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Family Species  

Gentianaceae Macrocarpaea atlantica J.R. Grant & V. Trunz 5 

   

Humiriaceae Hylocarpa heterocarpa (Ducke) Cuatrec. 10 

 Vantanea deniseae W.A.Rodrigues 16 

 Vantanea micrantha Ducke 21 

 Vantanea morii Cuatrec. 27 

   

Lamiaceae Aegiphila duckei Moldenke 34 

 Vitex brevilabiata Ducke 36 

 Vitex krukovii Moldenke 42 

 Vitex schaueriana Moldenke 48 

   

Lauraceae Aniba firmula (Nees & Mart.) Mez 55 

 Beilschmiedia vestita L.C.S. Assis e M.F. Santos 62 

 Dicypellium manausense W.A.Rodrigues 65 

 Endlicheria coriacea Chanderb. 68 

 Endlicheria lhotzkyi (Nees) Mez 72 

 Licaria rodriguesii Kurz 76 

 Mezilaurus decurrens (Ducke) Kosterm. 82 

 Mezilaurus duckei van der Werff 85 

 Mezilaurus glabriantha F.M.Alves & V.C.Souza 92 

 Mezilaurus vanderwerffii F.M.Alves & Baitello 97 

 Nectandra gardneri Meisn. 101 

 Ocotea calliscypha L.C.S.Assis & Mello-Silva 107 

 Ocotea ciliata L.C.S.Assis & Mello-Silva 112 

 Ocotea deflexa Rohwer 115 

 Ocotea douradensis Vattimo-Gil 118 

 Ocotea estrellensis ( Meisn. ) P.L.R.Moraes 121 

 Ocotea fragrantissima Ducke 126 

 Ocotea grandifructa L.C.S. Assis e M.F. Santos 129 

 Ocotea ligulata van der Werff 133 

 Ocotea marcescens L.C.S.Assis & Mello-Silva 138 

 Ocotea marumbiensis Brotto & Baitello 145 

 Ocotea minor Vicent. 150 

 Ocotea nigrescens Vicent. 154 

 Ocotea obliqua Vicent. 160 

 Ocotea odorata (Meisn.) Mez 167 

 Ocotea paranaensis Brotto, Baitello, Cervi & E.P.Santos 171 

 Ocotea prolifera (Nees & Mart.) Mez 175 

 Paraia bracteata Rohwer et al. 180 

 Persea benthamiana Meisn. 187 

 Persea splendens Meisn. 189 



 Rhodostemonodaphne negrensis Madriñán 197 

 Rhodostemonodaphne peneia Madriñán 204 

   

Lecythidaceae Corythophora alta R.Knuth 218 

 Eschweilera amazonica R.Knuth 222 

 Eschweilera complanata S.A.Mori 229 

 Eschweilera mattos-silvae S.A.Mori 235 

 Eschweilera pseudodecolorans S.A.Mori 240 

 Eschweilera rankiniae S.A.Mori 244 

 Eschweilera romeu-cardosoi S.A.Mori 247 

 Eschweilera sphaerocarpa M. Ribeiro & S.A.Mori 254 

 Gustavia elliptica S.A.Mori 260 

 Lecythis gracieana S.A.Mori 266 

 Lecythis ibiriba (Miers) N. P. Sm., S. A. Mori & Popovkin 272 

 Lecythis marcgraaviana Miers 272 

   

Linaceae Hebepetalum roraimense Secco & M.Silva 285 

   

Malpighiaceae Acmanthera cowanii W.R.Anderson 293 

 Acmanthera latifolia (A.Juss.) Griseb. 296 

 Acmanthera longifolia Nied. 301 

 Acmanthera parviflora W.R.Anderson 304 

 Banisteriopsis latifolia (A.Juss.) B.Gates 309 

 Barnebya harleyi W.R.Anderson & B.Gates 313 

 Burdachia duckei Steyerm. 317 

 Byrsonima affinis W.R.Anderson 323 

 Byrsonima duckeana W.R.Anderson 328 

 Byrsonima euryphylla Pilg. 335 

 Byrsonima frondosa Mart. ex A.Juss. 340 

 Byrsonima hirsuta W.R.Anderson 344 

 Byrsonima ligustrifolia A.Juss. 349 

 Byrsonima martiana A.Juss. 353 

 Byrsonima pedunculata W.R.Anderson 358 

 Byrsonima piresii W.R.Anderson 362 

 Byrsonima rodriguesii W.R.Anderson 368 

 Byrsonima salzmanniana A.Juss. 372 

 Byrsonima souzae W.R.Anderson 377 

 Byrsonima spinensis W.R.Anderson 381 

 Byrsonima vernicosa Nied. 387 

 Lophanthera lactescens Ducke 391 

 Lophanthera pendula Ducke 395 

 Lophanthera spruceana Nied. 398 

 Pterandra arborea Ducke 402 

   

Malvaceae Aguiaria excelsa Ducke 415 

 Callianthe latipetala (G.L. Esteves & Krapov.) Donnell 421 

 Catostemma albuquerquei Paula 426 

 Catostemma cavalcantei Paula 432 



 Catostemma milanezii Paula 439 

 Catostemma sclerophyllum Ducke 444 

 Ceiba rubriflora Carv.-Sobr. & L.P.Queiroz 451 

 Christiana macrodon Toledo 455 

 Eriotheca bahiensis M.C. Duarte & G.L. Esteves 460 

 Eriotheca candolleana (K.Schum.) A.Robyns 465 

 Eriotheca dolichopoda A.Robyns 469 

 Eriotheca estevesiae Carv.-Sobr. 474 

 Eriotheca longipedicellata (Ducke) A.Robyns 481 

 Eriotheca longipes (A. Robyns) M.C. Duarte & G.L. Esteves 488 

 Eriotheca obcordata A.Robyns 492 

 Eriotheca saxicola Carv.-Sobr. 497 

 Lueheopsis burretiana Ducke 502 

 Mollia macrophylla Killip & Cuatrec. 507 

 Pachira calophylla (K.Schum.) Fern. Alonso 510 

 Pachira endecaphylla (Vell.) Carv.-Sobr. 514 

 Pachira faroensis (Ducke) W.S.Alverson & M.C. Duarte 518 

 Pachira moreirae Carv.-Sobr. & W. S. Alverson 525 

 Pachira retusa (Mart.& Zucc.) Fern.Alonso 528 

 Pachira tocantina (Ducke) Fern. Alonso 534 

 Pavonia paucidentata Fryxell 539 

 Pseudobombax calcicola Carv.-Sobr. & L.P.Queiroz 543 

 Pseudobombax minimum Carv.-Sobr. & L.P.Queiroz 547 

 Pseudobombax parvifolium Carv.-Sobr. & L.P.Queiroz 553 

 Scleronema spruceana Benth. 559 

 Sterculia albidiflora Ducke 562 

 Sterculia curiosa (Vell.) Taroda 569 

 Sterculia excelsa Mart. 575 

 Sterculia rigidifolia Ducke 582 

 Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng.) K.Schum. 588 

   

Melastomataceae Bellucia nigricans (Hooker f.) Penneys, Michelangeli, Judd & Almeda 601 

 Bellucia riparia (Renner) Penneys, Michelangeli, Judd & Almeda 608 

 Bellucia wurdackiana (Renner) Penneys, Michelangeli, Judd & Almeda 615 

 Graffenrieda moaensis Wurdack 621 

 Henriettea glabra (Vell.) Penneys, F.A. Michelangeli, Judd et Almeda 626 

 Meriania aracaensis Wurdack 632 

 Meriania inflata Michelangeli & R. Goldenb. 635 

 Miconia atlantica Caddah & R.Goldenb. 639 

 Miconia baumgratziana R.Goldenb. & C.V.Martin 645 

 Miconia brasiliensis (Spreng.) Triana 650 

 Miconia caiuia E.C.O.Chagas & R.Goldenb. 654 

 Miconia castaneiflora Naudin 659 
 

Miconia cubatanensis Hoehne 663 

 Miconia dorsaliporosa R.Goldenb. & Reginato 670 

 Miconia kollmannii R.Goldenb. & Reginato 675 

 Miconia manauara R.Goldenb., Caddah & Michelangeli 679 

 Miconia michelangeliana 684 



 Miconia sclerophylla Triana 687 

 Miconia shepherdii 694 

 Miconia suberosa Meirelles & R.Goldenb. 698 

 Miconia valentinensis Bacci & R.Goldenb. 703 

 Miconia warmingiana Cogn. 707 

 Miconia weddellii Naudin 711 

 Mouriri brachyanthera Ducke 715 

 Mouriri dimorphandra Morley 722 

 Mouriri duckeanoides Morley 728 

 Mouriri lunatanthera Morley 734 

 Mouriri micradenia Ducke 740 

 Mouriri torquata Morley 744 

 Mouriri trunciflora Ducke 750 

 Ossaea loligomorpha R.Goldenb. & Reginato 756 

 Pleroma fragae L. Kollmann & R. Goldenb. 760 

   

