janeiro (Martinelli 10016), São Paulo (de Assis 775).
AOO: 184km²
EOO: 214251km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de 20 m de altura (Braga 4426) que ocorre na Mata Atlântica, na Floresta Ombrófila
(= Floresta Pluvial) (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Vivem no entorno da Mata Atlântica aproximadamente 100 milhões de habitantes, os quais
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exercem enorme pressão
sobre seus remanescentes, seja por seu espaço, seja pelos seus inúmeros recursos. Ainda que restem
exíguos 7,3% de
sua área original, apresenta uma das maiores biodiversidades do planeta. A ameaça de extinção de
algumas espécies
ocorre porque existe pressão do extrativismo predatório sobre determinadas espécies de valor
econômico e também
porque existe pressão sobre seus habitats, sejam, entre outros motivos, pela especulação imobiliária,
seja pela
centenária prática de transformar floresta em área agrícola (Simões; Lino, 2003).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
habitat
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que
85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas associados no Brasil. De
acordo com o relatório,
cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem. Embora a taxa de desmatamento tenha
diminuído nos últimos
anos, ainda está em andamento, e a qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em
declínio contínuo há pelo
menos 30 anos (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Criado em 1985, o monitoramento feito
pelo Atlas permite
nesta edição quantificar o desmatamento acumulado em alguns Estados nos últimos 30 anos. O
Paraná lidera este
ranking, com 456.514 hectares desmatados, seguido por Minas Gerais (383.637 ha) e Santa Catarina
(283.168 ha). O
total consolidado de desmatamento identificado pelo Atlas desde a sua criação, que não incluiu
alguns Estados em
determinados períodos, chega a 1.887.596 hectares

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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habitat
Detalhes: A área relativamente grande ocupada por categorias de uso do solo como pastagem,
agricultura e solo descoberto, e a pequena área relativa ocupada por floresta em estágio avançado de
regeneração revelam o alto grau de fragmentação da Mata Atlântica no Sul-Sudeste da Bahia
(Landau, 2003; Saatchi et al., 2001). Grande parte das florestas úmidas do sul da Bahia estão
fragmentadas como resultado da atividade humana realizadas no passado, tais como o corte
madeireiro e implementação da agricultura (Paciencia e Prado, 2005). Estima-se que a região tenha
30.000 ha de cobertura florestal (Paciencia e Prado, 2005), 40.000 ha em estágio inicial de
regeneração e 200.000 ha em área de pasto e outras culturas, especialmente cacau, seringa, piaçava
e dendê (Alger e Caldas, 1996). A maioria das propriedades particulares são fazendas de cacau, o
principal produto da agricultura (Paciencia e Prado, 2005), sendo a cabruca considerada a principal
categorias de uso do solo na região econômica Litoral Sul da Bahia (Landau, 2003). Nas florestas
litorâneas atlânticas dos estados da Bahia e Espírito Santo, cerca de 4% da produção mundial de
cacau (Theobroma cacao L.) e 75% da produção brasileira é obtida no que é chamado localmente de
"sistemas de cabruca". Neste tipo especial de agrossilvicultura o sub-bosque é drasticamente
suprimido para dar lugar a cacaueiros e a densidade de árvores que atingem o dossel é
significativamente reduzida (Rolim e Chiarello, 2004; Saatchi et al., 2001). De acordo com Rolim e
Chiarello (2004) os resultados do seu estudo mostram que a sobrevivência a longo prazo de árvores
nativas sob sistemas de cabruca estão sob ameaça se as atuais práticas de manejo continuarem,
principalmente devido a severas reduções na diversidade de árvores e desequilíbrios de regeneração.
Tais resultados indicam que as florestas de cabrucas não são apenas menos diversificadas e densas
do que as florestas secundárias ou primárias da região, mas também que apresentam uma estrutura
onde espécies de árvores dos estágios sucessionais tardios estão se tornando cada vez mais raras,
enquanto pioneiras e espécies secundárias estão se tornando dominantes (Rolim e Chiarello, 2004).
Isso, por sua vez, resulta em uma estrutura florestal drasticamente simplificada, onde espécies
secundárias são beneficiadas em detrimento de espécies primárias (Rolim e Chiarello, 2004).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada em: Reserva Biólogica da Represa do Grama (MG), Área de Proteção
Ambiental de Macaé de Cima (RJ), Estação Ecológica Estadual de Paraíso (RJ), Parque Estadual do
Desengano (RJ), Reserva Biológica Poço das Antas (RJ), Reserva Biológica do Tinguá (RJ), Reserva
Ecológica Rio das Pedras (RJ), Parque Nacional da Bocaina (RJ/SP), Parque Nacional da Tijuca (RJ),
Estação Ecológica Santa Lúcia (ES), Parque Nacional da Serra das Lontras (BA) (Gomes, M. com. pess.,
2018).

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

RUBIACEAE
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Ferdinandusa cordata Ducke

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León
Data:15-11-2018

Justificativa:  Árvore  de  pequeno  porte,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,
2018).  Foi  coletada em Floresta  de  Terra  Firme associada a  Amazônia  nos  estados  do  Pará  e
Rondônia. Conhecida somente pelo seu material-tipo e uma outra coleta adicional realizada em 1936,
pouco se avançou em relação ao conhecimento disponível de F. cordata desde então. A Amazônia
permanece representando o bioma brasileiro com os menores índices de esforço de coleta verificados
(BFG,  2015),  o  que  reflete  no  pouco  conhecimento  disponível  para  muitas  espécies.  Diante  da
carência  de  dados  geral,  a  espécie  foi  considerada como Dados  Insuficientes  (DD)  neste  momento,
uma vez que o conjunto de informações disponíveis não possibilitou uma avaliação de risco de
extinção  robusta.  Assim,  demanda-se  ações  de  pesquisa  (distribuição,  números  e  tendências
populacionais) urgentes que possibilitem uma reavaliação de seu risco de extinção no futuro à luz de
novas e precisas informações.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Archivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 3: 258. 1922.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie

População:
Não existem dados sobre a população

Distribuição:
Fragmentada: yes
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados do PARÁ, município de Almeirim (Ducke 17272); RONDÔNIA, município Porto Velho (Ducke
s.n.)
AOO: 12km²
EOO: 223km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore que habita a Amazônia, na Floresta de Terra Firme (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Os centros de desmatamento de alta intensidade situados na Amazônia foram deslocados
do tradicional Arco do
Desmatamento brasileiro para a Bolívia, o Peru e a região Nordeste da Amazônia. Foi verificado ainda
um
aumento acentuado no desmatamento em pequena escala, parcialmente compensando os declínios
relatados
anteriormente. Os eventos pequenos de desmatamento se espalharam por toda a Amazônia nos
últimos anos,
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mesmo em áreas protegidas. Em conjunto, esses resultados aumentam a percepção sobre novas
formas de
ameaças incidentes na Amazônia e apresentam novos desafios para a conservação das florestas
dessa região
(Kalamandeen, 2017).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Segundo Fearnside (2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque
justifica projetos de
infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à destruição de
habitats naturais
em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu cultivo. Em função do cultivo de soja
a
agroindústria nacional se interiorizou, a fronteira agrícola, a avicultura e suinocultura expandiram,
novas
fronteiras foram abertas e cidades fundadas no interior, surgindo como um novo fator responsável
pela
destruição da floresta (Domingues e Bermann, 2012). A produção de soja é uma das principais forças
econômicas que impulsionam a expansão da fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Domingues e
Bermann,
2012; Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que influenciou o mercado nacional e
internacional, por
meio de um processo de globalização, combinado com a crescente demanda por soja, baixos preços
das terras
e melhor infraestrutura de transporte do sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a
investir em
instalações de armazenamento e processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na
qual a
agricultura está substituindo as florestas nativas (Domingues e Bermann, 2012; Nepstad et al., 2006;
Vera-Diaz
et al., 2008).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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Declínio:
habitat
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013,
principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva, infraestrutura
rodoviárias e
hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O aumento do desmatamento
entre 2002-
2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de
1997 até o
nível de 33 milhões em 2004, incluindo apenas aqueles municípios da Amazônia com florestas de
dossel
fechado compreendendo pelo menos 50% de sua vegetação nativa (Nepstad et al., 2006). Segundo
Nepstad et
al. (2006) a indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços do desmatamento
anual,
esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença de febre aftosa na região.
Contudo, o
status de livre de febre aftosa conferido a uma grande região florestal (1,5 milhão de km²) no sul da
Amazônia
seja, talvez, a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na promoção da
expansão da
indústria pecuária na Amazônia (Nepstad et al., 2006).

Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Fernside (2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do
desmatamento, atraindo
trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de floresta anteriormente inacessíveis dentro da
Amazônia.
Segundo o autor, o desmatamento é então estimulado não apenas por estradas que aumentam a
lucratividade
da agricultura e da pecuária, mas também pelo efeito das estradas (acessibilidade) na especulação
de terra e no
estabelecimento de posse de terras. As principais estradas são acompanhadas por redes de estradas
laterais
construídas por madeireiros, mineiros e posseiros. O desmatamento se espalha para fora das
rodovias e suas
estradas de acesso associadas. As rodovias também fornecem caminhos para a migração de
fazendeiros sem
terra e outros, gerando assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas principais
estimulam a
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construção de estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes da rota principal da
rodovia. Um
exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho). Estradas
laterais
abririam o grande bloco de floresta intacta na parte oeste do estado do Amazonas, que incluia vastas
áreas de
terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por grileiros e posseiros (Fernside e Graça,
2006).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na floresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos
da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de concessão da mina,
aumentando
significativamente a taxa de desmatamento por meio do estabelecimento de infraestrutura (para
mineração e
transporte) e expansão urbana (Sonter et al., 2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as
atividades de
mineração artesanal também têm gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto
durante as
operações quanto após as atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais
significativos derivado
do uso de mercúrio no garimpo de ouro.

Ameaça: 7.2.10 Large dams
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: De acordo com Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes”
(definidas no Brasil
como barragens que possuam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na região da Amazônia
Legal com
reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão planejadas para serem construídas
ou em
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construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas que foram incluídas no Plano de Expansão
de
Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil, MME, 2012.) A retração econômica do Brasil desde a publicação
do referido
plano resultou no alongamento dos horizontes de tempo para vários desses 62 projetos, mas o plano
2014-2023
ainda prevê a construção/ estabelecimento de 18 represas na bacia amazônica em seu plano para os
próximos
10 anos (Brasil, MME, 2014).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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RUBIACEAE

Ferdinandusa nitida Ducke

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León
Data:15-11-2018

Justificativa:  Árvore  de  pequeno  porte,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,
2018). Foi coletada em Floresta de Terra Firme associada a Amazônia nos estados do Amazonas e
Pará,  municípios  de  Apuí,  Brasil  Novo e  Monte  Alegre.  Apesar  de  sua  ampla  distribuição,  com
EOO=87491 km², a espécie é conhecida somente por três coletas, incluindo o material-tipo, e não é
documentada na natureza desde 1972. Desde então, pouco se avançou em relação ao estado de
conhecimento do táxon. A Amazônia permanece representando o bioma brasileiro com os menores
índices de esforço de coleta verificados (BFG, 2015), o que reflete no pouco conhecimento disponível
para muitas espécies. Diante da carência de dados geral, a espécie foi considerada como Dados
Insuficientes  (DD)  neste  momento,  uma  vez  que  o  conjunto  de  informações  disponíveis  não
possibilitou uma avaliação de risco de extinção robusta.  Assim, demanda-se ações de pesquisa
(distribuição, números e tendências populacionais) urgentes que possibilitem uma reavaliação de seu
risco de extinção no futuro à luz de novas e precisas informações.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Archivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 3: 258. 1922.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados
do AMAZONAS, municípios Apuí (Fróes 25306); PARÁ, município Brasil Novo (Ducke 11894), Monte
Alegre (Ducke 17146).
AOO: 12km²
EOO: 87491km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore que habita a Amazônia, na Floresta de Terra Firme (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Os centros de desmatamento de alta intensidade situados na Amazônia foram deslocados
do tradicional Arco do
Desmatamento brasileiro para a Bolívia, o Peru e a região Nordeste da Amazônia. Foi verificado ainda
um
aumento acentuado no desmatamento em pequena escala, parcialmente compensando os declínios
relatados
anteriormente. Os eventos pequenos de desmatamento se espalharam por toda a Amazônia nos
últimos anos,

622



mesmo em áreas protegidas. Em conjunto, esses resultados aumentam a percepção sobre novas
formas de
ameaças incidentes na Amazônia e apresentam novos desafios para a conservação das florestas
dessa região
(Kalamandeen, 2017).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Segundo Fearnside (2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque
justifica projetos de
infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à destruição de
habitats naturais
em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu cultivo. Em função do cultivo de soja
a
agroindústria nacional se interiorizou, a fronteira agrícola, a avicultura e suinocultura expandiram,
novas
fronteiras foram abertas e cidades fundadas no interior, surgindo como um novo fator responsável
pela
destruição da floresta (Domingues e Bermann, 2012). A produção de soja é uma das principais forças
econômicas que impulsionam a expansão da fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Domingues e
Bermann,
2012; Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que influenciou o mercado nacional e
internacional, por
meio de um processo de globalização, combinado com a crescente demanda por soja, baixos preços
das terras
e melhor infraestrutura de transporte do sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a
investir em
instalações de armazenamento e processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na
qual a
agricultura está substituindo as florestas nativas (Domingues e Bermann, 2012; Nepstad et al., 2006;
Vera-Diaz
et al., 2008).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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Declínio:
habitat
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013,
principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva, infraestrutura
rodoviárias e
hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O aumento do desmatamento
entre 2002-
2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de
1997 até o
nível de 33 milhões em 2004, incluindo apenas aqueles municípios da Amazônia com florestas de
dossel
fechado compreendendo pelo menos 50% de sua vegetação nativa (Nepstad et al., 2006). Segundo
Nepstad et
al. (2006) a indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços do desmatamento
anual,
esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença de febre aftosa na região.
Contudo, o
status de livre de febre aftosa conferido a uma grande região florestal (1,5 milhão de km²) no sul da
Amazônia
seja, talvez, a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na promoção da
expansão da
indústria pecuária na Amazônia (Nepstad et al., 2006).

Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Fernside (2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do
desmatamento, atraindo
trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de floresta anteriormente inacessíveis dentro da
Amazônia.
Segundo o autor, o desmatamento é então estimulado não apenas por estradas que aumentam a
lucratividade
da agricultura e da pecuária, mas também pelo efeito das estradas (acessibilidade) na especulação
de terra e no
estabelecimento de posse de terras. As principais estradas são acompanhadas por redes de estradas
laterais
construídas por madeireiros, mineiros e posseiros. O desmatamento se espalha para fora das
rodovias e suas
estradas de acesso associadas. As rodovias também fornecem caminhos para a migração de
fazendeiros sem
terra e outros, gerando assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas principais
estimulam a
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construção de estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes da rota principal da
rodovia. Um
exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho). Estradas
laterais
abririam o grande bloco de floresta intacta na parte oeste do estado do Amazonas, que incluia vastas
áreas de
terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por grileiros e posseiros (Fernside e Graça,
2006).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na floresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos
da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de concessão da mina,
aumentando
significativamente a taxa de desmatamento por meio do estabelecimento de infraestrutura (para
mineração e
transporte) e expansão urbana (Sonter et al., 2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as
atividades de
mineração artesanal também têm gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto
durante as
operações quanto após as atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais
significativos derivado
do uso de mercúrio no garimpo de ouro.

Ameaça: 7.2.10 Large dams
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Detalhes: De acordo com Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes”
(definidas no Brasil
como barragens que possuam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na região da Amazônia
Legal com
reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão planejadas para serem construídas
ou em
construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas que foram incluídas no Plano de Expansão
de
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Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil, MME, 2012.) A retração econômica do Brasil desde a publicação
do referido
plano resultou no alongamento dos horizontes de tempo para vários desses 62 projetos, mas o plano
2014-2023
ainda prevê a construção/ estabelecimento de 18 represas na bacia amazônica em seu plano para os
próximos
10 anos (Brasil, MME, 2014).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi coletada na Floresta Nacional de Jatuarana (Fróes 25306).

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

RUBIACEAE

Gleasonia macrocalyx Ducke

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León
Data:15-11-2018

Justificativa: Árvore de pequeno porte, endêmica do Brasil (Dávila, 2018). Foi coletada em Floresta
de Igapó associada a Amazônia no estado do Amazonas, município de São Gabriel da Cachoeira. A
espécie é conhecida apenas pela coleta-tipo realizada por A. Ducke em 1936. Desde então, pouco se
avançou  em  relação  ao  conhecimento  disponível  para  A.  duckei.  A  Amazônia  permanece
representando  o  bioma  brasileiro  com  os  menores  índices  de  esforço  de  coleta  verificados  (BFG,
2015), o que reflete no pouco conhecimento disponível para muitas espécies. Diante da carência de
dados geral, a espécie foi considerada como Dados Insuficientes (DD) neste momento, uma vez que o
conjunto de informações disponíveis não possibilitou uma avaliação de risco de extinção robusta.
Assim, demanda-se ações de pesquisa (distribuição, números e tendências populacionais) urgentes
que possibilitem uma reavaliação de seu risco de extinção no futuro à luz de novas e precisas
informações.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Tropical Woods 59: 40. 1937.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Dávila, 2018), foi registrada no estado do AMAZONAS,
município São Gabriel da Cachoeira (Ducke 29045)
AOO: 4km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Igapó
Resume: Árvore que habita a Amazônia, na Floresta de Igapó (Dávila, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
habitat
occupancy
Detalhes: O município de São Gabriel da Cachoeira contém reservas importantíssimas de minério
(nióbio, manganês e fosfato) que estão sendo visadas para exploração, já possui duas rodovias dentro
dos seus limites: a perimetral norte e a rodovia São Gabriel-Cucuí parcialmente construída (Rylands &
Pinto, 1998).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:

628



Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Os centros de desmatamento de alta intensidade situados na Amazônia foram deslocados
do tradicional Arco do
Desmatamento brasileiro para a Bolívia, o Peru e a região Nordeste da Amazônia. Foi verificado ainda
um
aumento acentuado no desmatamento em pequena escala, parcialmente compensando os declínios
relatados
anteriormente. Os eventos pequenos de desmatamento se espalharam por toda a Amazônia nos
últimos anos,
mesmo em áreas protegidas. Em conjunto, esses resultados aumentam a percepção sobre novas
formas de
ameaças incidentes na Amazônia e apresentam novos desafios para a conservação das florestas
dessa região
(Kalamandeen, 2017).

Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Fernside (2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do
desmatamento, atraindo
trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de floresta anteriormente inacessíveis dentro da
Amazônia.
Segundo o autor, o desmatamento é então estimulado não apenas por estradas que aumentam a
lucratividade
da agricultura e da pecuária, mas também pelo efeito das estradas (acessibilidade) na especulação
de terra e no
estabelecimento de posse de terras. As principais estradas são acompanhadas por redes de estradas
laterais
construídas por madeireiros, mineiros e posseiros. O desmatamento se espalha para fora das
rodovias e suas
estradas de acesso associadas. As rodovias também fornecem caminhos para a migração de
fazendeiros sem terra e outros, gerando assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas
principais estimulam a
construção de estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes da rota principal da
rodovia. Um
exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho). Estradas
laterais
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abririam o grande bloco de floresta intacta na parte oeste do estado do Amazonas, que incluia vastas
áreas de
terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por grileiros e posseiros (Fernside e Graça,
2006).

Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: De acordo com Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes”
(definidas no Brasil
como barragens que possuam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na região da Amazônia
Legal com
reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão planejadas para serem construídas
ou em
construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas que foram incluídas no Plano de Expansão
de
Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil, MME, 2012.) A retração econômica do Brasil desde a publicação
do referido
plano resultou no alongamento dos horizontes de tempo para vários desses 62 projetos, mas o plano
2014-2023
ainda prevê a construção/ estabelecimento de 18 represas na bacia amazônica em seu plano para os
próximos
10 anos (Brasil, MME, 2014).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

RUBIACEAE

Gleasonia prancei Boom

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
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Colaboradores:Mary Luz Vanegas León
Data:15-11-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  18  m,  endêmica  do  Brasil  (Dávila,  2018).  Foi  coletada  em  Floresta
Ombrófila  e  Floresta  de  Terra  Firme  associadas  a  Amazônia  no  estado  do  Amazonas,  município  de
Barcelos.  Apesar  de  sua  distribuição  restrita,  com  EOO=103  km²,  a  espécie  foi  documentada
exclusivamente em fitofisionomias presentes no Parque Estadual da Serra do Aracá, uma das regiões
mais isoladas do Amazonas. A Unidade de Conservação possui pouca vocação agropecuária e, apesar
do desenvolvimento de atividades econômicas de relativo impacto, como a retirada (legal e ilegal) de
madeira  e  o  estabelecimento  de  pequenas  culturas  (milho,  cana),  ainda  possui  cerca  de  82%
(10.077.785 ha) de seu território recoberto por vegetação nativa, legalmente protegida através de
uma extensa rede de áreas protegidas. Na Serra do Aracá, há mineração ilegal de pequena escala,
entretanto, a mina existente no topo do platô da do maciço funcionou até meados dos anos 90 e foi
desativada  em  ação  das  Forças  Armadas  brasileiras.  Apesar  de  não  possuir  concessões  para
mineração no momento,  há diversas solicitações de pesquisa por mineradoras (Ganzarolli,  com.
pess.),  o  que  pode  vulnerabilizar  toda  sua  rica  flora  no  futuro.  Mesmo  assim,  a  Unidade  de
Conservação que protege a espécie está situada em uma das regiões mais remotas da Amazônia, a
qual  recentemente  tem  recebido  esforços  de  pesquisa  botânica  (Coelho  et  al.,  2015).  Assim,
considera-se a espécie como de Menor Preocupação (LC) neste momento. Recomenda-se ações de
pesquisa  (números  e  tendências  populacionais)  a  fim  de  se  evitar  sua  inclusão  em  categoria  de
ameaça  mais  restritiva  no  futuro
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Brittonia 37(3): 317, f. 1. 1985.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Dávila, 2018), foi registrada no estado do AMAZONAS,
município Barcelos (Prance 29052).
AOO: 28km²
EOO: 103km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore de 18 m de altura (Prance 29189) que habita a Amazônia, na Floresta Ombrófila
(Floresta Pluvial) e na Floresta de Terra Firme (Dávila, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: very low
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Barcelos, segundo maior do Brasil e onde encontra-se inserido o referido
Parque Estadual, possui pouca vocação agropecuária e, apesar do desenvolvimento de atividades
econômicas de impacto, como a retirada (legal e ilegal) de madeira e o estabelecimento de pequenas
culturas (milho, cana), ainda possui cerca de 82% (10.077.785 ha) de seu território recoberto por
vegetação nativa, legalmente protegida através de uma extensa rede de áreas protegidas (Unidades
de Conservação de diferentes esferas administrativas e graus de proteção e Terras Indígenas).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
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Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Os centros de desmatamento de alta intensidade situados na Amazônia foram deslocados
do tradicional Arco do
Desmatamento brasileiro para a Bolívia, o Peru e a região Nordeste da Amazônia. Foi verificado ainda
um
aumento acentuado no desmatamento em pequena escala, parcialmente compensando os declínios
relatados
anteriormente. Os eventos pequenos de desmatamento se espalharam por toda a Amazônia nos
últimos anos,
mesmo em áreas protegidas. Em conjunto, esses resultados aumentam a percepção sobre novas
formas de
ameaças incidentes na Amazônia e apresentam novos desafios para a conservação das florestas
dessa região
(Kalamandeen, 2017).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na floresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos
da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de concessão da mina,
aumentando
significativamente a taxa de desmatamento por meio do estabelecimento de infraestrutura (para
mineração e
transporte) e expansão urbana (Sonter et al., 2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as
atividades de
mineração artesanal também têm gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto
durante as
operações quanto após as atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais
significativos derivado
do uso de mercúrio no garimpo de ouro.

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
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Situação: on going
A espécie foi coletado no Parque Estadual Serra do Araca (Prance 29052).

Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
O município de Barcelos, segundo maior do Brasil onde encontra-se inserido o Parque Estadual da
Serra do Aracá, possui pouca vocação agropecuária e, apesar do desenvolvimento de atividades
econômicas de impacto, como a retirada (legal e ilegal) de madeira e o estabelecimento de pequenas
culturas (milho, cana), ainda possui cerca de 82% (10.077.785 ha) de seu território recoberto por
vegetação nativa, legalmente protegida através de uma extensa rede de áreas protegidas (Unidades
de Conservação de diferentes esferas administrativas e graus de proteção e Terras Indígenas).

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

RUBIACEAE

Guettarda grazielae M.R.V.Barbosa

Risco de extinção: ENB2ab(iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Eduardo Fernandez; Patricia da Rosa; Mário Gomes
Data:05-09-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  12  m,  endêmica  do  Brasil  (Barbosa,  2018).  Conhecida  popularmente
como piquiá-de-peroba, araíba e pau-de-ovo, foi  coletada em Floresta Estacional Semidecidual e
Floresta  Ombrófila  Densa  associada  a  Mata  Atlântica  nos  estado  de  Alagoas,  Bahia,  Paraíba  e
Pernambuco.  Apresenta  AOO=68  km²,  distribuição  restrita  a  fitofisionomias  florestais  e  população
fragmentada.  Apesar  de  ocorrência  confirmada  dentro  dos  limites  de  diversas  Unidades  de
Conservação de proteção integral e significativa EOO, a espécie ocorre em pequenas concentrações,
exclusivamente na Mata Atlântica do Nordeste do Brasil.  Sua população está sujeita a ameaças
severas mesmo dentro de áreas protegidas (MMA/IBAMA, 2003; Carvalho, 2008; Pequeno, 2014;
ICMBio, 2018). Estima-se que os estados em que G. grazielae ocorre perderam entre 85%-90% de
cobertura  florestal  original  (SOS  Mata  Atlântica  e  INPE,  2018),  principalmente  pelo  desmatamento
para abertura de pastos e campos, plantações de cana-de-açúcar, pecuária extensiva, crescimento
urbano acelerado e atividades turísticas desordenadas (MMA/IBAMA, 2003; Carvalho, 2008; Pequeno,
2014; ICMBio, 2018; SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Assim, foi considerada Em Perigo (EN), pelo
alto grau de fragmentação das florestas nordestinas e declínio contínuo tento em extensão como em
qualidade de habitat. G. grazielae demanda ações de pesquisa (distribuição e números populacionais)
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e conservação (inclusão em Plano de Ação, particularmente para as subpopulações localizadas ao
norte do Rio São Francisco) urgentes a fim de se garantir sua perpetuação.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Bradea, Boletim do Herbarium Bradeanum 8(11): 61. 1997. Popularmente
conhecida como piquiá-de-peroba (Barbosa, 2018), Araíba (Mori 11873), Pau-de-ovo (Folli 702)

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Estudos fitoquímicos tem sido desenvolvidos a fim de se prospectar seu potencial (Moura et
al., 2011). Espécies do gênero apresentam potencial medicinal, já que na medicina popular são
frequentemente aplicadas como antiespasmódico, hipoglicêmico e antiinflamatório (Moura et al.,
2011).

Reference:
Moura, F.S., Lima, G.S., Meneghetti, M.R., Lyra-Lemos, R.P., Conserva, L.M., 2011. A new iridoid from
Guettarda grazielae M.R.V. Barbosa (Rubiaceae). Natural Product Research 25(17): 1614-1620.

População:
Guettarda grazielae ocorre em pequena concentração no subosque de remanescentes de Mata
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Atlântica no litoral paraibano, onde a família Rubiaceae apresenta grande riqueza de espécies
(Pereira e Barbosa 2004).

Reference:
Pereira, M.S., Barbosa, M.R.V., 2004. A família Rubiaceae na Reserva Biológica Guaribas, Paraíba,
Brasil. Acta Bot. Bras. vol.18 no.2

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Barbosa, 2018) com ocorrência nos estados de ALAGOAS,
municípios de Chã Preta (Chagas-Mota 9116), Colônia Leopoldina (Alves-Silva 1265), Flexeiras (Lyra-
Lemos 5554), Murici (Carvalho et al. 7151); BAHIA, município de Ilhéus (Thomas 10986), Itacaré
(Carvalho 6039), Porto Seguro (Duarte 6025), Santa Cruz de Cabrália (Mori 11873), Una (Jardim
2134), Uruçuca (Piotto 484),; PARAÍBA, município de João Pessoa (Agra 3702), Mamanguape (Pereira
533), Rio Tinto (Pereira 410), Sapé (Dionísio 33); PERNAMBUCO, município de Jaqueira (Chagas-Mota
8435)
AOO: 68km²
EOO: 63136km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Estacional Semidecidual
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvore com ca. de 12 m (Lyra-Lemos 5554), que habita a Mata Atlântica, na Floresta
Estacional Semidecidual (Barbosa, 2018).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Jan to May
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fruiting May to Oct
Resume: A espécie foi coletada em flor nos meses de: janeiro (Fortunato 19), fevereiro (Agra 642),
março (Lyra-Lemos 5554), abril (Agra 3702), maio (Agra 1312); e em frutos em: maio (Mori 11873),
junho (Pereira 53), julho (Pinheiro et al. 438), setembro (Chagas-Mota 8435), outubro (Alves-Silva
1265).

Ameaças:
Ameaça: 6.1 Recreational activities
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: low
Reversibilidade:
Período:
present
Declínio:
habitat
Detalhes: A RPPN Fazenda Pacatuba, localizada no município de Sapé, Paraíba, sofre principalmente
com a visitação descontroladas juntamente com um período de má gestão e problemas estruturais
(Pequeno, 2014).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Nos municípios de Itamaraju, Ilhéus e Uruçuca, cerca de 80% da cobertura original da Mata
Atlântica foi desmatada. Em Ilhéus, esse percentual é de 65% (SOS Mata Atlântica; INPE, 2011).

Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: A atividade turística está sendo intensivamente estimulada pelo governo do estado. A
Coordenação de Desenvolvimento do Turismo - CODETUR, ligada a Secretaria da Cultura e Turismo do
governo do estado da Bahia, elaborou o Programa de Desenvolvimento Turístico da Bahia. O objetivo
é dotar o estado das condições necessárias para o aproveitamento de suas potencialidades naturais,
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históricas e culturais, ordenando o espaço territorial e definindo as ações necessárias ao
desenvolvimento do turismo. Desta forma, foram definidas Zonas Turísticas e uma delas é a Costa do
Cacau, litoral sul, abrangendo os municípios de Itacaré, Uruçuca, Ilhéus, Una e Canavieiras (ICMBio,
2018).

Reversibilidade:
Detalhes: No município baiano de Porto Seguro 72% da cobertura original de Mata Atlântica encontra-
se desmatado (SOS Mata Atlântica; INPE, 2011).

Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: A região de Santa Cruz de Cabrália e Porto Seguro apresentou um crescimento urbano mal
planejado representado pela ocupação urbana desordenada e pela descaracterização da paisagem.
Isto ainda é agravado por causa do turismo que causa um aumento demográfico sazonal e,
consequentemente, de lixo e esgoto (Carvalho, 2008).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
Detalhes: A região de entorno da REBIO Guaribas (Reserva Biológica Guaribas) está inserida em uma
matriz antrópica, cuja atividade principal é o plantio de cana-de açúcar, hortifrutigranjeiros em geral
(mamão, banana, abacaxi, pimentão, tomate, feijão, arroz, etc.), e a formação de pastagens
(MMA/IBAMA, 2003).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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Declínio:
habitat
Detalhes: Na região de entorno e mesmo dentro dos limites da REBIO Guaribas (Reserva Biológica
Guaribas) no município de Rio Tinto, a exploração de madeira centradas nas fitofisionomias florestais
é ainda uma atividade comum que, apesar de existirem leis que as protegem - como Lei Nº 4.771/65,
Lei 9.605/98 e Decreto 750/93 -, essas formações continuam sendo exploradas clandestinamente,
assim como algumas espécies ameaçadas de extinção tais como a Caesalpinia echinata, mais
conhecida como pau-brasil (MMA/IBAMA, 2003).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: A Mata Atlântica Nordestina encontra-se severamente fragmentada e em situação pior do
que a identificada para a Mata Atlântica da região Sudeste/ Sul. Estima-se que os Alagoas, Bahia,
Paraíba e Pernambuco resguardem somente 10,5%, 14%, 11,7% e 12,5%, respectivamente, de
cobertura florestal original (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 2.1 Site/area management
Situação: needed
De acordo com Pequeno (2014), a RPPN Fazenda Pacatuba apresenta um forte potencial para
preservação de espécies nativas, principalmente pelas medidas de proibição de qualquer tipo de
extrativismo. No entanto, ações de conservação necessárias são o controle da visitação,
investimentos em infraestrutura e incentivo a melhorar a gestão da Unidade de Conservação
(Pequeno, 2014).

Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada nas seguintes UC's: Área de Proteção Ambiental de Murici/AL (Lyra-Lemos 5554); RPPN
Estrela do Sul/AL (Alves-Silva 1265); Parque Estadual da Serra do Conduru/BA (Piotto 484), Reserva
Florestal de Porto Seguro (Folli 702), Reserva Biológica de Una (Jardim 2134), Reserva Biológica
Guaribas/PB (Fortunato 48), RPPN Fazenda Pacatuba/PB (Dionísio 133)

Usos:
Uso: 3. Medicine - human and veterinary
Recurso: leaf
Proveniência: natural
Detalhes:
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RUBIACEAE

Ixora pilosostyla Di Maio et Peixoto

Risco de extinção: ENB2ab(i,ii,iii)

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Marta Moraes; Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:27-07-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  15  metros  de  altura,  endêmica  do  Brasil,  que  ocorre  na  Floresta
Ombrófila da Mata Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi coletada nos estados da
Bahia, municípios de Itamaraju, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália; e Espírito Santo, no município de
Linhares.  Apresenta  AOO=24  km²  e  quatro  situações  de  ameaça  relativas  aos  municípios  de
ocorrência. O desmatamento e a transformação dos territórios em áreas de agricultura (SOS Mata
Atlântica; INPE, 2011) e pastagem (Lapig, 2018) são as principais ameaças à espécie. O crescimento
urbano desordenado nos municípios de Santa Cruz de Cabrália e Porto Seguro (Carvalho, 2008) levam
à perda de hábitat e à erosão genética de populações naturais (Silva, 2002). Embora presente na
Reserva Florestal da Vale, infere-se que esteja havendo declínio contínuo de EOO, AOO e qualidade
do hábitat da espécie.