Meliaceae Guarea anomala T.D.Penn. 768 

 Guarea gracilis T.D.Penn. 772 

 Guarea pendula R.S.Ramalho, A.L. Pinheiro & T.D.Penn. 776 

 Guarea zepivae T.D.Penn. 780 

   

Monimiaceae Mollinedia dolichotricha Lírio & Peixoto 785 

 Mollinedia glaziovii Perkins 789 

 Mollinedia jorgearum Peixoto 794 

   

Moraceae Ficus bahiensis C.C.Berg & Carauta 800 

 Ficus bonijesulapensis R.M.Castro 804 

 Ficus caatingae R.M.Castro 808 

 Ficus vermifuga (Miq.) Miq. 811 

 Naucleopsis jamariensis C.C.Berg 815 

 Naucleopsis stipularis Ducke 818 

   

Myristicaceae Iryanthera dialyandra Ducke 827 

 Virola crebrinervia Ducke 831 

 Virola malmei A.C.Sm. 835 
 

Virola urbaniana Warb. 838 

 



GENTIANACEAE

Macrocarpaea atlantica J.R. Grant & V. Trunz

Risco de extinção: CRB1ab(i,iii)+2ab(ii,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Lucas Moraes
Data:08-11-2018

Justificativa:  Arvoreta 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  da  Bahia,  municípios  de
Almadina e  Coaraci.  Apresenta distribuição muito  restrita,  EOO=8 km²,  AOO=8 km²,  ocorrência
exclusiva  em  habitat  florestal  severamente  fragmentado  e  uma  situação  de  ameaça.  Apesar  de
descrita como abundante localmente (Grant e Trunz 10-4647), possui registros efetivados somente na
região da Serra da Pedra Lascada, que não conta com efetiva proteção legal. 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). No estado da Bahia, cerca de 14% da Mata Atlântica original permanece
pouco  alterada,  compreendendo  majoritariamente  fragmentos  isolados  e  fora  de  Unidades  de
Conservação.  Almadina  e  Coaraci  resguardam  somente  11%  e  5%  da  vegetação  florestal  original,
respectivamente (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018), grande parte íntegros por situar-se em áreas não
agricultáveis, particularmente na Serra do Corcovado e da Pedra Talhada. Ambas as áreas estão
atualmente isoladas por matriz de plantações de cacau e extensas pastagens (Lapig, 2018; Amorim,
et al. 2009). Assim, M. atlantica foi considerada Criticamente em Perigo (CR) de extinção. Infere-se
declínio contínuo em EOO, AOO e extensão e qualidade do habitat. Recomenda-se ações de pesquisa
(distribuição, busca por novas localidades, censo populacional) e conservação (Plano de Ação, criação
de  Unidade  de  Conservação)  urgentes  a  fim de  se  evitar  sua  completa  extinção  no  futuro  próximo
caso algum evento de stress severo incida na região.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Harvard Papers in Botany 16(2): 406. 2011.

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 da BAHIA, municípios de Amaldina (Coelho 596) e Coaraci (Perdiz 681).
AOO: 8km²
EOO: 0.33km²
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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 Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Arvoreta de até 6 m de altura (Perdiz 681) que habita na Mata Atlântica, na Floresta
Ombrófila (Floresta pluvial) (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Fev to Fev
flowering May to May
fruiting Fev to Fev
fruiting Apr to Apr
Resume: Macrocarpaea atlantica é uma espécie hermafrodita, foi coletada com flores em fevereiro
(Amorim 4792) e maio (Perdiz 681); foi coletada com frutos em fevereiro (Amorim 4792) e abril
(Coelho 646).

Ameaças:
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: A reserva da Pedra Lascada é um remanescente florestal de 300 ha. circundadas por
pastagens (Amorim, et al. 2009).

Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A reserva da Pedra Lascada é um remanescente florestal de 300 ha. circundadas por
plantações de cacau (Amorim, et al. 2009).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Na vertente leste da encosta da Reserva Serra da Pedra Lascada há dois grandes
afloramentos rochosos do tipo inselberg (Amorim, et al. 2009); 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: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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HUMIRIACEAE

Hylocarpa heterocarpa (Ducke) Cuatrec.

Risco de extinção: VUD2

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:02-10-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  30  m,  endêmica  do  Brasil  (Cardoso  et  al.,  2015;  Cuatrecasas,  1961).
Conhecida  popularmente  como  fruta-de-xiri,  cumatê-da-catinga  e  cumaterana,  foi  coletada  em
Campinarana associada a Amazônia no estado do Amazonas, município de São Gabriel da Cachoeira.
Apresenta  distribuição  muito  restrita,  EOO=1278  km²,  AOO=20  km²,  especificidade  de  habitat,
ocorrência  em áreas  ainda  dominadas  por  expressivos  fragmentos  florestais  e  aparentemente,  não
sofre pressão direta pelo corte seletivo e não possui uso conhecido documentado. Adcionalmente, a
espécie é representada em herbários por apenas algumas coleções, realizadas em longos intervalos
de tempo, e parece ser muito rara naturalmente (Cardoso et al., 2015). Após intenso esforço de
campo em São Gabriel  da Cachoeira, Cardoso et al.  (2015) encontraram apenas dois indivíduos
maduros. Stropp et al. (2011) realizaram inventário fitossociológico em oito hectares de Campinarana
e Floresta de Terra Firme no alto rio Negro, e registraram apenas 16 árvores do total de 4.703
inventariadas. Além disso, não foi registrada dentro dos limites de nenhuma Unidade de Conservação.
Por essas razões, portanto, H. heterocarpa foi considerada Vulnerável (VU) neste momento, uma vez
que a incidência de ameaça direta pode afetar intensamente a viabilidade populacional da espécie e
conduzir  a  extinções  locais.  Estudos  específicos  sobre  números  populacionais  e  pressões  diretas
devem ser  conduzidos  a  fim de subsidiar  ações  de  pesquisa  e  conservação necessárias  para  evitar
assim sua inclusão em categoria de ameaça mais restritiva no futuro ante as crescentes ameaças
documentadas por toda a Amazônia (Charity et al. 2016; Fernside, 2015; Vera-Diaz et al., 2008;
Nepstad et al., 2006).
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Contr. U.S. Natl. Herb. 35(2): 85. 1961. Popularmente conhecida no alto Rio
Negro por fruta-de-xiri, cumatê-da-catinga e cumaterana (Cardoso et al., 2015).

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

População:
Em um inventário florístico realizado em oito parcelas de um hectare estabelecidas em floresta de
campinarana e de terra firme do alto Rio Negro foram registrados apenas 16 indivíduos da espécie
com DAP maior que 10 cm (Stropp et al., 2011), sendo considerada uma espécie muito rara (Cardoso
et al., 2015).

Reference:
Cardoso, D., Carvalho-Sobrinho, J.G., Zartman, C.E., Komura, D.L., Queiroz, L.P., 2015. Unexplored
Amazonian diversity: rare and phylogenetically enigmatic tree species are newly collected.
Neodiversity 8, 55–73.

Stropp, J., Sleen, P. Van Der, Assunção, P.A., Silva, A.L. da, ter Steege, H., 2011. Tree communities of
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white-sand and terra-firme forests of the upper Rio Negro. Acta Amaz. 41, 521–544.

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 São Gabriel da Cachoeira (Cardoso 3311).
AOO: 20km²
EOO: 1278.58km²

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
Campinarana
Resume: Árvores de tamanho médio, mas pode alcançar até 30 m de altura, ocorrendo
preferencialmente em campinarana (Cardoso et al., 2015).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Oct to Nov
fruiting Nov to Nov
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fruiting Fev to Mar
Resume: A espécie foi coletada em flor entre outubro e novembro, e em fruto em novembro, fevereiro
e março (Cardoso et al., 2015).

Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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
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 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: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
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Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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
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,

14



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: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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HUMIRIACEAE

Vantanea deniseae W.A.Rodrigues

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi
Data:04-10-2018

Justificativa: Árvore de até 25 m, 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
Barcelos,  Manaus  e  Rio  Preto  da  Eva.  Apresenta  distribuição  relativamente  ampla  na  bacia
amazônica,  apesar  dos baixos valores estimados para EOO e AOO. Era conhecida por  coleções
realizadas nos arredores de Manaus, porém, foi recentemente documentada no Parque Estadual da
Serra do Aracá, o que ampliou consideravelmente a distribuição conhecida de V. deniseae (Rodrigues,
1982).  Possui  ainda  ocorrência  em  áreas  ainda  dominadas  por  expressivos  fragmentos  florestais  e
presença confirmada em Unidades de Conservação, aparentemente livres da incidência de ameaças
direta e não sofrendo pressão direta pelo corte seletivo e uso efetivo documentado. Por essas razões,
portanto, V. deniseae foi considerada como de Menor Preocupação (LC) neste momento. Estudos
específicos  sobre  a  real  amplitude  de  distribuição,  números  e  tendências  populacionais  e  pressões
diretas devem ser conduzidos a fim de subsidiar uma avaliação de risco de extinção robusta no futuro
e evitar assim sua inclusão em categoria de ameaça mais restritiva ante as crescentes ameaças
documentadas por toda a Amazônia (Charity et al.  2016; Fernside, 2015; Nogueira et al.,  2007;
Nepstad et al., 2006).
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Acta Amazonica 12(2): 297 (1982).

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, conhecida somente para o estado do AMAZONAS (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018; Rodrigues, 1982) com ocorrência no município de Barcelos
(Zartman 9643), Manaus (Mota 617), Rio Preto da Eva (Monteiro s.n.).
AOO: 28km²
EOO: 9697.12km²
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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 15-25 m de altura e característica da região Amazônica, ocorrendo em floresta de
terra firme (Rodrigues, 1982).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Aug to Sep
fruiting Dec to Dec
Resume: A espécie foi coletada em flor nos meses de agosto (Monteiro s.n.), setembro (Mota 617); e
em frutos no mês de: dezembro (Costich 1071).

Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
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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. 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
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 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: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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
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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).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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
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
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Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

HUMIRIACEAE

Vantanea micrantha Ducke

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi
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Data:03-10-2018

Justificativa:  Árvore  de  23  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,  2018).
Conhecida popularmente por uixi-quebra-machado, foi coletada em Floresta de Terra Firme associada
a  Amazônia  nos  estados  do  Amazonas  e  Mato  Grosso.  Apresenta  distribuição  ampla  na  bacia
amazônica, EOO=103713 km², ocorrência em áreas ainda dominadas por expressivos fragmentos
florestais  e presença confirmada em Unidades de Conservação.  Também encontra-se relativamente
bem representada em coleções desde sua descrição formal e aparentemente não sofre pressão direta
pelo  corte  seletivo  e  não  possui  uso  conhecido  documentado.  Por  essas  razões,  portanto,  V.
micrantha  foi  considerada  como  de  Menor  Preocupação  (LC)  neste  momento.  Estudos  específicos
sobre sua real distribuição, números e tendências populacionais e impacto de potenciais pressões
diretas devem ser conduzidos a fim de subsidiar uma avaliação de risco de extinção robusta no futuro
e evitar assim sua inclusão em categoria de ameaça mais restritiva ante as crescentes ameaças
documentadas por toda a Amazônia (Charity et al.  2016; Fernside, 2015; Nogueira et al.,  2007;
Nepstad et al., 2006), principalmente ao sul de se sua região de ocorrência, em áreas de transição
com o Cerrado.

Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Arq. Inst. Biol. Veg. 4(1): 30. 1938. Popularmente conhecida por uchi
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(Assunção 185) e uixi-quebra-machado (Aluísio 95).

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

População:
Em 15 ha de uma floresta densa de terra firme na Amazônia Central, em Manaus, foram encontrados
11 indivíduos com DAP maior que 10 cm (Silva et al., 2016).

Reference:
Silva, K.E. da, Martins, S.V., Ribeiro, C.A.A.S., Santos, N.T., Azevedo, C.P. de, 2016. Structure of 15
hectares permanent plots of Terra Firme Dense Forest in Central Amazon. Rev. Árvore 40, 603–615.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: AMAZONAS, municípios de Borba (Prata 777), Itacoatiara (Rodrigues 8165), Manaus
(Nascimento 109), Rio Preto da Eva (Julião 65); MATO GROSSO, município de Sorriso (Molz s.n.).
AOO: 52km²
EOO: 103713.81km²

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
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Resume: Árvores de 23 m de altura (Aparecido et al., 2015) e característica da região Amazônica,
ocorrendo em floresta de terra firme (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Jun to Sep
fruiting Mar to Mar
fruiting Aug to Aug
Resume: A espécie foi coletada em flor nos meses de: junho (Julião 64), julho (Ducke 751), agosto
(Ducke s.n.), setembro (Mota 608); e em frutos nos meses de: março (Assunção 185), agosto
(Loureiro s.n.).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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. Além disso, a proximidade com a
Reserva Adolpho Ducke tem gerado uma grande preocupação, pois os estudos mostram 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: 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. 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
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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
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 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: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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.
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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).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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
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: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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, 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 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada na Reserva Florestal Adolfo Ducke (Souza 95)

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

HUMIRIACEAE

Vantanea morii Cuatrec.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Marcio Verdi
Data:03-10-2018

Justificativa: Árvore de até 10 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
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registrada  em  Campos  Rupestres  e  Áreas  Antrópicas  associadas  aos  Domínios  Fitogeográficos
Caatinga e Cerrado nos estados da Bahia, Pernambuco e Minas Gerais. Apresenta ampla distribuição,
EOO=243528 km² e presença confirmada dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção
integral  e  em  áreas  que  ainda  resguardam  significativos  remanescentes  de  vegetação  nativa.
Também encontra-se relativamente bem representada em coleções desde sua descrição formal e
aparentemente não sofre pressão direta pelo corte seletivo e não possui uso conhecido documentado.
Por essas razões, portanto, V.morii foi considerada como de Menor Preocupação (LC) neste momento.
Estudos específicos sobre números e tendências populacionais e a o impacto potencial da incidência
de  pressões  diretas  devem  ser  conduzidos  a  fim  de  subsidiar  uma  avaliação  de  risco  de  extinção
robusta no futuro e evitar  assim sua inclusão em categoria de ameaça mais restritiva ante as
crescentes ameaças documentadas por toda a sua região de ocorrência no Cerrado e Caatinga
(Antongiovanni et al., 2018; Françoso et al., 2015; Gariglio et al., 2010; Castelletti et al., 2004; Leal et
al., 2005).

Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Phytologia 68(4): 265 (1990).

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), com ocorrência nos
estados: BAHIA, município de Andaraí (Harley 18683), Itaeté (Funch 104), Lençóis (Conceição 1355),
Mucugê (Giulietti 1958), Rio de Contas (Harley 54662); MINAS GERAIS, município de Grão Mogol
(Zappi s.n); PERNAMBUCO, município de Buíque (Figueirêdo 260).
AOO: 72km²
EOO: 243528.23km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 4.7 Subtropical/Tropical High Altitude Grassland
1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
Biomas: Cerrado
Caatinga
Fitofisionomias: Campos de Altitude
Tipo de Vegetação: Campo Rupestre
Área antrópica
Resume: Árvore com cerca de 10 m de altura (Figueirêdo 260), ocorrendo em campos rupestres e
áreas antrópicas (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
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Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Jan to Apr
flowering Sep to Dec
fruiting Jan to Apr
fruiting Jul to Oct
Resume: A espécie foi coletada em flor nos meses de: janeiro (Queiroz 5622), fevereiro (Harley
54508), março (Giulietti 1958), abril (Conceição 1355), setembro (Harley 54662), outubro (Martinelli
5410), novembro (Figueirêdo 260), dezembro (Mori 13181); e em frutos nos meses de: janeiro
(Bautista UMS 060), fevereiro (Miranda 63), março (Funch 60), abril (Conceição 1355), julho (Zappi
s.n.), agosto (Costa 772), setembro (Giordano 2723), outubro (Kollmann 707).