641



Perfil da Espécie

Notas: Ixora pilosostyla Di Maio et Peixoto é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi
descrita em 2012 na revista Brittonia 64(4): 418–419. O material tipo é Duarte 6193, foi coletado na
Bahia e encontra-se depositado no herbário RB (Holótipo) (Di Maio e Peixoto, 2012). O nome
vernáculo da espécie é Araribe (da Luz 462).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem estudos das populações.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Ixora pilosostyla é uma espécie endêmica do Brasil, a espécie ocorre na BAHIA: municípios
Itamarajú (Monteiro 23562), Porto Seguro (Duarte 6193), Santa Cruz Cabrália (Lima 12707); ESPÍRITO
SANTO: Linhares (Folli 2817).
AOO: 24km²
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EOO: 6463km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Ixora pilosostyla é uma árvore de até 15 metros de altura, terrestre, perene que ocorre na
Mata Atlântica na Floresta Ombrófila (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018) e na Mata de
Tabuleiro (Di Maio e Peixoto, 2012).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Aug to Nov
fruiting Nov to Nov
Sindrome de dispersão:ornitochory
Resume: Ixora pilosostyla é uma planta com flores hermafroditas. A espécie floresce desde agosto até
novembro e produz frutos em novembro. Os frutos são consumidos por pássaros (Di Maio e Peixoto,
2012).

Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A prática de queimar os canaviais com a finalidade de diminuir a quantidade de palha e,
desta forma, facilitar a colheita se consolidou na década de 1970, com o surgimento do Programa
Nacional do Álcool. Ao contrário de outras regiões canavieiras do País, na região de Linhares (ES), os
solos de tabuleiro passaram a ser cultivados com cana-de-açúcar apenas nas últimas décadas
(Mendonza et al., 2000). O município de Linhares possui 11.722 ha de área plantada com cana-de-
açúcar e 10.596 ha com floresta plantada (Lapig, 2018).

Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Com 228.781 ha de área ocupada com árvores de Eucalyptus, o Espírito Santo é o sexto
estado da federação com a maior área plantada em 2014 (Ibá, 2015)

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A prática de queimar os canaviais com a finalidade de diminuir a quantidade de palha e,
desta forma, facilitar a colheita se consolidou na década de 1970, com o surgimento do Programa
Nacional do Álcool. Ao contrário de outras regiões canavieiras do País, na região de Linhares (ES), os
solos de tabuleiro passaram a ser cultivados com cana-de-açúcar apenas nas últimas décadas
(Mendonza et al., 2000). O município de Linhares possui 539 ha de áreas queimadas (Lapig, 2018).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Linhares possui 35% de sua área ocupada por pastagem (Lapig, 2018).

Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
Detalhes: A região de Santa Cruz de Cabrália e Porto Seguro apresentou um crescimento urbano mal
planejado representado pela ocupação urbana desordenada e pela descaracterização da paisagem.
Isto ainda é agravado por causa do turismo que causa um aumento demográfico sazonal e,
consequentemente, de lixo e esgoto (Carvalho, 2008).
Segundo Silva (2002), uma preocupação é a forte erosão genética que populações naturais da
espécie vêm sofrendo, principalmente por influências antrópicas causadas por empreendimentos
imobiliários nos municípios com potencialidade turística, a exemplo de Ilhéus, Valença, Itacaré e Porto
Seguro.

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: No município baiano de Porto Seguro 72% da cobertura original de Mata Atlântica encontra-
se desmatada (SOS Mata Atlântica; INPE, 2011).

RUBIACEAE

Kutchubaea duckei Steyerm.

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
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Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León
Data:15-11-2018

Justificativa: Árvore de até 30 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  Floresta  Ombrófila  e  Floresta  de  Terra  Firme  associadas  a  Amazônia  no  estado  do
Amazonas, municípios de São Paulo de Olivença e Manaus. É conhecida somente pelo material-tipo e
duas coletas adicionais efetivadas em 1994 dentro dos limites da Reserva Florestal A. Ducke. Desde
então,  pouco  se  avançou  em  relação  ao  estado  de  conhecimento  de  K.  duckei.  A  Amazônia
permanece representando o bioma brasileiro com os menores índices de esforço de coleta verificados
(BFG,  2015),  o  que  reflete  no  pouco  conhecimento  disponível  para  muitas  espécies.  Diante  da
carência  de  dados  geral,  a  espécie  foi  considerada como Dados  Insuficientes  (DD)  neste  momento,
uma vez que o conjunto de informações disponíveis não possibilitou uma avaliação de risco de
extinção  robusta.  Assim,  demanda-se  ações  de  pesquisa  (distribuição,  números  e  tendências
populacionais) urgentes que possibilitem uma reavaliação de seu risco de extinção no futuro à luz de
novas e precisas informações.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Memoirs of The New York Botanical Garden 10: 216. 1963.
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Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada no
estado do AMAZONAS, município Manaus (Ribeiro 1237).
AOO: 4km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore de 30 m de altura (Vicentini 584) que habita a Amazônia, na Floresta Ombrófila
(Floresta Pluvial) e na Floresta de Terra Firme (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
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present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Com uma alta densidade demográfica (41 hab. por ha), na zona Norte de Manaus o
crescimento populacional tem sido o principal responsável pela degradação ambiental que a mesma
vem sofrendo. A construção de conjuntos habitacionais pelo poder público e privado é um dos
principais responsáveis pelo desmatamento verificado nos últimos 18 anos. Mas sua proximidade com
a Reserva Adolpho Ducke há uma grande preocupação, pois os estudos mostram que a Reserva sofre
grande pressão devidoao surgimento cada vez mais intenso de ocupações irregulares em seu entorno
(Nogueira et al., 2007).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Os centros de desmatamento de alta intensidade situados na Amazônia foram deslocados
do tradicional Arco do
Desmatamento brasileiro para a Bolívia, o Peru e a região Nordeste da Amazônia. Foi verificado ainda
um
aumento acentuado no desmatamento em pequena escala, parcialmente compensando os declínios
relatados
anteriormente. Os eventos pequenos de desmatamento se espalharam por toda a Amazônia nos
últimos anos,
mesmo em áreas protegidas. Em conjunto, esses resultados aumentam a percepção sobre novas
formas de
ameaças incidentes na Amazônia e apresentam novos desafios para a conservação das florestas
dessa região
(Kalamandeen, 2017).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Segundo Fearnside (2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque
justifica projetos de
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infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à destruição de
habitats naturais
em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu cultivo. Em função do cultivo de soja
a
agroindústria nacional se interiorizou, a fronteira agrícola, a avicultura e suinocultura expandiram,
novas
fronteiras foram abertas e cidades fundadas no interior, surgindo como um novo fator responsável
pela
destruição da floresta (Domingues e Bermann, 2012). A produção de soja é uma das principais forças
econômicas que impulsionam a expansão da fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Domingues e
Bermann,
2012; Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que influenciou o mercado nacional e
internacional, por
meio de um processo de globalização, combinado com a crescente demanda por soja, baixos preços
das terras
e melhor infraestrutura de transporte do sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a
investir em
instalações de armazenamento e processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na
qual a
agricultura está substituindo as florestas nativas (Domingues e Bermann, 2012; Nepstad et al., 2006;
Vera-Diaz
et al., 2008).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013,
principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva, infraestrutura
rodoviárias e
hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O aumento do desmatamento
entre 2002-
2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de
1997 até o
nível de 33 milhões em 2004, incluindo apenas aqueles municípios da Amazônia com florestas de
dossel
fechado compreendendo pelo menos 50% de sua vegetação nativa (Nepstad et al., 2006). Segundo
Nepstad et
al. (2006) a indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços do desmatamento
anual,
esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença de febre aftosa na região.
Contudo, o
status de livre de febre aftosa conferido a uma grande região florestal (1,5 milhão de km²) no sul da
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Amazônia
seja, talvez, a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na promoção da
expansão da
indústria pecuária na Amazônia (Nepstad et al., 2006).

Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Fernside (2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do
desmatamento, atraindo
trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de floresta anteriormente inacessíveis dentro da
Amazônia.
Segundo o autor, o desmatamento é então estimulado não apenas por estradas que aumentam a
lucratividade
da agricultura e da pecuária, mas também pelo efeito das estradas (acessibilidade) na especulação
de terra e no
estabelecimento de posse de terras. As principais estradas são acompanhadas por redes de estradas
laterais
construídas por madeireiros, mineiros e posseiros. O desmatamento se espalha para fora das
rodovias e suas
estradas de acesso associadas. As rodovias também fornecem caminhos para a migração de
fazendeiros sem
terra e outros, gerando assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas principais
estimulam a
construção de estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes da rota principal da
rodovia. Um
exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho). Estradas
laterais
abririam o grande bloco de floresta intacta na parte oeste do estado do Amazonas, que incluia vastas
áreas de
terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por grileiros e posseiros (Fernside e Graça,
2006).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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habitat
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na floresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos
da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de concessão da mina,
aumentando
significativamente a taxa de desmatamento por meio do estabelecimento de infraestrutura (para
mineração e
transporte) e expansão urbana (Sonter et al., 2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as
atividades de
mineração artesanal também têm gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto
durante as
operações quanto após as atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais
significativos derivado
do uso de mercúrio no garimpo de ouro.

Ameaça: 7.2.10 Large dams
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: De acordo com Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes”
(definidas no Brasil
como barragens que possuam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na região da Amazônia
Legal com
reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão planejadas para serem construídas
ou em
construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas que foram incluídas no Plano de Expansão
de
Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil, MME, 2012.) A retração econômica do Brasil desde a publicação
do referido
plano resultou no alongamento dos horizontes de tempo para vários desses 62 projetos, mas o plano
2014-2023
ainda prevê a construção/ estabelecimento de 18 represas na bacia amazônica em seu plano para os
próximos
10 anos (Brasil, MME, 2014).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi coletada na Reserva Florestal Adolpho Ducke (Vicentini 584).

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
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Detalhes:

RUBIACEAE

Ladenbergia cujabensis Klotzsch

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León
Data:20-11-2018

Justificativa: Árvore de até 6 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ciliar ou de Galeria e Floresta Estacional Semidecidual associadas a Caatinga e
ao Cerrado nos estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Piauí e Tocantins. Apresenta distribuição muito
ampla,  EOO=536989  km²,  ocorrência  em  múltiplas  fitofisionomias  florestais  e  domínios
fitogeográficos  e  presença  confirmada  dentro  dos  limites  de  Unidades  de  Conservação  de  distintas
esferas administrativas e níveis de proteção. Aparentemente, não sofre corte seletivo ou outro uso
específico  que  afete  sua  perpetuação  na  natureza.  Assim,  foi  considerada  como  de  Menor
Preocupação  (LC)  neste  momento,  demandando  ações  de  pesquisa  (números  e  tendências
populacionais) a fim de se evitar sua inclusão em categoria de ameaça mais restritiva no futuro
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneykunde Gebräuchlichen
Gewächse 14(2): sub t. 15. 1846.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: yes
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados da BAHIA, município Barreiras (Irwin 31505); GOIÁS, município São Domingos (Oliveira 114);
MATO GROSSO, municípios Chapada dos Guimarães (Cunha 443), Cuiabá (Dubs 1835), Peixoto de
Azevedo (Passos, 1122); PIAUÍ, municípios Coronel José Dias (Emperaire s.n.), Guaribas (Martinelli
16333), São Raimundo Nonato (Empreraire s.n.); TOCANTINS, municípios Filadélfia (Prance 58506),
Goiatins (Amaral-Santos 708), Novo Alegre (Pereira 2868), Palmas (Árbocz 6711).
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AOO: 60km²
EOO: 536989km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 2.1 Dry Savanna
Biomas: Caatinga
Cerrado
Resume: Árvore de 6 m de altura (Árbocz 6711) que habita a Caatinga e o Cerrado, na Floresta Ciliar
ou de Galeria e na Floresta Estacional Semidecidual (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A Caatinga ocupava originalmente 826.411 km² do território brasileiro, porém atualmente
cerca de metade de sua cobertura vegetal foi perdida devido à ocupação humana (Antongiovanni et
al., 2018; Marinho et al., 2016). Os ambientes remanescentes, encontram-se sob intensa pressão da
extração de madeira, pecuária e caça (Marinho et al., 2016). Apenas 1,75% da área original da
Caatinga é protegida por Unidades de Conservação de Proteção Integral e 7% por Unidades de
Conservação de Uso Sustentável, o que a coloca como um dos biomas menos protegido dentre todos
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os biomas brasileiros (MMA 2011; Brasil 2018a,b). Estudos apontam que no Cerrado brasileiro restam
apenas 50% da cobertura florestal natural. A taxa de desmatamento tem aumentado, principalmente
devido à expansão do gado, indústrias de soja, reservatórios de hidrelétricas e expansão de áreas
urbanas (Françoso et al,. 2015; Ratter et al., 1997).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A pecuária é uma das principais fontes de renda e subsistência para os habitantes da
Caatinga (Antongiovanni et al., 2018). Em geral, bovinos, caprinos e ovinos são criados em regime de
liberdade, tendo acesso à vegetação nativa como base de sua dieta (Marinho et al. 2016). Na
Caatinga e em outras regiões semiáridas, o pastejo tem sido associado à compactação do solo,
redução na sobrevivência de plântulas e mudas, consumo de biomassa de dossel, alteração da
riqueza e composição das plantas (Marinho et al. 2016). Além disso, a sinergia entre o efeito do gado
pastando em remanescentes semiáridos e a invasão de espécies exóticas tem sido relatada (Hobbs,
2001). A pecuária é um distúrbio crônico na Caatinga que tem efeitos negativos sobre a diversidade
de plantas (Ribeiro et al., 2015). A ocupação do Cerrado pela atividade pecuária se deu a partir da
década de 1920, com a indústria de café em plena atividade. Mais tarde, com incentivos do governo
federal, a atividade pecuária iniciou o processo de ocupação e conversão do Cerrado em pastagens
(Klink e Moreira, 2002; Sano et al., 2008). Desde então, a pecuária passou a ocupar extensas áreas e
estabeleceu-se como uma das principais atividades econômicas no país (Sano et al., 2008),
recebendo cada vez mais subsídios governamentais, tais como, a criação do Conselho para o
Desenvolvimento da Pecuária (Rachid et al., 2013). No início, a pecuária beneficiou-se de gramíneas
nativas (Silva et al., 2015) e posteriormente o uso de tecnologias e a introdução de gramíneas
exóticas para melhoramento das pastagens contribuíram para o sucesso da atividade no Cerrado
(Ratter et al., 1997), sendo a região responsável por 41% do leite e 40% da carne bovina produzida
no Brasil (Pereira et al., 2012). As pastagens cultivadas ocupam cerca de 26,5% do território e
representam o principal uso do solo do Cerrado (Sano et al., 2008). Além dos impactos do gado sobre
a vegetação nativa, a atividade pecuária historicamente está associada à queimadas realizadas para
renovação da pastagem para o gado (Kolbek e Alves, 2008; Silva et al., 2015), as quais muitas vezes
fogem de controle e tornam-se grandes incêndios (Verdi et al., 2015).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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mature individuals
Detalhes: Tradicionalmente, a região Nordeste destacava-se pela produção de cana-de-açúcar
cultivada sobre a Caatinga (Kohlhepp, 2010). Apesar disso, a região não apresentava bons níveis de
produtividade devido as suas condições ambientais (Kohlhepp, 2010; Waldheim et al., 2006). A partir
de diversos incentivos governamentais, do crescente interesse na produção de biocombustíveis
(Gauder et al., 2011; Kohlhepp, 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011) e da aplicação de novas
técnicas de produção, dentre elas a irrigação e melhoramento de cultivares, o cultivo de cana-de
açúcar passou a expandir sua área de cultivo (Costa et al., 2011; Ferreira-Junior et al., 2014; Loarie et
al., 2011; Silva et al., 2012). Similarmente, a região destaca-se na produção de algodão (Borém et al.,
2003; Vidal-Neto e Freire, 2013), frutas (Vidal e Ximenes, 2016) e, nas últimas décadas, o cultivo de
soja tem expandido (Sanches et al., 2005). O Cerrado contém extensas áreas em condições
favoráveis à agricultura intensiva e à pecuária extensiva (Tavares et al., 2010), sendo cerca de 40%
da área convertida para estes usos (Rachid et al., 2013). A expansão agrícola no Cerrado vem sendo
estimulada por diversos incentivos governamentais, tais como os programas de biocombustíveis e
desenvolvimento do Cerrado, ou de assistência técnica (Bojanic, 2017; Fearnside, 2001; Gauder et al.,
2011; Koizumi, 2014; Moreddu et al., 2017; Pereira et al., 2012; Rachid et al., 2013; Ratter et al.,
1997), a fim de suprir a crescente demanda do mercado internacional (Gauder et al., 2011; Pereira et
al., 2012). Essa região é responsável pela produção de cerca de 49% dos grãos no Brasil (Rachid et
al., 2013), em particular a soja, o milho e o algodão (Bojanic, 2017; Castro et al., 2010; Ratter et al.,
1997). O Cerrado brasileiro sofreu perdas particularmente pesadas para o avanço da soja (Fearnside,
2001), tendo cerca de 10,5% de sua área ocupada por culturas agrícolas (Sano et al., 2008). Além de
ser considerado o celeiro brasileiro devido à produção de grão (Pereira et al., 2012), extensas áreas
de Cerrado têm sido ocupadas pela cana-de-açúcar (Castro et al., 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al.,
2011; Rachid et al., 2013), sendo o Brasil o mais importante produtor de açúcar do mundo (Galdos et
al., 2009; Gauder et al., 2011; Pereira et al., 2012). Recentemente, a expansão da produção de cana-
de-açúcar no Cerrado tem sido motivada por programas governamentais destinados a promover o
setor sucroalcooleiro, especialmente para a produção de agroenergia e bioetanol devido a
importância econômica que assumiram no mercado internacional (Gauder et al., 2011; Koizumi, 2014;
Loarie et al., 2011; Pereira et al., 2012; Rachid et al., 2013). O Brasil é o segundo maior produtor de
etanol do mundo (Mielnik et al., 2017). Segundo Rachid et al., (2013), as áreas cultivadas nos estados
de Goiás e Mato Grosso do Sul cresceram mais de 300% nos últimos 5 anos. Essa expansão ocorre
principalmente por meio da substituição de áreas agrícolas estabelecidas (pastagem e campos de
soja e milho) por cana-de-açúcar, forçando a expansão dessas atividades sobre novas áreas de
floresta ou Cerrado (Castro et al., 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011; Rachid et al., 2013). Ainda,
a produção de cana-de-açúcar por muitos anos esteve associada às queimadas dos canaviais
realizadas pré-colheita, causando impactos ambientais sobre diferentes componentes do ecossistema
(Galdos et al., 2009; Rachid et al., 2013).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A perda e a alteração de habitat no Cerrado também está vinculada a atividade de
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mineração desenvolvida em vários estados de sua ocorrência (Fernandes et al., 2011, 2014; Jacobi
and Carmo, 2008). Na região do Cerrado há dois principais centro de exploração mineral, sendo um
deles situado em Goiás onde destaca-se o município de Niquelândia (Fernandes et al., 2011) e o outro
em Minas Gerais, cuja a região do quadrilátero ferrífero e Espinhaço Meridional concentram a maior
parte das atividades (Carmo e Jacobi, 2012; Fernandes et al., 2011, 2014; Jacobi and Carmo, 2008).
Nas últimas quatro décadas o Quadrilátero Ferrífero já perdeu milhares de hectares de cangas, pelo
menos 40% da área total, devido principalmente ao efeito direto da ocorrência de 46 minas de
extração de minério de ferro (Carmo e Jacobi, 2012). Tal atividade tem provocados danos ambientais
imensuráveis, dentre eles, o maior desastre ambiental após o rompimento de uma das barragens de
rejeitos minerais (Escobar, 2015; Neves et al., 2016).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie ocorre na área de proteção ambiental da chapada dos Guimarães (Nave 1188) e no Parque
Nacional da Chapada dos Guimarães (Dubs 1835).