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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,
indústrias de soja, reservatórios de hidrelétricas e expansão de áreas urbanas (Françoso et al,. 2015;
Ratter et al., 1997). No Norte de Minas Gerais, os usos do solo que têm causado algum tipo de
estresse nos habitats ou colocado as espécies em risco de extinção são a agricultura de subsistência,
pecuária e, principalmente, os monocultivos de Eucalyptus (Maurenza et al., 2015). Na região de Grão
Mogol-Francisco Sá, é possível observar grandes blocos de plantios de Eucalyptus, incluindo no
entorno do Parque Estadual de Grão Mogol. Ainda, centenas de hectares com Eucalyptus são
manejados por grandes empresas ou grupos dos setores siderúrgico e florestal, que operam com
unidades industriais ou florestais em distintos municípios pertencentes à região (Maurenza et al.,
2015). 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; Maurenza et al., 2015).
A Caatinga ocupava originalmente 826.411 km² do território brasileiro, porém cerca de metade de
sua cobertura vegetal foi perdida devido à ocupação humana e os ambientes remanescentes estão
sob intensa pressão da extração de madeira, pecuária e caça (Alves et al., 2009; Antongiovanni et al.,
2018; Marinho et al., 2016; Ribeiro et al., 2015). A pecuária é uma das principais fonte de renda e
subsistência para a população que vive na Caatinga (Antongiovanni et al., 2018) e está associada a
alteração da estrutura da vegetação e do solo (Antongiovanni et al., 2018; Schulz et al., 2016;
Tavares et al., 2016). Segundo Marinho et al. (2016), nas áreas degradadas por corte raso o pastoreio
precisa ser evitado para permitir a restauração da vegetação através de sucessão natural e evitar
maior degradação e desertificação.

Ameaça: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
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Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Castelletti et al. (2004) modelaram os efeitos das estradas sobre a vegetação de Caatinga e
adicionaram novos valores às áreas já utilizadas para agricultura e pastagem estimadas pelo IBGE. A
área de Caatinga modificada obtida pelos autores variou de 223.100km² a 379.565km². Esses
números indicam que entre 30,4% e 51,7% da área da Caatinga foi alterada por atividades
antrópicas. A primeira estimativa coloca a Caatinga como o terceiro ecossistema mais degradado do
Brasil, atrás da Mata Atlântica e do Cerrado. A segunda estimativa, entretanto, eleva a Caatinga para
o segundo ecossistema mais degradado do Brasil, passando à frente do Cerrado. Contudo, é possível
que mesmo esses valores ainda estejam subestimados, porque é difícil dimensionar a extensão da
perda dos ecossistemas naturais e da flora e fauna do Nordeste brasileiro nos últimos 500 anos. Os
registros históricos produzem pistas pequenas, mas dramáticas, sobre a destruição em larga escala
que tem devastado a região desde 1500, e mesmo os maiores remanescentes da Caatinga têm,
provavelmente, sido alterados desde os tempos pré-Colombianos (Leal et al., 2005).

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 extração de madeira para carvão, construção civil e uso doméstico tem sido uma ameaça
generalizada à Caatinga por muitos séculos. Historicamente, árvores grandes e maduras eram
altamente valiosas ao ponto de serem suprimidas a virtualmente desaparecerem da paisagem. O uso
industrial das árvores da Caatinga para a produção de carvão, que é parcialmente feito de forma
ilegal e descontrolada, contribui fortemente para modificar a densidade e a estrutura da vegetação
remanescente (Gariglio et al., 2010). O uso de madeira e carvão para uso doméstico (por exemplo,
forno a lenha) também não é desprezível, correspondendo a 30% do que é extraído anualmente
(Gariglio et al., 2010).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada no Parque Municipal de Mucugê (Harley 54461) e no Parque Nacional da
Chapada Diamantina (Giulietti 1958).

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

31



ameaçada de extinção da região de Grão Mogol-Francisco Sá (Pougy et al., 2015).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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LAMIACEAE

Aegiphila duckei Moldenke

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; 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 no estado do Amazonas,
município de São Gabriel da Cachoeira. A espécie é conhecida apenas pela coleta-tipo realizada por A.
Ducke em 1935. Desde então, pouco se avançou em relação ao conhecimento disponível para A.
duckei. 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: Phytologia, 1: 383. 1940

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

População:
Não existem dados populacionais.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), conhecida apenas
pela coleta Tipo Ducke 35662.
AOO: 4km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Pequena árvore de flores brancas (Ducke 35662), coletada na Amazônia, em Floresta de
Terra Firme (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Resume: Foi coletada em flor no mês de setembro (Ducke 35662)
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

LAMIACEAE

Vitex brevilabiata Ducke

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León
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Data:15-11-2018

Justificativa: Árvore de até 15 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  Floresta  de  Terra  Firme  e  Campinarana  associadas  a  Amazônia  nos  estados  do
Amazonas e Pará. Apresenta distribuição relativamente ampla na bacia amazônica, EOO=53808 km²,
porém, segundo J.F. Pastore (com. pess.), a espécie é muito pouco conhecida e ainda carece de
investigação mais detalhada para que uma avaliação de risco de extinção robusta seja empreendida.
A Amazônia permanece representando o bioma brasileiro com os menores índices de esforço de
coleta  verificados  (BFG,  2015).  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: Archivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 4: 172. 1925.

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 nos
estados do AMAZONAS, municípios Itaituba (Ducke 18954), Manaus (Barata s.n.); PARÁ, municípios
Belterra (Black 47-1659), Santarém (Rosário 1029), Trairão (Ducke 311).
AOO: 24km²
EOO: 53808km²

Ecologia:
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 15 m de altura (Prance 18027), ocorre na Amazônia, na Campinarana 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
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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 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

39



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 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
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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
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
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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:

LAMIACEAE

Vitex krukovii Moldenke

Risco de extinção: DD

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

Justificativa: Árvore de até 17 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta de Terra-Firme e Floresta de Várzea associadas a Amazônia nos estados do
Amazonas e Acre. É conhecida por somente quatro coletas, e desde sua última documentação em
1984, pouco se avançou em relação ao estado de conhecimento de V. krukovii. Sabe-se que a região
em que foi  coletada ainda resguarda extensões  consideráveis  de  ecossistemas amazônicos  em
estado prístino, além de representarem áreas de relativo baixo esforço amostral (BFG, 2015). 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: Phytologia 1: 487. 1941.

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 ACRE, município Cruzeiro do Sul (Maas P13120); AMAPÁ, município Ferreira Gomes (Daly
3901); AMAZONAS, municípios Canutama (Prance 13446) e Humaitá (Krukoff 6279).
AOO: 16km²
EOO: 354682km²
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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
Floresta de Várzea
Resume: Árvore de 17 m de altura (Daly 3901) que ocorre na Amazônia, na Floresta de Terra Firme,
Floresta de Várzea (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
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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:
Período:
past
present
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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
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
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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
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
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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:

LAMIACEAE

Vitex schaueriana Moldenke

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León
Data:14-11-2018

Justificativa:  Árvore de até  35 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente  conhecida  por  tarumanzinho,  foi  coletada  em  Floresta  de  Terra-Firme,  Floresta
Estacional Decidual e Carrasco associadas a Amazônia, Caatinga, Cerrado e, possivelmente, na Mata
Atlântica presente nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais,
Paraíba,  Piauí,  Rio  de  Janeiro  e  Rio  Grande  do  Norte.  Apresenta  distribuição  muito  ampla,
EOO=1015578  km²  e  ocorrência  em diversas  Unidades  de  Conservação  de  distintos  níveis  de
proteção e esferas administrativas. Aparentemente, a espécie encontra-se livre de ameaças diretas
como corte seletivo ou outros usos que afetem sua perpetuação. Diante do exposto, portanto, a
espécie foi considerada neste momento como de Menor Preocupação (LC), 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: Espécie descrita em: Revista Sudamericana de Botánica 5: 3. 1937. Nome popular:
tarumanzinho (Costa, 2015).

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

População:
Foi feito um estudo fitossociológico na Reserva Natural Serra das Almas em Crateús (CE), na
categoria DAP ≥9 Vitex schaueriana apresento 32 indivíduos por hectare. Na categoria DAP >3 e <9
V. schaueriana apresento 5 indivíduos por hectare (Lima, et al. 2011).

Reference:
Lima, J.R., Sampaio, E.V.D.S.B., Rodal, M.J.N., & Araújo, F.S., 2011. Physiognomy and structure of a
seasonal deciduous forest on the Ibiapaba plateau, Ceará, Brazil. Rodriguésia, 62, 379-389.

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 ALAGOAS, municípios Batalha (Lyra-Lemos 11796), Inhapi (Chagas-Mota 2899), Mata
Grande (Lyra-Lemos 9415), Minador do Negrão (Chagas-Mota 7400), Santana do Ipanema (Chagas-
Mota 7476); BAHIA, municípios Abaíra (Harley 56870), Barra da Estiva (Harley 26496), Barra do
Mendes (Melo 7615), Caetité (Guedes 2827), Encruzilhada (Gusmão 235), Gentio do Ouro (Blanchet
2782), Ibicoara (Passos 344), Itaeté (Loureiro 110), Licínio de Almeida (Guedes 16726), Mucugê (Fróes
20182), Nova Viçosa (Hatschbach 48730), Oliveira dos Brejinhos (Conceição 2124), Palmeiras (Melo
3699), Rio de Contas (Roque 2662), Seabra (Pirani 2008); CEARÁ, município Cratéus (Araújo 1475);
ESPÍRITO SANTO, município Santa Teresa (Boone 824); MARANHÃO, município São Luis (Fróes 11587);
MINAS GERAIS, municípios Araponga (Leoni 5587), Belo Horizonte (Duarte 11840), Carangola (Leoni
6347), Espera Feliz (Leoni 7656), Janaúba (Vasconcelos 68); PARAÍBA, municípios São João do Cariri
(Lacerda 303), São José dos Cordeiros (Barbosa 2684); PIAUÍ, município Guaribas (Santos 1494); RIO
DE JANEIRO, município Santa Maria Madalena (Santos Lima 13295); RIO GRANDE DO NORTE,
município Serra de São Bento (Roque 1499).
AOO: 176km²
EOO: 1015578km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Luminosidade: heliophytic
Longevidade: perennial
Habitat: 1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
2.1 Dry Savanna
Biomas: Amazônia
Caatinga
Cerrado
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Floresta Estacional Decidual
Carrasco
Resume: Árvore de 25 - 35 m de altura (Leoni 6347), heliófila (Boone 824) que habita os biomas
Amazônia, Caatinga Cerrado, a espécie ocorre na Floresta de Terra Firme, a Floresta estacional
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decídua (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018) e o Carrasco (Araújo 1475).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Oct to May
fruiting Dec to May
Sindrome de dispersão:zoochory
Informações sobre o dispersor: O tipo de Fruto de Vitex schaueriana é uma drupa e é dispersado por
animais (Quirino & Gomes, 2016).
Resume: Vitex schaueriana é uma espécie hermafrodita. A espécie foi registrada com flores em:
janeiro (Lacerda 303), fevereiro (Roque 2662), março (Lyra-Lemos 9415), abril (Loureiro 110), maio
(Lima s.n.), outubro (Boone 824), novembro (Harley 26496) e dezembro (Guedes 16726). Foi
registrada com frutos em: janeiro (Lacerda 303), fevereiro (Roque 2662), março (Lyra-Lemos 9415),
abril (Chagas-Mota 2899), maio (Lima s.n.) e dezembro (Guedes 16726).

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 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).
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: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
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past
present
future
Declínio:
habitat
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
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).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: Mineração a céu aberto, queimadas, extração de madeira e espécies invasoras são grandes
ameaças nos Campos Rupestres (Kolbek e Alves, 2008, Silveira et al., 2016). A queima de vegetação
para criação de gado é uma prática comum neste bioma (Kolbek e Alves, 2008, Silveira et al., 2016).
Embora a maioria das espécies de Campos Rupestres pareça ser resistente ao fogo (Kolbek e Alves,
2008, Silveira et al., 2016), essa prática intensifica a disseminação do capim invasivo Melinis
minutiflora, que é capaz de crescer novamente em áreas queimadas mais rápido que a maioria das
espécies nativas, formando uma cobertura densa e impedindo a regeneração das espécies
nativas(Kolbek e Alves, 2008).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
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Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
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: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Castelletti et al. (2004) modelaram os efeitos das estradas sobre a vegetação de Caatinga e
adicionaram novos valores às áreas já utilizadas para agricultura e pastagem estimadas pelo IBGE. A
área de Caatinga modificada obtida pelos autores variou de 223.100km² a 379.565km². Esses
números indicam que entre 30,4% e 51,7% da área da Caatinga foi alterada por atividades
antrópicas. A primeira estimativa coloca a Caatinga como o terceiro ecossistema mais degradado do
Brasil, atrás da Mata Atlântica e do Cerrado. A segunda estimativa, entretanto, eleva a Caatinga para
o segundo ecossistema mais degradado do Brasil, passando à frente do Cerrado. Contudo, é possível
que mesmo esses valores ainda estejam subestimados, porque é difícil dimensionar a extensão da
perda dos ecossistemas naturais e da flora e fauna do Nordeste brasileiro nos últimos 500 anos. Os
registros históricos produzem pistas pequenas, mas dramáticas, sobre a destruição em larga escala
que tem devastado a região desde 1500, e mesmo os maiores remanescentes da Caatinga têm,
provavelmente, sido alterados desde os tempos pré-Colombianos (Leal et al., 2005).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada em: Reserva particular do patrimônio natural Serra das Almas (Costa s.n.),
Reserva particular do patrimônio natural Fazenda Almas (Barbosa 2684), Parque Nacional da Serra
das Confusões (Santos 1494), Parque Nacional da Chapada Diamantina (Fróes 20182), Parque
Nacional da Serra do Caparaó (Leoni 7656).
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Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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LAURACEAE

Aniba firmula (Nees & Mart.) Mez

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:16-10-2018

Justificativa:  Árvore de até  10 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida por pau-rosa, louro-rosa, canela-rosa ou canela sassafrás, foi coletada em
Floresta Ombrófila Densa e Floresta Estacional Semidecidual associadas a Mata Atlântica nos estados
da Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio
de Janeiro, Rio Grande do Sul,  Santa Catarina e São Paulo. Apresenta distribuição muito ampla,
EOO=2399768 km², presença em Unidades de Conservação, grande amplitude de habitats e grande
representatividade em herbários. Além disso, é considerada uma espécie comum, com população
abundante e distribuição abrangente em todo o leste do Brasil. Assim como outras congêneres, a
espécie destaca-se pelo alto valor econômico, devido a constituição do óleo essencial encontrado
principalmente no lenho e na casca (Marques, 2001; Morais et al., 1972), além de aplicações diversas
na carpintaria e marcenaria em geral (Marques, 2001). Mesmo diante dessa pressão direta de uso em
algumas  áreas  de  ocorrência,  A.  firmula  foi  considerada  como  de  Menor  Preocupação  (LC)  neste
momento. Estudos específicos sobre números e tendências populacionais e impacto das pressões de
uso diretas  devem ser  conduzidos a  fim de subsidiar  uma avaliação de risco de extinção robusta e
evitar assim sua inclusão em categoria de ameaça mais restritiva no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Jahrb. Königl. Bot. Gart. Berlin 5: 58. 1889. Popularmente conhecida por pau-rosa,
louro-rosa (Marques, 2001), canela-rosa, canela sassafrás (Baitello, 2003; Barbosa et al., 2012).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: As espécies do gênero Aniba destacam-se pelo alto valor econômico, devido a constituição
do óleo essencial encontrado principalmente no lenho e na casca (Marques, 2001; Morais et al.,
1972). Além da presença dos óleos (Morais et al., 1972), a madeira de Aniba firmula é própria para a
carpintaria e marcenaria (Marques, 2001). Na região do Vale do Ribeira usa- se a madeira desta
espécie em coronha de espingarda e em Ubatuba é ainda utilizada para sombrear plantios do
cacaueiro (Baitello, 2003).