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

RUBIACEAE

Ladenbergia paraensis Ducke

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León
Data:15-11-2018

Justificativa:  Árvore  de  pequeno  porte,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,
2018). Foi coletada em Floresta Ombrófila e Floresta de Terra Firme associadas a Amazônia no estado
do Pará, município Gurupá. Conhecida somente pelo seu material-tipo, pouco se avançou em relação
ao conhecimento disponível de L. paraensis desde então. A Amazônia permanece representando o
bioma brasileiro com os menores índices de esforço de coleta verificados (BFG, 2015), o que reflete
no pouco conhecimento disponível  para muitas espécies.  Diante da carência de dados geral,  a
espécie foi considerada como Dados Insuficientes (DD) neste momento, uma vez que o conjunto de
informações  disponíveis  não  possibilitou  uma  avaliação  de  risco  de  extinção  robusta.  Assim,
demanda-se ações de pesquisa (distribuição, números e tendências populacionais)  urgentes que
possibilitem  uma  reavaliação  de  seu  risco  de  extinção  no  futuro  à  luz  de  novas  e  precisas
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informações.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Archivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 4: 176. 1925.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada no
estado do PARÁ, municípios Gurupá (Ducke 15572)
AOO: 4km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore que habita a Amazônia, na Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial) e na Floresta de Terra
Firme (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Os centros de desmatamento de alta intensidade situados na Amazônia foram deslocados
do tradicional Arco do
Desmatamento brasileiro para a Bolívia, o Peru e a região Nordeste da Amazônia. Foi verificado ainda
um
aumento acentuado no desmatamento em pequena escala, parcialmente compensando os declínios
relatados
anteriormente. Os eventos pequenos de desmatamento se espalharam por toda a Amazônia nos
últimos anos,
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mesmo em áreas protegidas. Em conjunto, esses resultados aumentam a percepção sobre novas
formas de
ameaças incidentes na Amazônia e apresentam novos desafios para a conservação das florestas
dessa região
(Kalamandeen, 2017).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Segundo Fearnside (2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque
justifica projetos de
infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à destruição de
habitats naturais
em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu cultivo. Em função do cultivo de soja
a
agroindústria nacional se interiorizou, a fronteira agrícola, a avicultura e suinocultura expandiram,
novas
fronteiras foram abertas e cidades fundadas no interior, surgindo como um novo fator responsável
pela
destruição da floresta (Domingues e Bermann, 2012). A produção de soja é uma das principais forças
econômicas que impulsionam a expansão da fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Domingues e
Bermann,
2012; Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que influenciou o mercado nacional e
internacional, por
meio de um processo de globalização, combinado com a crescente demanda por soja, baixos preços
das terras
e melhor infraestrutura de transporte do sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a
investir em
instalações de armazenamento e processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na
qual a
agricultura está substituindo as florestas nativas (Domingues e Bermann, 2012; Nepstad et al., 2006;
Vera-Diaz
et al., 2008).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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Declínio:
habitat
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013,
principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva, infraestrutura
rodoviárias e
hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O aumento do desmatamento
entre 2002-
2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de
1997 até o
nível de 33 milhões em 2004, incluindo apenas aqueles municípios da Amazônia com florestas de
dossel
fechado compreendendo pelo menos 50% de sua vegetação nativa (Nepstad et al., 2006). Segundo
Nepstad et
al. (2006) a indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços do desmatamento
anual,
esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença de febre aftosa na região.
Contudo, o
status de livre de febre aftosa conferido a uma grande região florestal (1,5 milhão de km²) no sul da
Amazônia
seja, talvez, a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na promoção da
expansão da
indústria pecuária na Amazônia (Nepstad et al., 2006).

Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Fernside (2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do
desmatamento, atraindo
trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de floresta anteriormente inacessíveis dentro da
Amazônia.
Segundo o autor, o desmatamento é então estimulado não apenas por estradas que aumentam a
lucratividade
da agricultura e da pecuária, mas também pelo efeito das estradas (acessibilidade) na especulação
de terra e no
estabelecimento de posse de terras. As principais estradas são acompanhadas por redes de estradas
laterais
construídas por madeireiros, mineiros e posseiros. O desmatamento se espalha para fora das
rodovias e suas
estradas de acesso associadas. As rodovias também fornecem caminhos para a migração de
fazendeiros sem
terra e outros, gerando assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas principais
estimulam a
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construção de estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes da rota principal da
rodovia. Um
exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho). Estradas
laterais
abririam o grande bloco de floresta intacta na parte oeste do estado do Amazonas, que incluia vastas
áreas de
terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por grileiros e posseiros (Fernside e Graça,
2006).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na floresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos
da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de concessão da mina,
aumentando
significativamente a taxa de desmatamento por meio do estabelecimento de infraestrutura (para
mineração e
transporte) e expansão urbana (Sonter et al., 2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as
atividades de
mineração artesanal também têm gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto
durante as
operações quanto após as atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais
significativos derivado
do uso de mercúrio no garimpo de ouro.

Ameaça: 7.2.10 Large dams
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: De acordo com Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes”
(definidas no Brasil
como barragens que possuam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na região da Amazônia
Legal com
reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão planejadas para serem construídas
ou em
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construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas que foram incluídas no Plano de Expansão
de
Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil, MME, 2012.) A retração econômica do Brasil desde a publicação
do referido
plano resultou no alongamento dos horizontes de tempo para vários desses 62 projetos, mas o plano
2014-2023
ainda prevê a construção/ estabelecimento de 18 represas na bacia amazônica em seu plano para os
próximos
10 anos (Brasil, MME, 2014).

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

663



RUBIACEAE

Molopanthera paniculata Turcz.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Marta Moraes; Patricia da Rosa
Data:29-08-2018

Justificativa:  Árvore de até  30 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Conhecida popularmente como pesquim, saco-de-mono ou araribá-do-rego, foi coletada em Floresta
Ombrófila  Densa,  Floresta  Estacional  Semidecidual  e  Floresta  de  Galeria  associadas  ao  Cerrado,  a
Mata Atlântica e a Caatinga, nos estados da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro.
Apresenta distribuição ampla,  EOO=287957 km² e  ocorrência  confirmada em diversas tipologias  de
vegetação e  domínios  fitogeográficos,  além da presença em Unidades de Conservação de proteção
integral. Apesar de ameaças históricas e presentes incidirem sobre a população da espécie, como a
intensa atividade pecuária,  desmatamento acentuado,  queimadas para abertura de pastagens e
consequente aumento na frequência de incêndios (Carvalho, 2008; IBGE, 2013; Araujo e Rocha, 1998;
Fernandes et al.,  2005; Mendonza et al.,  2000),  sua ampla distribuição, frequente presença em
campo, em coleções e herbários, além da presença em áreas protegidas posicionam a espécie como
Menor Preocupação (LC) neste momento. Recomenda-se, entretanto, ações de pesquisa (números
populacionais) e conservação (efetivação de áreas protegidas e inclusão em Planos de Manejo) a fim
de se evitar sua inclusão em categoria de ameaça no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 21(1): 581. 1848

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados da BAHIA, municípios de Andaraí (Silva 2842), Barra da Estiva (Vaillant 21), Itamaraju
(Monteiro 23498), Itambé (Belém 3677), Jacobina (Nonato 870), Lençóis (Couto 159), Miguel Calmon
(Guedes et al. 12126), Rui Barbosa (Queiroz 9285), Santa Cruz de Cabrália (Mori 10328); ESPÍRITO
SANTO, municípios de Baixo Guandu (Folli 7116), Linhares (Lino 75), São Domingos do Norte (Tsuji
2179); MINAS GERAIS, município de Belo Horizonte (Ducke s.n.), Caratinga (Andrade 178), Dionísio
(França 595), Grão Mogol (Pirani e Mello-Silva) Itaobim (Rizzini 1126), Jaboticatubas (Silva 169),
Joanésia (Mansur 44), Lagoa Santa (Warming s.n.), Nova Lima (Oliveira 1216), Salinas (Ribeiro 288),
Santa Luzia (Barreto 8305), Santana do Riacho (Pirani s.n.), Serro (Williams 6861), Tombos (Barreto
1789), Viçosa (Kuhlmann 82); RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro (Kuhlmann s.n.)

665



AOO: 156km²
EOO: 287957km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
3.5 Subtropical/Tropical Dry Shrubland
Biomas: Mata Atlântica
Caatinga
Cerrado
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Floresta Estacional Semidecidual
Cerrado (lato sensu)
Resume: Árvore com até 30 m de altura, que habita a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga, na
Floresta Ombrófila, Floresta Estacional Semidecidual e Florestas de Galeria (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018).

Reprodução:
Resume: Foi coletada em flor nos meses de: março (Ducke s.n.), abril (Rizzini 1126), maio (Belém
3677), junho (Vaillant 21), julho (Queiroz 9285), agosto (Guedes 12126), setembro (Melo 3012); e
com fruto em junho (Vaillant 21), setembro (Melo 3012), outubro (Jardim 711)

Ameaças:
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
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present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O município de Barra da Estiva sofre desde tempos pretéritos com a intensa atividade
pecuária, o que resulta em declínio contínuo da qualidade do habitat da região de ocorrência da
espécie, não só pelo aumento da freqüência de incêndios bem como pela invasão de gramíneas
exóticas para a formação de pastagens (IBGE, 2013).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Os remanescentes florestais do Sul da Bahia estão fortemente ameaçados, além da grave
crise da cultura do cacau, estes remanescentes também sofrem impactos da atividade de pecuária
extensiva, café, pupunha e exploração madeireira. (Araujo & Rocha, 1998)

Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Desenvolvimento do turismo se impôs como a principal atividade econômica da região de
Porto Seguro, devido aos seus inúmeros recursos turísticos (Carvalho, 2008).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
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Detalhes: Em estudo de degradação ambiental causada pela agricultura em Minas Gerais, o município
de Grão Mongol obteve um índice de degradação ambiental de 91% (Fernandes et al., 2005).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A prática de queimar os canaviais com a finalidade de diminuir a quantidade de palha e,
desta forma, facilitar a colheita se consolidou na década de 1970, com o surgimento do Programa
Nacional do Álcool. Ao contrário de outras regiões canavieiras do País, na região de Linhares (ES), os
solos de tabuleiro passaram a ser cultivados com cana-de-açúcar apenas nas últimas décadas
(Mendonza et al., 2000).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada no Parque Estadual das Sete Passagens - BA (Guedes et al. 12126); Reserva
Florestal da CVRD - ES (Spada 29373); APA Morro da Pedreira - MG (Pirani s.n.)

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

RUBIACEAE

Platycarpum acreanum G.K.Rogers

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León
Data:20-11-2018

Justificativa: Árvore de até 35 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi

668



coletada em Floresta de Terra Firme associada a Amazônia no estado do Acre, município de Cruzeiro
do Sul. Descrita em 1984, a espécie é conhecido por somente cinco coletas, e pouco se avançou em
relação  ao  seu  estado  de  conhecimento  desde  então,  apesar  de  coletas  esparsas  terem sido
realizadas em 2014. A Amazônia permanece representando o bioma brasileiro com os menores
índices de esforço de coleta verificados (BFG, 2015), o que reflete no pouco conhecimento disponível
para muitas espécies. Diante da carência de dados geral, a espécie foi considerada como Dados
Insuficientes  (DD)  neste  momento,  uma  vez  que  o  conjunto  de  informações  disponíveis  não
possibilitou uma avaliação de risco de extinção robusta.  Assim, demanda-se ações de pesquisa
(distribuição, números e tendências populacionais) urgentes que possibilitem uma reavaliação de seu
risco de extinção no futuro à luz de novas e precisas informações.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Flora Neotropica, Monograph 39: 101–103, f. 203. 1984.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.
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Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada no
estado do ACRE, município Cruzeiro do Sul (Cardozo 6334).
AOO: 20km²
EOO: 1366km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore de 35 m de altura (Delperete 7718) que habita a Amazônia, na Floresta de Terra
Firme (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Os centros de desmatamento de alta intensidade situados na Amazônia foram deslocados
do tradicional Arco do
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Desmatamento brasileiro para a Bolívia, o Peru e a região Nordeste da Amazônia. Foi verificado ainda
um
aumento acentuado no desmatamento em pequena escala, parcialmente compensando os declínios
relatados
anteriormente. Os eventos pequenos de desmatamento se espalharam por toda a Amazônia nos
últimos anos,
mesmo em áreas protegidas. Em conjunto, esses resultados aumentam a percepção sobre novas
formas de
ameaças incidentes na Amazônia e apresentam novos desafios para a conservação das florestas
dessa região
(Kalamandeen, 2017).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Segundo Fearnside (2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque
justifica projetos de
infraestrutura de transporte maciço que desencadeia outros eventos que levam à destruição de
habitats naturais
em vastas áreas, além do que já é diretamente usado para o seu cultivo. Em função do cultivo de soja
a
agroindústria nacional se interiorizou, a fronteira agrícola, a avicultura e suinocultura expandiram,
novas
fronteiras foram abertas e cidades fundadas no interior, surgindo como um novo fator responsável
pela
destruição da floresta (Domingues e Bermann, 2012). A produção de soja é uma das principais forças
econômicas que impulsionam a expansão da fronteira agrícola na Amazônia brasileira (Domingues e
Bermann,
2012; Vera-Diaz et al., 2008). Um conjunto de fatores que influenciou o mercado nacional e
internacional, por
meio de um processo de globalização, combinado com a crescente demanda por soja, baixos preços
das terras
e melhor infraestrutura de transporte do sudeste da Amazônia levou grandes empresas de soja a
investir em
instalações de armazenamento e processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na
qual a
agricultura está substituindo as florestas nativas (Domingues e Bermann, 2012; Nepstad et al., 2006;
Vera-Diaz
et al., 2008).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
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Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A floresta amazônica perdeu 17% de sua cobertura florestal original, 4,7% somente entre
2000 e 2013,
principalmente devido à atividades oriundas da agroindústria, pecuária extensiva, infraestrutura
rodoviárias e
hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al., 2016). O aumento do desmatamento
entre 2002-
2004 foi, principalmente, resultado do crescimento do rebanho bovino, que cresceu 11% ao ano de
1997 até o
nível de 33 milhões em 2004, incluindo apenas aqueles municípios da Amazônia com florestas de
dossel
fechado compreendendo pelo menos 50% de sua vegetação nativa (Nepstad et al., 2006). Segundo
Nepstad et
al. (2006) a indústria pecuária da Amazônia, responsável por mais de dois terços do desmatamento
anual,
esteve temporariamente fora do mercado internacional devido a presença de febre aftosa na região.
Contudo, o
status de livre de febre aftosa conferido a uma grande região florestal (1,5 milhão de km²) no sul da
Amazônia
seja, talvez, a mudança mais importante que fortaleceu o papel dos mercados na promoção da
expansão da
indústria pecuária na Amazônia (Nepstad et al., 2006).

Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Fernside (2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do
desmatamento, atraindo
trabalhadores migrantes e investimentos para áreas de floresta anteriormente inacessíveis dentro da
Amazônia.
Segundo o autor, o desmatamento é então estimulado não apenas por estradas que aumentam a
lucratividade
da agricultura e da pecuária, mas também pelo efeito das estradas (acessibilidade) na especulação
de terra e no
estabelecimento de posse de terras. As principais estradas são acompanhadas por redes de estradas
laterais
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construídas por madeireiros, mineiros e posseiros. O desmatamento se espalha para fora das
rodovias e suas
estradas de acesso associadas. As rodovias também fornecem caminhos para a migração de
fazendeiros sem
terra e outros, gerando assim o desmatamento em áreas adjacentes. As estradas principais
estimulam a
construção de estradas secundárias que fornecem acesso a regiões distantes da rota principal da
rodovia. Um
exemplo importante é a reconstrução planejada da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho). Estradas
laterais
abririam o grande bloco de floresta intacta na parte oeste do estado do Amazonas, que incluia vastas
áreas de
terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por grileiros e posseiros (Fernside e Graça,
2006).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na floresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos
da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de concessão da mina,
aumentando
significativamente a taxa de desmatamento por meio do estabelecimento de infraestrutura (para
mineração e
transporte) e expansão urbana (Sonter et al., 2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as
atividades de
mineração artesanal também têm gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto
durante as
operações quanto após as atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais
significativos derivado
do uso de mercúrio no garimpo de ouro.

Ameaça: 7.2.10 Large dams
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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Detalhes: De acordo com Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes”
(definidas no Brasil
como barragens que possuam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na região da Amazônia
Legal com
reservatórios preenchidos. Outras 37 “grandes” barragens estão planejadas para serem construídas
ou em
construção, incluindo 13 barragens ainda não preenchidas que foram incluídas no Plano de Expansão
de
Energia do Brasil 2012-2021 (Brasil, MME, 2012.) A retração econômica do Brasil desde a publicação
do referido
plano resultou no alongamento dos horizontes de tempo para vários desses 62 projetos, mas o plano
2014-2023
ainda prevê a construção/ estabelecimento de 18 represas na bacia amazônica em seu plano para os
próximos
10 anos (Brasil, MME, 2014).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

RUBIACEAE

Posoqueria acutifolia Mart.

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Patricia da Rosa
Data:31-08-2018

Justificativa:  Árvore de até  12 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Conhecida  popularmente  como  bacupari-miúdo  ou  fruta-de-macaco,  a  espécie  foi  coletada  em
Floresta Ombrófila Densa associada a Mata Atlântica nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Segundo a Flora do Brasil 2020 em construção (2018), P. acutifolia ocorre também nos estados de
Minas Gerais e São Paulo, porém estas ocorrências não foram validadas pelo especialista dada a
enorme  incerteza  taxônomica  e  a  mau  aplicação  da  hipótese  taxônomica  para  congêneres
simpátricas e de circunscrição vaga, principalmente P. latifolia. Diante dessa incerteza e profusão de
registros de coleta equivocadamente atribuídos a P. acutifolia, optou-se por considerar essa espécie
como Dados Insuficientes (DD) neste momento, apesar das crescentes pressões antrópicas incidentes
sobre sua área de ocorrência (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018; Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001). Recomenda-se ação de pesquisa (revisão taxônomica do gênero, distribuição e população)
urgentes a fim de se ampliar o conhecimento sobre a espécie e garantir a condução de avaliação de
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risco de extinção mais precisa no futuro.

Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Flora 24(2, Beibl.): 77. 1841

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados do ESPÍRITO SANTO, município de Cariacica (Amorim 7350), Santa Teresa (Kollmann 8500),
RIO DE JANEIRO, municípios de Cachoeiras de Macacu (Lima 4239), Guapimirim (Martinelli 9991),
Magé (Gomes 321), Mendes (Braga 622), Niterói (Barros 2399), Nova Iguaçu (Silva Neto 1459), Paraty
(Klein 596), Petrópolis (Paulino s.n.), Rio de Janeiro (Peixoto 4060), Santa Maria Madalena (Farney
1452), Teresópolis (Gardner 449).
Segundo a Flora do Brasil ocorre também nos estados de Minas Gerais e São Paulo porém estas
ocorrências não foram validadas pelo especialista.
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AOO: 76km²
EOO: 30933km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com até 12 m, que habita a Floresta Ombrófila na Mata Atlântica (Flora do Brasil
2020 em construção, 2018)

Reprodução:
Fenologia:
flowering Sep to Dec
fruiting Jan to Dec
Resume: A espécie foi coletada em flor nos meses de: setembro (Braga 622), outubro (Lima 2310),
dezembro (Kollmann 8500); e com frutos nos meses de: janeiro (Barros 2399), fevereiro (Sommer
817), março (Barros 2803),abril (Barros 2672), maio (Amorim 7350),junho (Farney 1452), setembro
(Braga 634), outubro (Martinelli 9991), novembro (Silva Neto 485), dezembro (Klein 596)

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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Detalhes: Dados publicados recentemente (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para uma
redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossitemas associados
no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem. Embora a
taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento áreas florestais
e sua qualidade estão em declínio contínuo há pelo menos 30 anos (Fundação SOS Mata Atlântica e
INPE, 2016).

Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiverdade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al. 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O município de Santa Teresa, outrora recoberto em sua totalidade por Mata Atlântica,
atualmente possui cerca de 20% de remanescentes florestais (SOS Mata Atlântica INPE, 2018).

Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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locality
habitat
Detalhes: O município de Magé, situado no entorno da Baía de Guanabara, sofre diversos impactos
ambientais em função do crescimento populacional e de atividades industriais (Kassiadou e Sánchez,
2014).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

RUBIACEAE

Posoqueria bahiensis Macias & Kin.-Gouv.

Risco de extinção: VUB1ab(i,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mário Gomes
Data:20-11-2018

Justificativa: Árvores de até 16 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Foi  coletada  em  Floresta  Ombrófila  e  Restinga  associada  a  Mata  Atlântica  nos  estados  da  Bahia  e
Espírito  Santo.  Apresenta  distribuição  restrita,  EOO=12396  km²  e  ocorrência  exclusiva  em
fitofisionomias  florestais  atualmente  severamente  fragmentadas.  Estima-se  que  restem  atualmente
cerca de 15% da vegetação original da Mata Atlântica (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018; Ribeiro et al.,
2009).  Sabe-se  que  grande  parte  das  florestas  úmidas  da  Bahia  e  Espírito  Santo  encontram-se
fragmentadas como resultado de atividades antrópicas realizadas no passado e atualmente, restando
12%  e  14%  de  remanescentes  florestais,  respectivamente  (SOS  Mata  Atlântica  e  INPE,  2018).
Desmatamento, corte madeireiro e implementação de atividades agrossilvipecuárias em larga escala
(Paciencia e Prado, 2005), principalmente plantações de Eucalyptus sp. (Baesso et al., 2010; Landau,
2003), cacau (Rolim e Chiarello, 2004) e vastas áreas convertidas em pasto e outras culturas, como
seringa,  piaçava  e  dendê  (Alger  e  Caldas,  1996)  constituem os  principais  vetores  de  stress  a
persistência de P.  bahiensis na natureza.  Apesar de ocorrência em Unidade de Conservação de
proteção integral,  estas sofrem com desmatamento,  corte seletivo e situação fundiária irregular
(Instituto Sócio-Ambiental, 2018). Diante do exposto, portanto, considera-se a espécie Vulnerável
(VU) a extinção. Infere- se declínio contínuo em EOO e extensão e qualidade de habitat. Recomenda-
se  ações  de  pesquisa  (distribuição,  busca  por  novas  localidades,  censo,  números  e  tendências
populacionais)  e  conservação  (Plano  de  Ação)  urgentes  a  fim  de  se  garantir  a  perpetuação  desta
espécie  no  futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Macias, L.F. & Kinoshita, L.S., Novon 13: 206, 2003.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: BAHIA, município de Cairú (Mattos Silva 2549), Itacaré (Thomas 12186), Saubara (Miranda
6802), Taperoá (Mattos Silva 2562), Uruçuca (Thomas 8409), Valença (Fiaschi 2302), ESPÍRITO
SANTO, município de Nova Venécia (Kollmann 11372).
AOO: 36km²
EOO: 12396km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Tipo de Vegetação: Restinga
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Área antrópica
Resume: Árvores de 3-16 m de altura (Thomas 8409), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica em
floresta pluvial e em restinga (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Oct to Oct
fruiting Fev to Oct
Sindrome de dispersão:zoochory
Informações sobre o dispersor: Frutos bacoides com sementes geralmente dispersas por primatas que
se alimentam da polpa mucilaginosa que as envolve (M. Gomes com. pess.).
Resume: A espécie foi coletada em flor/botões no mês de: outubro (Belém 1887); e com frutos
maduros em: fevereiro (Jardim 607), junho (Fiaschi 2302) e outubro (Fiaschi 2580).

Ameaças:
Ameaça: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
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Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
Declínio:
habitat
Detalhes: Desordenado com áreas abertas para loteamento e presença de muitas estradas de terra e
trilhas, com erosão do solo e formação de voçorocas (Google Earth Pro Version 7.3.2., 2018).

Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiversidade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al., 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
occupancy
Detalhes: O município de Taperoá com 410179 ha tem 1700 ha de seu território convertido em
agricultura de guaraná, dendê, cacau, cravo da índia, piaçava, pimenta do reino, milho, cana-de-
açúcar, entre outros. (Lapig, 2018; Sacramento, 2018).

Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Detalhes: A atividade turística está sendo intensivamente estimulada pelo governo do estado. A
Coordenação de Desenvolvimento do Turismo - CODETUR, ligada a Secretaria da Cultura e Turismo do
governo do estado da Bahia, elaborou o Programa de Desenvolvimento Turístico da Bahia. O objetivo
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é dotar o estado das condições necessárias para o aproveitamento de suas potencialidades naturais,
históricas e culturais, ordenando o espaço territorial e definindo as ações necessárias ao
desenvolvimento do turismo. Desta forma, foram definidas Zonas Turísticas e uma delas é a Costa do
Cacau, litoral sul, abrangendo os municípios de Itacaré, Uruçuca, Ilhéus, Una e Canavieiras (ICMBio,
2018).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
occupancy
Detalhes: Em Saubara (BA) a extração de areia forma depressões paludosas artificiais, resultantes de
dragagem; raspagem do solo. Extração de barro com erosão no entorno de alguns riachos. A região
de Nova Venécia (ES) é explorada em grande parte pela mineração, através de algumas pedreiras
(Google Earth Pro Version 7.3.2., 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada [PE Serra do Condurú - BA (Jardim 2962) e APA da Pedra do Elefante - ES
(Kollmann 11372)].

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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RUBIACEAE

Rudgea gardenioides (Cham.) Müll.Arg.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Gláucia Crispim
Data:14-12-2018

Justificativa:  Árvore de até XX m, endêmica do Brasil  (Flora do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida por arapoca, pau-de-dóia, peroba-d'agua e corticeira-da-mata, foi coletada
emFloresta  Ciliar  e/ou  de  Galeria,  Floresta  Ombrófila  (Floresta  Pluvial)  e  Floresta  Ombrófila  Mista
associadas a Mata Atlântica nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa
Catarina e São Paulo. Apresenta distribuição ampla, EOO=491412 km², diversos registros depositados
em coleções biológicas, inclusive com coletas realizadas recentemente, e ocorrência confirmada em
Unidades  de  Conservação  de  proteção  integral.  A  espécie  ocorre  em  múltiplas  fitofisionomias,  de
forma pouco comum na maior parte das localidades em que foi registrada. Não existem dados sobre
tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos maduros,
além de não serem descritos  usos potenciais  ou efetivos  que comprometam sua existência  na
natureza. Assim, R. gardenioides foi considerada como Menor Preocupação (LC), demandando ações
de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais) a fim de se ampliar o conhecimento
disponível e garantir sua perpetuação na natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Flora 59: 455. 1876. Nomes populares: arapoca, pau-de-dóia, peroba d'agua,
corticeira-da-mata (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). De acordo com especialista botânico a
espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Não. ; 2 - ocorre em Unidades de
Conservação. R.: Sim. Parque Nacional do Itatiaia (RJ), Parque Estadual do Desengano (RJ), Parque
Nacional do Caparaó (ES/MG), Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (SP).; 3 - apresenta registros
recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.: Não. ; 5 - possui
amplitude de habitat. R.: Não. ; 6 - possui especificidade de habitat. R.: Sim. ; 7 - apresenta dados
quantitativos sobre o tamanho populacional. R.: Não; 8 - em relação a frequência dos indivíduos na
população. R.: Pouco comum; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.: A espécie
é considerada por Zappi (2003) como vulnerável (VU) devido ao seu habitat estar sendo ocupado por
atividades de agricultura e desenvolvimento urbano.; (Mario Gomes, com. pess. 06/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Frequência: Pouco comum (Gomes, M. com. pess., 2008).
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Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados Espírito Santo (Devecchi 98), Minas Gerais (Valente 500), Paraná (Silva 3920), Rio de Janeiro
(Rosa 1003), Santa Catarina (Bresolin 1355), São Paulo (Barros 1937).
AOO: 188km²
EOO: 491412km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Floresta Ombrófila Mista
Resume: Árvore de 8 m de altura (Ceccantini 3224) que ocorre na Mata Atlântica, na Floresta Ciliar ou
Galeria, Floresta Ombrófila (= Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior
que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas associados no Brasil. De
acordo com o
relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem. Embora a taxa de desmatamento
tenha diminuído
nos últimos anos, ainda está em andamento, e a qualidade e extensão de áreas florestais encontram-
se em
declínio contínuo há pelo menos 30 anos (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Criado em
1985, o
monitoramento feito pelo Atlas permite nesta edição quantificar o desmatamento acumulado em
alguns Estados nos
últimos 30 anos. O Paraná lidera este ranking, com 456.514 hectares desmatados, seguido por Minas
Gerais
(383.637 ha) e Santa Catarina (283.168 ha). O total consolidado de desmatamento identificado pelo
Atlas desde a
sua criação, que não incluiu alguns Estados em determinados períodos, chega a 1.887.596 hectares.

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: No Brasil, a área original de Floresta Ombrófila Mista (Floresta de Araucária) ,era de
aproximadamente 200.000 a 250.000 km², ocorrendo com maior intensidade nos Estados do Paraná
(40%), Santa Catarina (31%), Rio Grande do Sul (25%), com manchas esparsas no sul de São Paulo
(3%), internando-se até o sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro (1%). Esta formação vegetacional,
típica da Região Sul do Brasil, abriga componentes arbóreos de elevado valor comercial,como a
Araucaria angustifolia (pinheiro) e Ocotea porosa (imbuia), por isso esta floresta foi alvo de intenso
processo de exploração predatório. Atualmente os remanescentes florestais não perfazem mais do
que 1% da área original, e suas espécies arbóreas estão relacionadas na lista oficial de espécies da
flora brasileira ameaçadas de extinção. A Floresta Ombrófila Mista teve significativa importância no
histórico de ocupação da Região Sul, não somente pela extensão territorial que ocupava, mas
principalmente pelo valor econômico que representou durante quase um século. No entanto, a
intensidade da exploração madeireira, desmatamentos e queimadas, substituição da vegetação por
pastagens, agricultura, reflorestamentos homogêneos com espécies exóticas e a ampliação das zonas
urbanas no sul do Brasil, iniciados nos primeiros anos do século XX, provocaram uma dramática
redução da área das florestas originais na região (Medeiros et al., 2005).

Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
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Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Vivem no entorno da Mata Atlântica aproximadamente 100 milhões de habitantes, os quais
exercem enorme
pressão sobre seus remanescentes, seja por seu espaço, seja pelos seus inúmeros recursos. Ainda
que restem
exíguos 7,3% de sua área original, apresenta uma das maiores biodiversidades do planeta. A ameaça
de extinção
de algumas espécies ocorre porque existe pressão do extrativismo predatório sobre determinadas
espécies de
valor econômico e também porque existe pressão sobre seus habitats, sejam, entre outros motivos,
pela
especulação imobiliária, seja pela centenária prática de transformar floresta em área agrícola
(Simões; Lino, 2003).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Área largamente utilizada por atividades agropecuária, destacando o café no Estado do
Espírito Santo e a cana-de-açúcar e pecuária no Rio de Janeiro (Lumbreras et al.,2004; Zoccal et al.
2006). No passado, a monocultura do café constituía a grande riqueza fluminense, influenciando o
cultivo dos cafezais capixabas na região sul do estado. No entanto, erosão dos solos e a abolição da
escravatura provocaram sua decadência, sendo substituído pelo plantio de cana-de-açúcar,
principalmente na região norte-fluminense. Adicionalmente, o cultivo da cana-de açúcar, foi
responsável pelo desaparecimento quase que completo das formações florestais (Fundação CIDE,
2001). A cana-de-açúcar, item mais expressivo da produção agrícola no fim do século XX, mantém-se
como principal produto agrícola, com seu cultivo concentrado na região de Campos. Ainda hoje, o
cultivo da cana e a produção do açúcar/álcool se posicionam com destaque na economia. No sul do
Espírito Santo, o café continua sendo a principal atividade agrícola (SEAMA 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada em: Parque Nacional do Itatiaia (RJ), Parque Estadual do Desengano (RJ),
Parque Nacional do Caparaó (ES/MG), Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (SP) (Gomes, M. com.
pess., 2008).
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Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

RUBIACEAE

Rudgea hileiabaiana Zappi & Bruniera

Risco de extinção: ENB1ab(i,iii)+2b(ii,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Mário Gomes
Data:05-11-2018

Justificativa: Árvore de até 6 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  Floresta  Ciliar  ou  de  Galeria,  Floresta  Estacional  Semidecidual  e  Floresta  Ombrófila
associadas a Mata Atlântica no estado da Bahia, entre 100 e 300 m de altitude (Bruniera, et al. 2015).
Apresenta distribuição relativamente restrita,  EOO=2936 km² e AOO=20 km².  Grande parte das
florestas  úmidas do sul  da Bahia  estão fragmentadas como resultado de atividades antrópicas,  tais
como o corte madeireiro,  cultivo de cacau,  expansão urbana e implementação da agropecuária
extensiva (Paciência; Prado, 2005), principalmente em áreas baixas. Atualmente, restam cerca de
12% de remanescentes de Mata Atlântica no estado da Bahia (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018), onde
predominam na paisagem extensas áreas convertidas em pastagens e plantações (Lapig, 2018). A
espécie é pouco representada em herbários, apesar de possuir registros efetuados dentro dos limites
de Unidades de Conservação. Diante do exposto, portanto, considera-se a espécie Em Perigo (EN) de
extinção. Infere- se declínio contínuo em EOO, AOO e extensão e qualidade de habitat. Recomenda-se
ações  de  pesquisa  (distribuição,  busca  por  novas  localidades,  censo,  números  e  tendências
populacionais)  e  conservação  (Plano  de  Ação)  urgentes  a  fim  de  se  garantir  a  perpetuação  desta
espécie  no  futuro.

688



Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Phytotaxa 202(4): 290–292, fig. 1E–J. 2015.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Rudgea hileiabaiana é endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). A
espécie foi registrada nos estados: BAHIA, municípios Aurelino Leal (Thomas 12676), Itacaré (Fiaschi
1880), Jussari (Fiaschi 1985), Una (Santos 3882), Uruçuca (Fiaschi 2121). A espécie ocorre entre 100 e
300 metros sobre o nível do mar (Bruniera, et al. 2015).
AOO: 20km²
EOO: 2936km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de até 6 m de altura (Thomas 12676), a espécie ocorre na Mata Atlântica na Floresta
Ciliar ou de Galeria, Floresta Estacional Semidecidual e na Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial) (Flora
do Brasil 2020 em construção, 2018)

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Resume: Rudgea hileiabaiana é uma espécie hermafrodita (Bruniera, et al. 2015). A espécie foi
coletada com flores em março (Fiaschi 2121) e outubro (Santos 3882). Foi coletada com frutos em
marco (Fiaschi 2121), outubro (Santos 3882) e novembro (Fiaschi 1880).

Ameaças:
Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: A atividade turística está sendo intensivamente estimulada pelo governo do estado. A
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Coordenação de Desenvolvimento do Turismo - CODETUR, ligada a Secretaria da Cultura e Turismo do
governo do estado da Bahia, elaborou o Programa de Desenvolvimento Turístico da Bahia. O objetivo
é dotar o estado das condições necessárias para o aproveitamento de suas potencialidades naturais,
históricas e culturais, ordenando o espaço territorial e definindo as ações necessárias ao
desenvolvimento do turismo. Desta forma, foram definidas Zonas Turísticas e uma delas é a Costa do
Cacau, litoral sul, abrangendo os municípios de Itacaré, Uruçuca, Ilhéus, Una e Canavieiras (ICMBio,
2018).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
Detalhes: Grande parte das florestas úmidas do sul da Bahia estão fragmentadas como resultado da
atividade humana realizadas no passado, tais como o corte madeireiro e implementação da
agricultura (Paciencia; Prado, 2005). Estima-se que a região tenha 30.000ha de cobertura florestal
(Paciência; Prado, 2005), 40.000ha em estágio inicial de regeneração e 200.000ha em área de pasto
e outras culturas, especialmente cacau (Theobroma cacao L.), seringa (Hevea brasiliensis Muell. Arg.),
piaçava (Attalea funifera Mart.) e dendê (Elaeis guianeensis Jacq.) (Alger; Caldas, 1996).
Especificamente em Una, 27% da cobertura florestal é ocupada por pasto, 15% de floresta em estágio
inicial de regeneração, 6% de plantação de cacau e 2 de plantação de seringa (Pardini, 2004). A
maioria das propriedades particulares são fazendas de cacau, o principal produto da agricultura
(Paciência; Prado, 2005).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas
associados no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem.
Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a
qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos
(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
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Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Jussari com 32919 ha tem 52,58% de seu território (17310 ha)
transformados em pastagens. O município de Aurelino Leal com 44539 ha tem 44,73% de seu
território (19922 ha) transformados em pastagens (Lapig, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi coletada na RPPN serra do Teimoso (Fiaschi 1985).

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

RUBIACEAE

Rustia formosa (Cham. & Schltdl.) Klotzsch

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Mário Gomes
Data:14-12-2018

Justificativa:  Árvore de até  20 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida por  caapeba e sobrasil,  foi  coletada em Cerrado (lato  sensu),  Floresta
Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ciliar e/ou de Galeria e Restinga associadas a Mata Atlântica e ao
Cerrado nos estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e no
Distrito Federal. Apresenta distribuição ampla, EOO= 925597 km², diversos registros depositados em
coleções biológicas,  inclusive com coletas realizadas recentemente (2015),  e  ocorrência confirmada
em Unidades  de  Conservação de proteção integral.  A  espécie  ocorre  em múltiplas  fitofisionomias  e
em distintos domínios fitogeográficos, de forma ocasional na maior parte das localidades em que foi
registrada. Não existem dados sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções
no número de indivíduos maduros, além de não serem descritos usos potenciais ou efetivos que
comprometam  sua  existência  na  natureza.  Assim,  R.  formosa  foi  considerada  como  Menor
Preocupação (LC), demandando ações de pesquisa (distribuição, tendências e números populacionais)
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a fim de se ampliar o conhecimento disponível e garantir sua perpetuação na natureza.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneykunde Gebräuchlichen
Gewächse 14(2): sub t. 15. 1846. Nomes Populares: caapeba e sobrasil (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018). De acordo com especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos,
paisagismo, etc). R.: Não. ; 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R.: Sim. Parque Nacional da Serra
dos Órgãos (RJ); Parque Nacional da Tijuca (RJ); Reserva Biológica do Tinguá (RJ); Reserva Ecológica
Rio das Pedras (RJ); Estação Ecológica Estadual de Paraíso (RJ); Parque Estadual da Pedra Branca (RJ);
APA Cairuçu (RJ); APA do Gama (DF); RPPN Serra do Tombador (GO); Parque Nacional da Bocaina (SP);
Reserva Ecológica da Juréia (SP).; 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é
uma espécie com distribuição ampla. R.: Sim. Cerrado e Mata Atlântica.; 5 - possui amplitude de
habitat. R.: Sim. ; 6 - possui especificidade de habitat. R.: Não. ; 7 - apresenta dados quantitativos
sobre o tamanho populacional. R.: Não; 8 - em relação a frequência dos indivíduos na população. R.:
Ocasional; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.: ; (Mario Gomes, com. pess.
12/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
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População:
Frequência: Ocasional (Gomes, M. com pess., 2018).

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados Bahia (Duarte 6044a), Distrito Federal (Irwin 14160), Espírito Santo (Pereira 6368), Goiás
(Pereira-Silva 7414), Minas Gerais (Santos 2037), Rio de Janeiro (Martinelli 10548), São Paulo (Melo
1189).
AOO: 432km²
EOO: 925597km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
2.1 Dry Savanna
Biomas: Mata Atlântica
Cerrado
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Restinga
Resume: Árvore de 20 m de altura (Kurtz s.n.) que ocorre no Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou
Galeria, Floresta Ombrófila (= Floresta Pluvial), Restinga (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
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Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Dados publicados recentemente (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para
uma redução maior que
85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas associados no Brasil. De
acordo com o relatório,
cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem. Embora a taxa de desmatamento tenha
diminuído nos últimos
anos, ainda está em andamento, e a qualidade e extensão de áreas florestais encontram-se em
declínio contínuo há pelo
menos 30 anos (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Criado em 1985, o monitoramento feito
pelo Atlas permite
nesta edição quantificar o desmatamento acumulado em alguns Estados nos últimos 30 anos. O
Paraná lidera este
ranking, com 456.514 hectares desmatados, seguido por Minas Gerais (383.637 ha) e Santa Catarina
(283.168 ha). O
total consolidado de desmatamento identificado pelo Atlas desde a sua criação, que não incluiu
alguns Estados em
determinados períodos, chega a 1.887.596 hectares.

Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Vivem no entorno da Mata Atlântica aproximadamente 100 milhões de habitantes, os quais
exercem enorme pressão
sobre seus remanescentes, seja por seu espaço, seja pelos seus inúmeros recursos. Ainda que restem
exíguos 7,3% de
sua área original, apresenta uma das maiores biodiversidades do planeta. A ameaça de extinção de
algumas espécies
ocorre porque existe pressão do extrativismo predatório sobre determinadas espécies de valor
econômico e também
porque existe pressão sobre seus habitats, sejam, entre outros motivos, pela especulação imobiliária,
seja pela
centenária prática de transformar floresta em área agrícola (Simões; Lino, 2003).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops

695



Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O Cerrado contém extensas áreas em condições favoráveis à agricultura intensiva e à
pecuária extensiva (Tavares
et al., 2010), sendo cerca de 40% da área convertida para estes usos (Rachid et al., 2013). A
expansão agrícola
no Cerrado vem sendo estimulada por diversos incentivos governamentais, tais como os programas
de
biocombustíveis e desenvolvimento do Cerrado, ou de assistência técnica (Bojanic, 2017; Fearnside,
2001;
Gauder et al., 2011; Koizumi, 2014; Moreddu et al., 2017; Pereira et al., 2012; Rachid et al., 2013;
Ratter et al.,
1997), a fim de suprir a crescente demanda do mercado internacional (Gauder et al., 2011; Pereira et
al., 2012).
Essa região é responsável pela produção de cerca de 49% dos grãos no Brasil (Rachid et al., 2013),
em particular
a soja, o milho e o algodão (Bojanic, 2017; Castro et al., 2010; Ratter et al., 1997). O Cerrado
brasileiro sofreu
perdas particularmente pesadas para o avanço da soja (Fearnside, 2001), tendo cerca de 10,5% de
sua área
ocupada por culturas agrícolas (Sano et al., 2008). Além de ser considerado o celeiro brasileiro devido
à produção
de grão (Pereira et al., 2012), extensas áreas de Cerrado têm sido ocupadas pela cana-de-açúcar
(Castro et al.,
2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011; Rachid et al., 2013), sendo o Brasil o mais importante
produtor de açúcar
do mundo (Galdos et al., 2009; Gauder et al., 2011; Pereira et al., 2012). Recentemente, a expansão
da produção
de cana-de-açúcar no Cerrado tem sido motivada por programas governamentais destinados a
promover o setor
sucroalcooleiro, especialmente para a produção de agroenergia e bioetanol devido a importância
econômica que
assumiram no mercado internacional (Gauder et al., 2011; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011; Pereira
et al., 2012;
Rachid et al., 2013). O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo (Mielnik et al., 2017).
Segundo
Rachid et al., (2013), as áreas cultivadas nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul cresceram mais
de 300%
nos últimos 5 anos. Essa expansão ocorre principalmente por meio da substituição de áreas agrícolas
estabelecidas (pastagem e campos de soja e milho) por cana-de-açúcar, forçando a expansão dessas
atividades
sobre novas áreas de floresta ou Cerrado (Castro et al., 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011;

696



Rachid et al.,
2013). Ainda, a produção de cana-de-açúcar por muitos anos esteve associada às queimadas dos
canaviais
realizadas pré-colheita, causando impactos ambientais sobre diferentes componentes do ecossistema
(Galdos et
al., 2009; Rachid et al., 2013).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A ocupação do Cerrado pela atividade pecuária se deu a partir da década de 1920, com a
indústria de café em
plena atividade. Mais tarde, com incentivos do governo federal, a atividade pecuária iniciou o
processo de
ocupação e conversão do Cerrado em pastagens (Klink e Moreira, 2002; Sano et al., 2008). Desde
então, a
pecuária passou a ocupar extensas áreas e estabeleceu-se como uma das principais atividades
econômicas no
país (Sano et al., 2008), recebendo cada vez mais subsídios governamentais, tais como, a criação do
Conselho
para o Desenvolvimento da Pecuária (Rachid et al., 2013). No início, a pecuária beneficiou-se de
gramíneas
nativas (Silva et al., 2015) e posteriormente o uso de tecnologias e a introdução de gramíneas
exóticas para
melhoramento das pastagens contribuíram para o sucesso da atividade no Cerrado (Ratter et al.,
1997), sendo a
região responsável por 41% do leite e 40% da carne bovina produzida no Brasil (Pereira et al., 2012).
As
pastagens cultivadas ocupam cerca de 26,5% do território e representam o principal uso do solo do
Cerrado (Sano
et al., 2008). Além dos impactos do gado sobre a vegetação nativa, a atividade pecuária
historicamente está
associada à queimadas realizadas para renovação da pastagem para o gado (Kolbek e Alves, 2008;
Silva et al.,
2015), as quais muitas vezes fogem de controle e tornam-se grandes incêndios (Verdi et al., 2015).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
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present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A perda e a alteração de habitat no Cerrado também está vinculada a atividade de
mineração desenvolvida em
vários estados de sua ocorrência (Fernandes et al., 2011, 2014; Jacobi and Carmo, 2008). Na região
do Cerrado
há dois principais centro de exploração mineral, sendo um deles situado em Goiás onde destaca-se o
município de
Niquelândia (Fernandes et al., 2011) e o outro em Minas Gerais, cuja a região do quadrilátero ferrífero
e Espinhaço
Meridional concentram a maior parte das atividades (Carmo e Jacobi, 2012; Fernandes et al., 2011,
2014; Jacobi
and Carmo, 2008). Nas últimas quatro décadas o Quadrilátero Ferrífero já perdeu milhares de
hectares de cangas,
pelo menos 40% da área total, devido principalmente ao efeito direto da ocorrência de 46 minas de
extração de
minério de ferro (Carmo e Jacobi, 2012). Tal atividade tem provocados danos ambientais
imensuráveis, dentre
eles, o maior desastre ambiental após o rompimento de uma das barragens de rejeitos minerais
(Escobar, 2015;
Neves et al., 2016).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
Parque Nacional da Serra dos Órgãos (RJ); Parque Nacional da Tijuca (RJ); Reserva Biológica do Tinguá
(RJ); Reserva Ecológica Rio das Pedras (RJ); Estação Ecológica Estadual de Paraíso (RJ); Parque
Estadual da Pedra Branca (RJ); APA Cairuçu (RJ); APA do Gama (DF); RPPN Serra do Tombador (GO);
Parque Nacional da Bocaina (SP); Reserva Ecológica da Juréia (SP) (Gomes, M. com pess., 2018).

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

RUBIACEAE

Rustia gracilis K.Schum.

Risco de extinção: ENB2ab(ii,iii,iv)
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Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez
Data:21-08-2018

Justificativa: Árvore de até 7 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Florestas Ombrófilas Densas associadas a Mata Atlântica nos estados de Minas Gerais,
Espírito Santo e Rio de Janeiro. Apresenta AOO=52 km², estrita relação com habitat florestal úmido,
que  encontra-se  severamente  fragmentado,  e  ocorrência  infrequente.  A  Mata  Atlântica  está
atualmente muito alterada e reduzida a cerca de 8% de sua extensão original (SOS Mata Atlântica/
INPE,  2018).  O  estado  do  Rio  de  Janeiro,  área  central  de  sua  distribuição,  resguarda  20% de
vegetação original (SOS Mata Atlântica/ INPE, 2018) e conta com a presença de ameaças severas,
como expansão urbana acelerada (SOS Mata Atlântica/ INPE, 2018; Mallet-Rodrigues et al., 2007;
Fernandes et al., 1999), desmatamento das baixadas e encostas (Serra dos Órgãos, Pedra Branca)
para atividades agropecuárias de variadas escalas (Carvalho et al., 2006; Kurtz, 2000) e incêndios
frequentes  (IBAMA,  2014;  ICMBio,  2014).  Mesmo ocorrendo  dentro  dos  limites  de  Unidades  de
Conservação, a espécie é restrita à formações florestais fragmentadas, de ocorrência ocasional e sob
intensa pressão antrópica, particularmente na extremidade interiorana de sua distribuição (última
coleta realizada em 1960, cerca de 5% de remanescentes florestais em Arceburgo, Minas Gerais) e no
entorno e interior das Unidades em que foi registrada. Infere-se declínio contínuo em AOO, extensão e
qualidade do habitat e no número de subpopulações. Assim, considera-se R. gracilis Em Perigo (EN)
de extinção.  Sugere-se a  condução de estudos demográficos e  a  inclusão da espécie  em Planos de
Ação, além de ampliação da efetividade das Unidades de Conservação em que ocorre.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.), Fl. bras., 6(6): 263, 1889.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não se conhece potencial valor econômico para R. gracilis.