Reference:
Marques, C.A., 2001. Importância econômica da Família Lauraceae Lindl. Floresta e Ambient. 8,
195–206.

Morais, A.A., Rezende, C.N.A. da M., Bülow, M.V.V., Mourão, J.C., O.R., G., Marx, M.C., Rocha, A.I.,
Magalhães, M.T., 1972. Óleos essenciais de espécies do gênero Aniba. Acta Amaz. 2, 41–44.
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Baitello, J.B., 2003. Lauraceae, in: Wanderley, M.G.L., Shepherd, G.J., Melhem, T.S., Giulietti, A.M.,
Kirizawa, M. (Orgs.), Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. Instituto de Botânica, São Paulo, p.
149–224.

População:
Em Santa Catarina, no componente arbóreo/arbustivo da Floresta Ombrófila Densa foram amostrados
289 indivíduos e na regeneração natural a espécie obteve densidade absoluta de 21,0 ind./ha
(Vibrans et al., 2013a). Foi considerada uma espécie comum, com população abundante e distribuição
abrangente na Floresta Ombrófila Densa no estado de Santa Catarina (Gasper et al., 2018). Em Minas
Gerais, no componente arbóreo de um continuum entre floresta paludosa e de encosta foram
registrados 24 indivíduos com diâmetro maior ou igual a 5 cm em 1 ha amostrado (Rocha et al.,
2005). No Rio de Janeiro, em 0,6 ha de floresta ombrófila densa foram registrados 14 indivíduos da
espécie com diâmetro igual ou superior a 10 cm (Moreno et al., 2003). Em um trecho de floresta de
brejo em São Paulo foi registrado um único indivíduo com diâmetro de 4,7 cm em 1 ha amostrado
(Ivanauskas et al., 1997).

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.

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.

Rocha, C.T. V., Carvalho, D.A., Fontes, M.A.L., Oliveira-Filho, A.T., Van Den Berg, E., Marques,
J.J.G.S.M., 2005. Comunidade arbórea de um continuum entre floresta paludosa e de encosta em
Coqueiral, Minas Gerais, Brasil. Rev. Bras. Botânica 28, 203–218.

Moreno, M.R., Nascimento, M.T., Kurtz, B.C., 2003. Estrutura e composição florística do estrato
arbóreo em duas zonas altitudinais na mata atlântica de encosta da região do Imbé, RJ. Acta Bot.
Brasilica 17, 371–386.

Ivanauskas, N.M., Rodrigues, R.R., Nave, A.G., 1997. Aspectos ecológicos de um trecho de floresta de
brejo em Itatinga, SP: florística, fitossociologia e seletividade de espécies. Rev. Bras. Bot. 20,
139–153.

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 Anchieta (Folli 7339), Camacan (Liuth 142), Correntina (Jardim 3712),
Jussari (Amorim 2347); DISTRITO FEDERAL, Brasília (Guarino 359); ESPÍRITO SANTO, município de
Conceição da Barra (Oliveira 672), Iúna (Zorzanelli 509), João Neiva (Folli 7389), Linhares (Moraes
3699), Santa Leopoldina (Magnago 956), Santa Maria de Jetibá (Kollmann 1630), Santa Teresa
(Kollmann 2425), Sooretama (Giaretta 704); MATO GROSSO DO SUL, município de Corumbá (Quinet
2215); MINAS GERAIS, município de Açucena (Rezende 879), Barroso (Assis 598), Barão de Cocais
(Ferreira-Filho 1194), Carandaí (Mota 433), Carangola (Leoni 5536), Couto de Magalhães de Minas
(Costa 615), Descoberto (Forzza 1878), Diamantina (Otoni 2), Dores do Turvo (Heleno 119), Faria
Lemos (Leoni 4978), Francisco Dumont (Hatschbach 73772), Guaraciaba (Vidal 641), Itambé do Mato
Dentro (Santos 400), Juiz de Fora (Castro 15), Mariana (Messias 777), Marliéria (Bovini 1408), Ouro
Preto (Siqueira 535), Santana do Paraíso (Sobral 14579), Santana de Pirapama (Zappi 2482), Santana
do Riacho (Ferreira-Junior 692), São Gonçalo do Rio Preto (Pontes 409), Viçosa (Simão 348); PARANÁ,
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município de Adrianópolis (Brotto 1876), Guaratuba (Holsbach 14), Matinhos (Brotto 778), Paranaguá
(Brotto 364), Pontal do Paraná (Bonaldi 601); PERNAMBUCO, município de Jaqueira (Correia 79), São
Vicente Férrer (Ferraz 853); RIO GRANDE DO SUL, município de Dom Pedrito (Gaui 510), Morrinhos do
Sul (Mancino 447); RIO DE JANEIRO, município de Cabo Frio (Fernandes 937), Cachoeiras de Macacu
(Finotti s.n.), Camorim (Freire 334), Guapimirim (Pereira 07/47), Macaé (Quinet s.n.), Miguel Pereira
(Rodrigues 38), Niterói (Barros 3042), Nova Iguaçu (Gaui 373), Paraty (Borges 24), Petrópolis (Ribeiro
1287), Rio de Janeiro (Gaui 516), Rio das Ostras (Oliveira 328a), Santa Maria Madalena (Brotto 1912),
Sapucaia (Pereira 56/61), Silva Jardim (Pessoa 1218), Teresópolis (Thier 197); SANTA CATARINA,
município de Apiúna (Korte 4239), Blumenau (Caglioni 93), Garuva (Augusto-Silva 50), Gaspar
(Maçaneiro 24), Ibirama (Sevegnani s.n.), Ilhota (Sevegnani s.n.), Indaial (Korte 3211), Itapoá (Canha
s.n.), Jaraguá do Sul (Klemz 76), Joinville (Sevegnani s.n.), Lontras (Meyer 48), Morro da Fumaça
(Verdi 3329), Nova Veneza (Verdi 3076), Penha (Funez 2572), Porto Belo (Schmitt 1346), Pouso
Redondo (Verdi 705), Rio do Sul (Korte 6453), Rodeio (Funez 4954), São Francisco do Sul (Vieira 864),
Santa Rosa de Lima (Carneiro 8), Treviso (Verdi 3411); SÃO PAULO, município de Bananal (Polisel
863), Bertioga (Sampaio 318), Bofete (Viani 417), Botucatu (Moraes 3147), Campinas (Bertoni 623),
Cananéia (Urbanetz 442), Eldorado (Tsuji 1995), Iguape (Gorenstein 122), Ilhabela (Colletta 1254),
Itanhaém (Ivanauskas 44887), Mairiporã (Arzolla 646), Paraibuna (Stefani 247), Pariquera-Açu (Torres
1746), Piracaia (Ivanauskas 6415), São José do Barreiro (Serafim 414), São Luiz do Paraitinga
(Padgurschi 263), São Miguel Arcanjo (Moraes 3156), São Sebastião (Souza 512), Ubatuba (Aranha
367), Valinhos (Guillaumon s.n.).
AOO: 508km²
EOO: 2399768.39km²

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
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Amazônia
Cerrado
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore até 10 m de altura, ocorrendo na floresta ombrófila densa da planície e encosta
atlânticas e vegetação ciliar associada, e na floresta estacional semidecidual submontana a montana
(Baitello, 2003).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: unknown
Fenologia:
flowering Jan to Dec
fruiting Jan to Dec
Resume: Coletada com flores e frutos o ano todo (Baitello, 2003).

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: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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). 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;
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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). Segundo Fearnside (2001), a soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque
justifica projetos de infra-estrutura 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). A agricultura também é responsável
pela alteração dos usos do solo na Mata Atlântica (Landau, 2003; Rolim e Chiarello, 2004; Vibrans et
al., 2013a).

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 atividade pecuária é um dos principais usos do solo na Mata Atlântica e, particularmente
no Cerrado e Amazônia (ver Nepstad et al., 2006; Pereira et al., 2012; Vibrans et al., 2013a). As
pastagens cultivadas ocupam cerca de 26,5% do território e representam o principal uso do solo do
Cerrado (Sano et al., 2008). Na Amazônia, 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 com florestas de dossel fechado
compreendendo pelo menos 50% de sua vegetação nativa (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: 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). Estudos também 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). A floresta amazônica perdeu
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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: 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). 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).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada na Área de Proteção Ambiental Cairuçu (Bovini 2760), Área de Proteção
Ambiental Morro da Pedreira (Santos 400), Estação Biológica de Santa Lúcia (Kohlmann 2305),
Estação Ecológica de Bananal (Polisel 773), Estação Ecológica de Chauás (Sampaio 83), Floresta
Estadual do Palmito (Brotto 677), Parque Ecológico do Mico Leão Dourado (Kroff 77), Parque Estadual
Carlos Botelho (Moraes 2174), Parque Estadual da Pedra Branca (Solorzano 71), Parque Estadual da
Serra da Tiririca (Barros 3042), Parque Estadual da Serra do Mar (Souza 512), Parque Estadual das
Lauráceas (Broto 1876), Parque Estadual de Itaúnas (Oliveira 498), Parque Estadual do Biribiri
(Oliveira s.n.), Parque Estadual do Rio Doce (Bovini 1364), Parque Estadual do Rio Preto (Pontes 399),
Parque Estadual Municipal do Mico Leão Dourado (Fernandes 937), Parque Estadual Pariquera Abaixo
(Godoy 138), Parque Nacional da Serra do Itajaí (Caglioni 93), Parque Nacional da Tijuca (Rosa 788),
Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange (Brotto 864), Reserva Biológica da Represa do Grama (Castro
738), Reserva Biológica de Sooretama (Giaretta 704), Reserva Biológica Federal do Tinguá (Rodrigues
38), Reserva Biológica Municipal Santa Cândida (Garcia s.n.), Reserva Biológica União (Oliveira 328a),
Reserva Natural da Serra do Teimoso (Amorim 2347), Reserva Natural da Vale (Cruz 3745), Reserva
Particular do Patrimônio Natural Brumas do Espinhaço e Ermo do Gerais (Ferreira-Junior 692), Reserva
Particular do Patrimônio Natural da Serra Bonita (Liuth 142), Reserva Particular do Patrimônio Natural
Reserva Volta Velha (Grings 1826).
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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
ameaçada de extinção da Serra do Espinhaço Meridional (Pougy et al., 2015) e 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: 9. Construction/structural materials
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:

LAURACEAE

Beilschmiedia vestita L.C.S. Assis e M.F. Santos

Risco de extinção: CRB2ab(ii,iii)

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

Justificativa:  Árvore  com  cerca  de  20  m  de  altura,  endêmica  do  Brasil,  na  Floresta  Estacional
Semidecidual da Mata Atlântica (Flora do Brasil  2020 em construção, 2018).  Com ocorrência no
estado de Minas Gerais, município de Itambé do Mato Dentro, apresenta AOO=4 km² e uma situação
de ameaça. Conhecida por quatro registros de ocorrência no ano de 2008, todos no município de
Itambé do Mato Dentro, município que tem 29% de seu território (10930 ha) utilizado como pastagem
(LAPIG, 2018). Embora coletada dentro de Unidade de Conservação (APA do Parque Nacional da Serra
do Cipó) a espécie não está livre de ameaças como: fogo, pois na região da Serra do Cipó, onde há
infestação por braquiária, há um aumento da incidência de incêndios (Ribeiro et al.,  2005); e o
turismo, pois o pisoteio e o uso de veículos (bicicletas, motocicletas e automóveis) nas trilhas causam
compactação do solo e aumento da erosão (Pinto et al.,  2008). Suspeita-se que esteja havendo
declínio contínuo de AOO e qualidade do hábitat.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Brittonia 64(2): 104, fig. 1. 2012

Distribuição:
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado de MINAS GERAIS, município de Itambé do Mato Dentro (Santos 425).
AOO: 4km²
EOO: 0km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvore com cerca de 20 m de altura (Santos 425), na Floresta Estacional Semidecidual da
Mata Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Resume: A espécie foi coletada em flor e em fruto no mês de outubro (Santos 425).

Ameaças:
Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Na região da Serra do Cipó onde há infestação por braquiária ocorre modificação do regime
de incêndios, intensificando-o, tanto pelo rápido acúmulo de biomassa e elevada inflamabilidade das
camadas de folhas secas que se acumulam junto ao solo, como pelo fato de bloquear o processo
sucessional, que poderia levar a formações de maior complexidade, com retenção de umidade e,
portanto, menor susceptibilidade à propagação de incêndios (Ribeiro et al., 2005).

Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
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Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
Detalhes: Atividades de passeios em trilhas da Serra do Cipó causam impacto nos solos resultado do
pisoteio e uso de veículos (bicicletas, motocicletas, automóveis, etc.) causam compactação do solo,
aumentando a densidade e resistência à penetração no solo, mudando a estrutura do solo e na sua
estabilidade, perda na serrapilheira e do conteúdo de húmus, redução nas taxas de infiltração,
aumento do escoamento hídrico superficial, e aumento da erosão (Pinto et al., 2008).

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 Itambé do Mato Dentro tem 29% de seu território (10930 ha) utilizado em
pastagem (LAPIG, 2018)

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
Coletada na APA do Parque Nacional da Serra do Cipó (Santos 425).

LAURACEAE

Dicypellium manausense W.A.Rodrigues

Risco de extinção: CRB1ab(i,ii,iii)

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

Justificativa:  Árvore  de 10 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018),  em
Mata de Terra Firme no estado do Amazonas. Encontrada no município de Manaus, de ocorrência
ocasional na margem da estrada, na Reserva Florestal Ducke, e no Distrito Agropecuário da Suframa.
Com EOO=10 km² e uma situação de ameaça, embora coletada em Unidade de Conservação, se
encontra sob ameaça em sua área de ocorrência, pelo crescimento urbano de Manaus que é o maior
da região Norte e está entre os municípios mais populosos do Brasil (Nogueira et al., 2007). Suspeita-
se que esteja havendo declínio contínuo de EOO, AOO e qualidade do hábitat da espécie. Sugere-se a
busca por outras subpopulações em ambientes de Terra Firme em outras Unidades de Conservação.

Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Bol. Inst. Nac. Pesq. Amazon. Ser. Bot. no. 25: 3, fig. 1. 1968

Distribuição:
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018) com ocorrência no
estado do AMAZONAS, município de Manaus (Rodrigues 5546). De ocorrência ocasional, na margem
da estrada, na Reserva Florestal Ducke, e no Distrito Agropecuário da SUFRAMA.
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AOO: 12km²
EOO: 10km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore de 10 m X 10 cm diâmetro, na Mata de Terra Firme (Rodrigues 5546).

Reprodução:
Resume: Flores brancas em novembro (Rodrigues 5546) e dezembro (Assunção 749); Frutos roxos
cálice vermelho em novembro (Rodrigues 5546) e abril (Vicentini 1285).

Ameaças:
Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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)

Ações de Conservação:
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Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Coletada na Reserva Florestal Ducke (Rodrigues 5546).

LAURACEAE

Endlicheria coriacea Chanderb.