População:
Não existem dados populacionais disponíveis. Entretanto, M. Gomes (com. pess.) reporta ocorrência
ocasional para o táxon.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: A espécie foi registrada em: MINAS GERAIS, município de Arceburgo (Heringer, 7681);
ESPIRITO SANTO, municípios de Alfredo Chaves (Folli, 6865), Cariacica (Forzza, 5056); RIO DE
JANEIRO, municípios de Angra dos Reis (Oliveira et al., s.n.), Casimiro de Abreu (Silva, 260),
Guapimirim (Sylvestre, 797), Magé (Glaziou, 14893), Nova Iguaçú (Pereira-Moura, 597), Petrópolis
(Frazão, s.n.), Teresópolis (Riedel, 424) e Rio de Janeiro (Pereira-Moura, 597). Foi registrada entre 200
e 600 m de altitude (Delprete, 1999; Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
AOO: 52km²
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EOO: 91231km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Luminosidade: mesophytic
heliophytic
Longevidade: unkown
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore terrestre, de 4-7 m de altura, foi registrada em Florestas Ombrófilas Densas
associadas ao Domínio Fitogeográfico Mata Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Parece ocupar áreas baixas bem úmidas, ao longo de matas ciliares (M. Gomes, com. pess.),
preferencialmente mesofítica (M. Gomes, com. pess.) e ocasionalmente como heliófila (Vieira, 154).

Reprodução:
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: unknown
Fenologia:
flowering May to May
flowering Fev to Fev
fruiting Apr to May
Resume: Foi registrada com flores em Fevereiro (Forzza, 5056) e Maio (Folli, 6865), e frutificação em
Abril/ Maio (Sylvestre, 797)

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
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Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Aceburgo (MG), com cerca de 16.288 ha, possui somente 4,4% de Mata
Atlântica original (SOS Mata Atlântica/ INPE, 2018). Os remanescentes se encontram reduzidos,
isolados em matriz agropecuária composta principalmente por criação de gado, cultivo de cana-de-
açúcar, milho, e mais recententemente, soja (Lapig, 2018).

Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Cariacica (ES), com cerca de 27.986 ha, resguarda somente 24,4% de Mata
Atlântica original (SOS Mata Atlântica/ INPE, 2018). Embora abrigue em seus limites a Reserva
Biológica de Duas Bocas, onde a espécie foi registrada, a área desta não é suficientemente
fiscalizada, além de sofrer impactos negativos das fazendas de pecuária próximas (desmatamento e
fogo) e dos cafezais, com o uso de pesticidas agrícolas e o manejo indisciplinado dos recursos
naturais (Giaretta e Fraga, 2014). A expansão urbana e populacional, pela proximidade do município
de Cariacica a Vitória, capital do estado do Espírito Santo, representa pressão direta aos
remanescentes florestais da região (MMA, 2018).

Já o município de Alfredo Chaves, ES, com cerca de 61.579 ha, resguarda cerca de 33% de
remanescentes florestais associados a Mata Atlântica (SOS Mata AtlÂntica/ INPE, 2018).

Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: As florestas de Petrópolis e da Serra da Estrela, situada no município de Magé, possuem de
vegetação natural remanescente respectivamente 32% e 36% da área original (SOS Mata Atlântica/
INPE, 2018). O desmatamento é um processo que vem se acentuando ao longo das margens dos rios
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do município de Magé, para construções de residências de baixa renda, de maneira irregular
(Sachetto, 2012).

Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: No Rio de Janeiro, a expansão da área urbana formal e informal sobre os maciços da Tijuca,
Pedra Branca e Mendanha constituíram o principal e mais antigo vetor de transformação da estrutura
da paisagem. A ocupação espontânea do tipo favela ganha destaque pela característica peculiar de
instalam-se, geralmente, em lugares menos privilegiados em relação à probabilidade de problemas
erosivos, como áreas de grande declividade no sopé de afloramentos rochosos e cadeias
montanhosas (Fernandes et al., 1999). O crescimento da ocupação humana é uma das principais
ameaças à parte baixa da Serra dos Órgãos (Mallet-Rodrigues, et al., 2007). O crescimento imobiliário
é um dos principais problemas que afetam também a Serra de Macaé, localizada entre os municípios
de Nova Friburgo, Casimiro de Abreu e Trajano de Moraes, gerando desmatamento dos
remanescentes da Mata Atlântica (Marçal e Luz, 2000).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O Estado do Rio de Janeiro, área central de distribuição da espécie, resguarda atualmente
cerca de 20% de remanescentes florestais em variados graus de perturbação e isolamento (SOS Mata
Atlântica/ INPE, 2018). A Estação Ecológica do Paraíso possui trechos de seu solo ocupados por matas
secundárias ou ocupação agropecuária, voltados para pastagens e culturas de subsistência (Kurtz e
Araújo, 2000). Áreas não urbanizadas, mas que não mais possuem as características originais de sua
vegetação, são comumente utilizadas para as atividades agropastoris, tanto no interior quanto nos
arredores da Reserva Biológica do Tinguá, em Nova Iguaçu (Teixeira, 2006). As Florestas Ombrófilas
Densas de baixada ou de Terras Baixas (até 250 m de altitude) das proximidades foram totalmente
suprimidas para dar lugar a pastagens e monoculturas, e hoje se encontram reduzidas a menos de
7% de sua cobertura original (Carvalho et al., 2006).

Ameaça: 7.1.1 Increase in fire frequency/intensity
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
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Reversibilidade: 1
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O aumento da frequência de incêndios na Serra dos Órgãos e em todo o estado do Rio de
Janeiro representa uma ameaça preocupante à biodiversidade, particularmente para espécies de
plantas de ambientes úmidas (IBAMA, 2014; ICMBio, 2014).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada nas seguintes Unidades de Conservação: Reserva Biológica de Duas Bocas
(Forzza, 5056), Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Riedel, 424), APA Macaé de Cima (Glaziou,
19437), Parque Estadual dos Três Picos (Sylvestre, 797), Reserva Biológica do Tinguá (Pereira-Moura,
597), Parque Estadual da Pedra Branca (Peixoto, 3983), Parque Estadual da Ilha Grande (Oliveira et
al., s.n.).

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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RUBIACEAE

Simira corumbensis (Standl.) Steyerm.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Mário Gomes
Data:14-12-2018

Justificativa: Árvore de até 15 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta de Terra-Firme e Floresta Estacional Semidecidual associadas a Amazônia e ao
Cerrado nos estados de Goiás,  Mato Grosso,  Mato Grosso do Sul,  Paraná,  Pará,  Rio de Janeiro,
Rondônia,  São  Paulo  e  Tocantins.  Apresenta  distribuição  ampla,  EOO=2524700  km²,  diversos
registros depositados em coleções biológicas, inclusive com coletas realizadas recentemente (2015),
e  ocorrência  confirmada  em  Unidades  de  Conservação  de  proteção  integral  e  em  áreas  com
extensões  significativas  de  ecossistemas  naturais  em  estado  prístino  de  conservação.  A  espécie
ocorre em múltiplas fitofisionomias e em distintos domínios fitogeográficos, de forma pouco comum
na  maior  parte  das  localidades  em  que  foi  registrada.  Não  existem  dados  sobre  tendências
populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos maduros, além de não
serem descritos usos potenciais ou efetivos que comprometam sua existência na natureza. Assim, S.
corumbensis  foi  considerada  como  Menor  Preocupação  (LC),  demandando  ações  de  pesquisa
(distribuição, tendências e números populacionais) a fim de se ampliar o conhecimento disponível e
garantir sua perpetuação na natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: De acordo com especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo,
etc). R.: Não. ; 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R.: Sim. Reserva Ecológica do CNPq-INPA
(RO); 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição
ampla. R.: Sim. Amazônia, Cerrado.; 5 - possui amplitude de habitat. R.: Sim. ; 6 - possui
especificidade de habitat. R.: Não. ; 7 - apresenta dados quantitativos sobre o tamanho populacional.
R.: Não; 8 - em relação a frequência dos indivíduos na população. R.: Pouco comum; 9 - apresenta
ameaças incidentes sobre suas populações. R.: Sim. Ocorre em áreas perto de estradas, dentro de
cidades e em mata em regeneração.; (Mario Gomes, com. pess. 07/11/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie

População:
Não existem dados sobre a população. Frequência: Pouco comum.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
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Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados do Goiás (Rizzo 3162), Mato Grosso (Hatschbach 62492), Mato Grosso do Sul (Quinet 2137),
Paraná (Lindeman 2219), Pará (Black 2129), Rio de Janeiro (Silva 737), Rondônia (Teixeira 530), São
Paulo (Bernacci 1553), Tocantins (Walter 5925).
AOO: 156km²
EOO: 2524700km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
2.1 Dry Savanna
Biomas: Amazônia
Cerrado
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvore de 15 m de altura (Pavão s.n.) que habita a Amazônia e o Cerrado, na Floresta de
Terra Firme, Floresta Estacional Semidecidual (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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mature individuals
Detalhes: Os centros de desmatamento de alta intensidade situados na Amazônia foram deslocados
do tradicional Arco do Desmatamento brasileiro para a Bolívia, o Peru e a região Nordeste da
Amazônia. Foi verificado ainda um aumento acentuado no desmatamento em pequena escala,
parcialmente compensando os declínios relatados anteriormente. Os eventos pequenos de
desmatamento se espalharam por toda a Amazônia nos últimos anos, mesmo em áreas protegidas.
Em conjunto, esses resultados aumentam a percepção sobre novas formas de ameaças incidentes na
Amazônia e apresentam novos desafios para a conservação das florestas dessa região (Kalamandeen,
2017).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A mineração representou 9% do desmatamento na floresta amazônica entre 2005 e 2015.
Contudo, os impactos da atividade de mineração podem se estender até 70 km além dos limites de
concessão da mina, aumentando significativamente a taxa de desmatamento por meio do
estabelecimento de infraestrutura (para mineração e transporte) e expansão urbana (Sonter et al.,
2017). De acordo com Veiga e Hinton (2002), as atividades de mineração artesanal também têm
gerado um legado de extensa degradação ambiental, tanto durante as operações quanto após as
atividades cessarem, sendo um dos impactos ambientais mais significativos derivado do uso de
mercúrio no garimpo de ouro.

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O Cerrado contém extensas áreas em condições favoráveis à agricultura intensiva e à
pecuária extensiva (Tavares et al., 2010), sendo cerca de 40% da área convertida para estes usos
(Rachid et al., 2013). A expansão agrícola no Cerrado vem sendo estimulada por diversos incentivos
governamentais, tais como os programas de biocombustíveis e desenvolvimento do Cerrado, ou de
assistência técnica (Bojanic, 2017; Fearnside, 2001; Gauder et al., 2011; Koizumi, 2014; Moreddu et
al., 2017; Pereira et al., 2012; Rachid et al., 2013; Ratter et al., 1997), a fim de suprir a crescente
demanda do mercado internacional (Gauder et al., 2011; Pereira et al., 2012). Essa região é
responsável pela produção de cerca de 49% dos grãos no Brasil (Rachid et al., 2013), em particular a
soja, o milho e o algodão (Bojanic, 2017; Castro et al., 2010; Ratter et al., 1997). O Cerrado brasileiro
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sofreu perdas particularmente pesadas para o avanço da soja (Fearnside, 2001), tendo cerca de
10,5% de sua área ocupada por culturas agrícolas (Sano et al., 2008). Além de ser considerado o
celeiro brasileiro devido à produção de grão (Pereira et al., 2012), extensas áreas de Cerrado têm
sido ocupadas pela cana-de-açúcar (Castro et al., 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011; Rachid et
al., 2013), sendo o Brasil o mais importante produtor de açúcar do mundo (Galdos et al., 2009;
Gauder et al., 2011; Pereira et al., 2012). Recentemente, a expansão da produção de cana-de-açúcar
no Cerrado tem sido motivada por programas governamentais destinados a promover o setor
sucroalcooleiro, especialmente para a produção de agroenergia e bioetanol devido a importância
econômica que assumiram no mercado internacional (Gauder et al., 2011; Koizumi, 2014; Loarie et
al., 2011; Pereira et al., 2012; Rachid et al., 2013). O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do
mundo (Mielnik et al., 2017). Segundo Rachid et al., (2013), as áreas cultivadas nos estados de Goiás
e Mato Grosso do Sul cresceram mais de 300% nos últimos 5 anos. Essa expansão ocorre
principalmente por meio da substituição de áreas agrícolas estabelecidas (pastagem e campos de
soja e milho) por cana-de-açúcar, forçando a expansão dessas atividades sobre novas áreas de
floresta ou Cerrado (Castro et al., 2010; Koizumi, 2014; Loarie et al., 2011; Rachid et al., 2013). Ainda,
a produção de cana-de-açúcar por muitos anos esteve associada às queimadas dos canaviais
realizadas pré-colheita, causando impactos ambientais sobre diferentes componentes do ecossistema
(Galdos et al., 2009; Rachid et al., 2013).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A ocupação do Cerrado pela atividade pecuária se deu a partir da década de 1920, com a
indústria de café em plena atividade. Mais tarde, com incentivos do governo federal, a atividade
pecuária iniciou o processo de ocupação e conversão do Cerrado em pastagens (Klink e Moreira,
2002; Sano et al., 2008). Desde então, a pecuária passou a ocupar extensas áreas e estabeleceu-se
como uma das principais atividades econômicas no país (Sano et al., 2008), recebendo cada vez mais
subsídios governamentais, tais como, a criação do Conselho para o Desenvolvimento da Pecuária
(Rachid et al., 2013). No início, a pecuária beneficiou-se de gramíneas nativas (Silva et al., 2015) e
posteriormente o uso de tecnologias e a introdução de gramíneas exóticas para melhoramento das
pastagens contribuíram para o sucesso da atividade no Cerrado (Ratter et al., 1997), sendo a região
responsável por 41% do leite e 40% da carne bovina produzida no Brasil (Pereira et al., 2012). As
pastagens cultivadas ocupam cerca de 26,5% do território e representam o principal uso do solo do
Cerrado (Sano et al., 2008). Além dos impactos do gado sobre a vegetação nativa, a atividade
pecuária historicamente está associada à queimadas realizadas para renovação da pastagem para o
gado (Kolbek e Alves, 2008; Silva et al., 2015), as quais muitas vezes fogem de controle e tornam-se
grandes incêndios (Verdi et al., 2015).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada em: Reserva Ecológica do CNPq-INPA (Ferreira 4898), Parque Estaual Mata
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dos Godoy (Silveira 376), Parque Estadual Carlos Botelho (Souza 30315).

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

RUBIACEAE

Simira eliezeriana Peixoto

Risco de extinção: ENB1ab(i,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Patricia da Rosa
Data:29-08-2018

Justificativa: Árvore de até 8 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombrófila Densa nos municípios de Conceição da Barra, Linhares, Santa Teresa
e São Mateus, no estado do Espírito Santo. Apresenta EOO=2706 km² e população severamente
fragmentada. Sabe-se que a Mata Atlântica resguarda atualmente somente 12,4% de vegetação
original,  composta  por  fragmentos  isolados  por  matriz  urbana  e  agrária  (Ribeiro  et  al.,  2009;
Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2016). Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído nos
últimos  anos,  ainda  está  em andamento  e  as  áreas  florestais  estão  em declínio  contínuo  tanto  em
qualidade como em extensão há pelo menos 30 anos (Critical Ecosystem Partnership Fund, 2001;
Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2016). Restrita ao Espírito Santo, S. eliezeriana perdeu entre
35% e 93% de habitat potencial nos quatro municípios de ocorrência (Fundação SOS Mata Atlântica e
INPE,  2016),  sendo  Linhares  o  mais  bem conservado  e  com o  maior  número  de  Unidades  de
Conservação de proteção integral, inclusive com a presença confirmada da espécie. Assim, considera-
se a espécie Em Perigo (EN) de extinção, em função de sua distribuição restrita, habitat severamente
fragmentado e sujeito  a declínio  continuo tanto em qualidade como em extensão de habitat  e
ocorrência. Demanda-se ações de pesquisa (distribuição e população) e conservação (Plano de Ação)
a fim de se garantir sua perpetuação na natureza e a redução futura de seu risco de extinção.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Bol. Mus. Bot. Mun. (Curitiba) 44: 3 (1981)

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), que ocorre no
estado do ESPÍRITO SANTO, municípios de Conceição da Barra (Pereira 5203), Linhares (Folli 176).
Santa Teresa (Thomaz 934), São Mateus (Giaretta 164)
AOO: 28km²
EOO: 2706km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com cerca de 8 m de altura (Peixoto 1521), que habita a Floresta ombrófila na Mata
Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Resume: Coletada em flor nos meses de novembro (Folli 176), e dezembro (Farias 147); com frutos
em abril (Lima 214), maio (Colletta 254), junho (Folli 3447), julho (Folli 2363)

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiverdade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al. 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
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2001).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Dados publicados recentemente (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para uma
redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossitemas associados
no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem. Embora a
taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento áreas florestais
e sua qualidade estão em declínio contínuo há pelo menos 30 anos (Fundação SOS Mata Atlântica e
INPE, 2016).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O município de Linhares possui 35% de sua área ocupada por pastagem (Lapig, 2018).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O município de Santa Teresa, outrora recoberto em sua totalidade por Mata Atlântica,
atualmente possui cerca de 20% de remanescentes florestais (SOS Mata Atlântica/ INPE, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
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Situação: on going
A espécie foi coletada na Reserva Florestal da CVRD (Folli 156), na Estação Biológica de Santa Lúcia
(Thomaz 1763)

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

RUBIACEAE

Simira glaziovii (K.Schum.) Steyerm.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes
Data:29-08-2018

Justificativa:  Árvore de até  12 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Conhecida popularmente como araribá,  foi  coletada em Floresta Ombrófila Densa associada a Mata
Atlântica nos estados da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Apresenta distribuição
ampla, EOO=423549 km² e ocorrência confirmada em diversas Unidades de Conservação de proteção
integral. Apesar de ameaças históricas e presentes incidirem sobre a população da espécie, como a
intensa atividade pecuária,  desmatamento acentuado,  queimadas para abertura de pastagens e
consequente aumento na frequência de incêndios (Ribeiro et al., 2009; SOS Mata Atlântica e INPE,
2018), sua ampla distribuição, frequente presença em campo, em coleções e herbários, além da
presença em áreas protegidas posicionam a espécie como Menor Preocupação (LC) neste momento.
Recomenda-se, entretanto, ações de pesquisa (números populacionais) e conservação (efetivação de
áreas  protegidas  e  inclusão em Planos  de Manejo)  a  fim de se  evitar  sua inclusão em categoria  de
ameaça no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Mem. New York Bot. Gard. 23: 307. 1972

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados da BAHIA, municípios de Belmonte (Guedes 6336), Bom Jesus da Lapa (Hatschbach 61974),
Cocos (Anderson 37060), Feira da Mata (Guedes 13317), Gongogi (Curran 543), Ilhéus (Silva 2689),
Itajú do Colonia (Bondar 2173), Itajuipe (Magalhães 212), Jussari (Jardim 3883), Oliveira dos Brejinhos
(Santana 772), Porto Seguro (Santos 2733), Santa Cruz de Cabrália (Santos 742), Ubaitaba (Pinheiro
1184), Una (Jardim 827); ESPÍRITO SANTO, município de Conceição da Barra (Ana Luiza s.n.), Fundão
(Kollmann 232), Linhares (Silva 141), Santa Teresa (Pizziolo 375), São Mateus (Farias 135); MINAS
GERAIS, municípios de Açucena (Bernacci 4449), Carangola (Leoni 7128), Cataguases (Vasco Gomes
2777), Januária (Lombardi 1698), Malacacheta (Tsuji 2350); RIO DE JANEIRO, municípios de Cabo Frio
(Farney 4320), Mangaratiba (Braga 4849), Nova Friburgo (Siqueira 2018), Nova Iguaçu (Silva Neto

715



1424), Petrópolis (Glaziou 14938), Rio das Ostras (Lima, 8000), Rio de Janeiro (Francisco 311),
Teresópolis (Wesenberg 431),
AOO: 188km²
EOO: 423549km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com cerca de 12 m (Lima 8000), que habita a Mata Atlântica, na Floresta Ombrófila
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Resume: A espécie foi coletada em flor nos meses de novembro (Farney 4320) e dezembro Kollmann
1305); com frutos em novembro (Tsuji 2350), dezembro (Silva Neto 511), fevereiro (Silva Neto 1677),
março (Kollmann 2026), maio (Guedes 13317).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiverdade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al. 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

Reversibilidade:
Detalhes: Dados publicados recentemente (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para uma
redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossitemas associados
no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem. Embora a
taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento áreas florestais
e sua qualidade estão em declínio contínuo há pelo menos 30 anos (Fundação SOS Mata Atlântica e
INPE, 2016).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Parque Nacional Monte Pascoal (BA) (Santos 2733), Floresta Nacional de Goytacazes (Kuhlmann
6456), Floresta Nacional de Rio Preto (Ana Luiza s.n.), Parque Natural Municipal Goiapaba-Açu
(Kollmann232), Reserva Florestal da CVRD (Folli 176), Parque Nacional da Serra dos Órgãos
(Wesenberg 431), RPPN Rio das Pedras (Braga 4849), Rebio do Tinguá (Farág 237),

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

RUBIACEAE

Simira viridiflora (Allemão & Saldanha) Steyerm.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Eduardo Fernandez
Data:06-09-2018

Justificativa: Árvore de até 12 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombrófila Densa associada a Mata Atlântica nos estado de Minas Gerais, Rio de
Janeiro e São Paulo.  Apresenta EOO=32137 km², AOO=112 km², estável frequência de coleta e
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subpopulações protegidas dentro dos limites de diversas Unidades de Conservação de proteção
integral. Embora em avançado estado de degradação e fragmentação, a Mata Atlântica nos três
estados supracitados encontra-se em sua maior parte legalmente protegida, e com baixas taxas de
desmatamento desde 2010 (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Assim, mesmo diante de vetores de
stress como expansão urbana, turismo desordenado e atividades agrossilvipastoris de diferentes
graus de impacto (CEPF, 2001; Alves e Zaú, 2005; Borelli, 2006; Carvalho et al., 2006; Ribeiro et al.
2009), considera-se a espécie como Menor Preocupação (LC) no momento, demandando ações de
pesquisa  (distribuição,  números  e  tendências  populacionais)  a  fim de  se  evitar  a  ampliação  de  seu
risco de extinção no futuro.

Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Mem. New York Bot. Gard. 23: 307. 1972

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem dados sobre a população.
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Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados de MINAS GERAIS, município de Coronel Pacheco (Krieger 7910); RIO DE JANEIRO, municípios
de Guapimirim (Lima 4348), Itaipuaçu (Andreata 195), Itatiaia (Barros 82), Magé (Gomes 704),
Mangaratiba ( Braga 4216), Maricá (Coqueiro 281), Nova Friburgo (Saldanha 7032), Nova Iguaçu
(Silva Neto 1230), Rio de Janeiro (Braga 7382), São Pedro da Aldeia (Farney 4992), Silva Jardim (Farias
156), Teresópolis (Duarte 9587), Três Rios (Iganci 163), Volta Redonda (Souza 385); SÃO PAULO,
município de Areias (Serafim 83), São Sebastião (Shepherd, 10451), Ubatuba (Koscinsky s.n.)
AOO: 112km²
EOO: 32137km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com ca. de 12 m de altura (Silva-Neto 1230), que habita a Mata Atlântica, na Floresta
Ombrófila (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Jun to Dec
fruiting Mar to Dec
Resume: A espécie foi coletada em flor nos meses de: junho (Barros 320), outubro (Coqueiro 281),
novembro (Silva Neto 1230), dezembro (Silva Neto 510); e com frutos em: março (Farias 156), junho
(Barros 320), julho (Farney 772), agosto (Braga 2664), outubro (Barros 82), novembro (Andreata 195),
dezembro (Silva Neto 510)
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Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Perda de habitat como conseqüência do desmatamento pelo desenvolvimento urbano,
mineração, agricultura e pecuária representa a maior causa de redução na biodiverdade da Mata
Atlântica. Estima-se que restem apenas entre 11,4% a 16% da vegetação original deste hotspot, e
cerca de 42% da área florestal total é representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et
al. 2009). Os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores centros industriais e de
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Dados publicados recentemente (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) apontam para uma
redução maior que 85% da área originalmente coberta com Mata Atlântica e ecossistemas associados
no Brasil. De acordo com o relatório, cerca de 12,4% de vegetação original ainda resistem. Embora a
taxa de desmatamento tenha diminuído nos últimos anos, ainda está em andamento, e a qualidade e
extensão de áreas florestais encontrma-se em declínio contínuo há pelo menos 30 anos (Fundação
SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
Detalhes: A Estação Ecológica do Paraíso possui trechos de seu solo ocupados por matas secundárias
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ou ocupação agropecuária, voltados para pastagens e culturas de subsistência (Kurtz e Araújo, 2000).
Áreas não urbanizadas, mas que não mais possuem as características originais de sua vegetação, são
comumente utilizadas para as atividades agropastoris, tanto no interior quanto nos arredores da
Reserva Biológica do Tinguá (Teixeira, 2006).
Um intenso processo de intervenção ocorreu na Bacia do Rio São João e modificou as áreas
circunvizinhas à Rebio Poço das Antas, outrora caraterizadas pela floresta de restinga, planície
costeira, floresta de encosta atlântica, manguezais e vegetação típica de pântanos. Contribuíram para
isso principalmente os desmatamentos para a implementação de cultivos e pastagens, além de
abertura de estradas e execução de obras de engenharia nesta bacia (ICMBio, 2005). As Florestas
Ombrófilas Densas de baixada ou de Terras Baixas (até 250 m de altitude) das proximidades da Rebio
foram totalmente suprimidas para dar lugar a pastagens e monoculturas, e hoje se encontram
reduzidas a menos de 7% de sua cobertura original (Carvalho et al., 2006).
O uso do solo nas áreas circunvizinhas da ARIE Floresta da Cicuta está relacionado a fragmentos de
mata em estágio inicial/ médio de sucessão, antigos plantios de Eucalyptus spp. e pastagens (Alves e
Zaú, 2005).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
Detalhes: Os municípios de ocorrência da espécie apresentam significante redução da vegetação
original. Os remanescentes florestais representam 17,5% do território do município do Rio de Janeiro,
24% de Macaé, 29% Petrópolis, 30% de Piraí, 32% de Duque de Caxias, 34,5% de Magé, 38% de Nova
Iguaçú, (SOS Mata Atlântica/INPE, 2010).

Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Trata-se de uma região de expressiva diversidade biológica, abrangendo os municípios de
Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela, tendo como recursos paisagísticos, além da costa
litorânea, composta por praias de rara beleza, a Serra do Mar e a Mata Atlântica. Essas características
configuram-se num forte apelo à implantação de empreendimentos imobiliários voltados ao turismo,
representado, principalmente, pelas residências secundárias. Especulação imobiliária, loteamentos
irregulares, turismo predatório, assentamentos clandestinos, crescimento demográfico com
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significativo movimento migratório, são elementos que tipificam o processo de urbanização que vem
ocorrendo de forma desordenada na região (Borelli, 2006).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada nas seguintes UC's: Parque Estadual da Serra da Tiririca (Coqueiro 281), Reserva
Biológica do Tinguá (Silva Neto 510), Reserva Biológica de Poço das Antas (Braga 2664), Parque
Natural Municipal da Prainha (Braga 3297), Estação Ecológica Estadual de Paraíso (Lima 4348),
Parque Estadual da Serra do Mar/SP (Campos et al. 534)

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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RUBIACEAE

Simira walteri Silva Neto & Callado

Risco de extinção: ENB2ab(ii,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León
Data:27-07-2018

Justificativa: Árvore terrestre de até 25 m, endêmica do Brasil; ocorre exclusivamente em Florestas
Ombrófilas  associadas  ao  bioma  Mata  Atlântica,  nos  estados  do  Espírito  Santo  (Linhares)  e  Rio  de
Janeiro (municípios de Nova Iguaçú e Guapimirim); os registros atribuídos a ela foram efetuados
dentro dos limites das seguintes Unidades de Conservação: Reserva Biológica do Tinguá, Estação
Ecológica Estadual Paraíso (atualmente incorporada ao Parque Estadual dos Três Picos) e na Reserva
Natural da Vale do Rio Doce (Siva Neto e Callado, 2008; Flora do Brasil 2020 em construção, 2018;
Reflora - Herbário Virtual, 2018). Com 228.781 ha de área ocupada por silvicultura de Eucalyptus, o
Espírito  Santo  é  o  sexto  estado  da  federação  com  a  maior  área  de  floresta  plantada  (Ibá,  2015);
Linhares, onde a espécie foi documentada, possui 35% de sua área ocupada por pastagens, além de
vastas áreas dominadas pela silvicultura e sujeita a incêndios intensos provenientes da prática de
queimar os canaviais para facilitar a colheita (Lapig, 2018; Mendonza et al., 2000). Já no Rio de
Janeiro, as Florestas Ombrófilas das proximidades da Reserva Biológica do Tinguá foram totalmente
suprimidas para dar lugar a pastagens e monoculturas, e hoje, encontram-se reduzidas a menos de
7% de sua cobertura original (Carvalho et al., 2006), assim como as baixadas circundantes da antiga
ESEC Estadual Paraíso (Kurtz e Araújo, 2000). Com AOO=16 km², S. walteri ocorre exclusivamente em
Florestas Ombrófilas), atualmente extremamente fragmentadas. Sujeita a duas situações de ameaça,
suspeita-se que a espécie venha sofrendo declínio contínuo tanto em qualidade como em extensão de
habitat. Mesmo legalmente protegida in situ pela sua ocorrência dentro dos limites de Unidades de
Conservação de proteção integral, estas encontram-se vulneráveis a incidência de ameaças. Assim,
demanda-se ações de pesquisa (números populacionais e distribuição) e conservação (efetivação das
UCs que ocorrem ao longo dos  Corredores  de Biodiversidade Serra  do Mar  e  Central  da  Mata
Atlântica) que garantam sua persistência na natureza em futuro próximo.
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Perfil da Espécie

Notas: Simira walteri Silva Neto & Callado é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi
descrita em 2008 na revista Novon 18(3): 387-389. O material tipo é Silva Neto et al. 1127, foi
coletado no Rio de Janeiro e encontra-se depositado nos herbários RB (Holótipo), HRF, R e RBR
(Isótipos) (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). O nome popular da espécie é Arariba-cascuda
(Folli 5874).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.

População:
Não existem estudos das populações.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Simira walteri é uma espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018),
que ocorre nos estados do ESPÍRITO SANTO: Linhares (Folli 5874); e RIO DE JANEIRO: Nova Iguaçu
(Silva Neto et al. 1127), Guapimirim (Braga 4799).
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AOO: 16km²
EOO: 11188km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Simira walteri é uma árvore de até 25 metros de altura (Siva Neto e Callado, 2008),
terrestre, perene que ocorre na Mata Atlântica na Floresta Ombrófila (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Sep to Sep
fruiting Fev to Mar
flowering Fev to Fev
Resume: Simira walteri é uma planta com flores hermafroditas. A espécie foi coletada em flor em
fevereiro (Folli 5874) e setembro (Silva Neto et al. 1127); e com frutos em fevereiro (Silva Neto 1673)
e março (Braga 4799)

Ameaças:
Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
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present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: No entorno da Reserva Biológica do Tinguá, existem áreas particulares utilizadas por
sitiantes, que buscam lazer e descanso, ou mesmo para fins comerciais (Teixeira, 2006). A região da
baixada é pouco beneficiada por áreas de lazer e a população local busca áreas ainda conservadas
para banhos de cachoeira e outras formas de lazer e contato com a natureza (Teixeira, 2006).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occupancy
occurrence
Detalhes: Áreas não urbanizadas, mas que não mais possuem as características originais de sua
vegetação, são comumente utilizadas para as atividades agropastoris, tanto no interior quanto nos
arredores da Reserva Biológica do Tinguá (Teixeira, 2006). As Florestas Ombrófilas Densas de baixada
ou de Terras Baixas (até 250 m de altitude) das proximidades da Rebio foram totalmente suprimidas
para dar lugar a pastagens e monoculturas, e hoje se encontram reduzidas a menos de 7% de sua
cobertura original (Carvalho et al., 2006).

Ameaça: 2.1.2 Small-holder farming
Incidência: 1 Ecosystem/community stresses
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occupancy
occurrence
Detalhes: A Estação Ecológica do Paraíso possui trechos de seu solo ocupados por matas secundárias
ou ocupação agropecuária, voltados para pastagens e culturas de subsistência (Kurtz e Araújo, 2000).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: very high
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Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A prática de queimar os canaviais com a finalidade de diminuir a quantidade de palha e,
desta forma, facilitar a colheita se consolidou na década de 1970, com o surgimento do Programa
Nacional do Álcool. Ao contrário de outras regiões canavieiras do País, na região de Linhares (ES), os
solos de tabuleiro passaram a ser cultivados com cana-de-açúcar apenas nas últimas décadas
(Mendonza et al., 2000). O município de Linhares possui 11.722 ha de área plantada com cana-de-
açúcar e 10.596 ha com floresta plantada (Lapig, 2018).

Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Com 228.781 ha de área ocupada com árvores de Eucalyptus, o Espírito Santo é o sexto
estado da federação com a maior área plantada em 2014 (Ibá, 2015)

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A prática de queimar os canaviais com a finalidade de diminuir a quantidade de palha e,
desta forma, facilitar a colheita se consolidou na década de 1970, com o surgimento do Programa
Nacional do Álcool. Ao contrário de outras regiões canavieiras do País, na região de Linhares (ES), os
solos de tabuleiro passaram a ser cultivados com cana-de-açúcar apenas nas últimas décadas
(Mendonza et al., 2000). O município de Linhares possui 539 ha de áreas queimadas (Lapig, 2018)

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
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Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Linhares possui 35% de sua área ocupada por pastagem (Lapig, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie é encontrada na REBIO do Tinguá em Nova Iguaçu (Silva Neto et al. 1127) e na Estação
Ecológica Estadual do Paraíso, em Guapimirim (Braga 4799) e na Reserva Natural da Vale (Folli 5874).
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