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

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

Justificativa:  Árvore com cerca de 20 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,
2018) com ocorrência em Floresta de Terra Firme e de Várzea, no estado do Amazonas, municípios de
Itacoatiara, Manaus e Rio Preto da Eva. Apresenta EOO=1647 km², AOO=16 km² e três situações de
ameaça. As principais ameaças que incidem sobre a espécie são: o crescimento urbano de Manaus
que é o maior da região Norte e está entre os municípios mais populosos do Brasil (Nogueira et al.,
2007); a exploração madeireira, agravada pela retirada ilegal, estimada em 80%, que aumenta muito
o impacto desta atividade (Fernside, 2003); e o fogo, em consequência da exploração madeireira, que
deixa  grandes  quantidades  de  biomassa  morta  na  floresta,  fornecendo  combustível  para  a  entrada
posterior de fogo (Fernside, 2003). Suspeita-se que esteja havendo declínio contínuo de EOO, AOO,
qualidade do hábitat e número de indivíduos maduros da espécie.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Fl. Neotrop. Monogr. 91: 24 (-26; figs. 4-5). 2004

Distribuição:
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018) com ocorrência no
estado do AMAZONAS, municípios de Itacoatiara (Rodrigues 8523), Manaus (Mackenzie 2107388), e
Rio Preto da Eva (Lepsch 391).
AOO: 16km²
EOO: 1647km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Floresta de Várzea
Resume: Árvore com cerca de 20 m, em Floresta de Terra Firme e de Várzea, na Amazônia (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Resume: A espécie foi coletada em flor no mês de setembro (O. Pires 175); e em frutos nos meses de
julho (Rodrigues 9454), agosto (Rodrigues 8523) e setembro (Lepsch da Cunha 391).

Ameaças:
Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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: 5.3 Logging & wood harvesting
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Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
mature individuals
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 (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: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
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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LAURACEAE

Endlicheria lhotzkyi (Nees) Mez

Risco de extinção: VUB2ab(i,ii,iii,v)

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

Justificativa: Pequena árvore com até 15 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção,
2018), em Matas de Galeria no Cerrado dos estados de: Goiás, município de Montes Claros de Goiás;
Mato Grosso, municípios de Araguaiana, Barra do Garças, Gaúcha do Norte, Nova Xavantina, Ribeirão
Cascalheira, e Tangará da Serra; Tocantins, municípios de Araguaína, Ipueiras, Miracema do Tocantins
e Porto Nacional. Apresenta AOO=48 km² e 10 situações de ameaça. As principais ameaças são o
desmatamento da vegetação natural para a agricultura e pecuária que em alguns municípios, como
Montes  Claros  de Goiás  e  Araguaína (TO),  têm mais  de 50% de seus  territórios  ocupados por
pastagens  (Lapig,  2018;  Silva  et  al.,  2012;  Silva,  2010).  Parte  área  de  distribuição  da  espécie
encontra-se  no  chamado "arco  do  desmatamento",  na  borda  da  Floresta  Amazônica  e  Cerrado
(Celentano e Verissimo, 2007).  Suspeita-se que esteja havendo declínio contínuo de EOO, AOO,
qualidade de hábitat e número de indivíduos maduros da espécie.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Jahrb. Königl. Bot. Gart. Berlin 5: 122. 1889

Distribuição:
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), ocorrendo nos
estados de: GOIÁS, município de Montes Claros de Goiás (Silva 6387); MATO GROSSO, municípios de
Araguaiana (Stefanello 521), Barra do Garças (Hunt 6007), Gaúcha do Norte (Ivanauskas 4073), Nova
Xavantina (Marimon 221), Ribeirão Cascalheira (Ratter 1944), Tangará da Serra (Macêdo 2540);
TOCANTINS, município de Araguaína (Maguire 56091), Ipueiras (Arbocz 6028), Miracema do Tocantins
(Arbocz 6601), Porto Nacional (Soares 621)
AOO: 48km²
EOO: 362983km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Cerrado
Tipo de Vegetação: Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Resume: Pequena árvore com até 15 m, em Matas de Galeria no Cerrado (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018)

Reprodução:
Resume: A espécie foi coletada em flor nos meses de: fevereiro (Ivanauskas 4276), março (Marimon
221), maio (Ratter 1278); e em frutos em: junho (Ratter 1944), agosto (Argent 6712), setembro
(Argent 6577), outubro (Silva 6387), e novembro (Ramos 68).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Os municípios de Serra Nova Dourada e Gaúcha do Norte (TO) localizam-se no chamado
"arco do desmatamento", na borda da Floresta Amazônica e Cerrado (Celentano e Verissimo, 2007)

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:
locality
habitat
Detalhes: No estado de Tocantins, o município de Araguaína tem 55% de seu território utilizado para
pastagem (Lapig, 2018)

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: No cerrado goiano, um grande desmatamento está ocorrendo sem considerar os inúmeros
impactos que possam causar na sobrevivência da fauna e flora, por causa da produção
agropecuarista na região (Silva, 2010)

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
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).

Reversibilidade:
Detalhes: O município de Montes Claros de Goiás tem 55% de seu território utilizado para pastagem
(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:
locality
Detalhes: O município de Nova Xavantina tem 42% de seu território usado para pastagem (Lapig,
2018).

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 Montes Claros de Goiás tem 55% de seu território utilizado para pastagem
(Lapig, 2018)

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Coletada na Estação Biológica Mario Viana (Marimon 221)

LAURACEAE

Licaria rodriguesii Kurz

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:25-09-2018

Justificativa: Árvore de até 30 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta de Terra Firme associada a Amazônia em diversos municípios nos estados do
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Amazonas  e  Pará.  Apresenta  distribuição  ampla  na  bacia  amazônica,  EOO=482221  km²  e
aparentemente não sofre pressão direta pelo corte seletivo e não possui uso conhecido documentado.
Foi registrada dentro dos limites de Unidade de Conservação de proteção integral em em áreas ainda
em estado primitivo de conservação. Por essas razões, portanto, L. rodriguesii foi considerada como
de  Menor  Preocupação  (LC)  neste  momento.  Estudos  específicos  sobre  números  populacionais  e
pressões diretas devem ser conduzidos a fim de subsidiar uma avaliação de risco de extinção robusta
no  futuro  e  evitar  assim  sua  inclusão  em  categoria  de  ameaça  ante  as  crescentes  ameaças
crescentes por toda a Amazônia (Charity et al. 2016; Fernside, 2015; Vera-Diaz et al., 2008; Nogueira
et al., 2007; Nepstad et al., 2006).

Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Mitt. Inst. Allg. Bot. Hamburg 28/29: 144. 2000.

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
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: AMAZONAS, município de Barcelos (Rodríguez 8149), Coari (Rodrigues 2924), Itacoatiara
(William 9456), Manaus (Rodrigues 7384), Rio Preto da Eva (Cunha 235); PARÁ, município de Almeirim
(Silva 1397), Trairão (Prance 25679).
AOO: 52km²
EOO: 482221.79km²

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 Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de 10-30 m de altura (Silva 3096), ocorrendo em floresta de terra firme nos domínios
da Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Apr to Jul
fruiting Jan to Jan
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fruiting Sep to Nov
Resume: A espécie foi coletada em flor nos meses de: abril (Rodrigues 2397), maio (Silva 3096),
junho (Vicentini 1215), julho (Rodrigues 6963); e em frutos nos meses de: janeiro (Rodrigues 7404),
setembro (Assunção 654), outubro (Ferreira 129/57), novembro (Prance 25679).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
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
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).
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
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Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Incentivos fiscais generosos oferecidos pelo governo brasileiro para fazendas de gado na
Amazônia nos anos 70 e início dos 80 foram motivos importantes para ampliação do desmatamento,
apesar da baixa produtividade das pastagens (Binswanger, 1991). 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: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: 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
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incluía vastas áreas de terras públicas - a categoria mais vulnerável à invasão por grileiros e
posseiros (Fernside e Graça, 2006).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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
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: 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
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(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).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada na Reserva Florestal Adolpho Ducke (Rodrigues 7384).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

LAURACEAE

Mezilaurus decurrens (Ducke) Kosterm.

Risco de extinção: ENB2ab(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  com  cerca  de  25  m  de  altura,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em
construção, 2018) que habita a Floresta de Terra Firme no estado do Amazonas, nos municípios de
Manaus e São Gabriel da Cachoeira. Conhecida por “Itaúba”, apresenta AOO=4 km² e duas situações
de ameaça, considerando os dois municípios de ocorrência. A principal ameaça no município de
Manaus é o crescimento urbano (Nogueira et al., 2007), e no município de São Gabriel da Cachoeira
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onde as reservas minerais são exploradas, muitas em Unidades de Conservação (ANM, Tantalita,
2005). Suspeita-se que esteja havendo declínio contínuo da AOO, qualidade do hábitat e número de
indivíduos maduros da espécie.

Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 25: 40. 1936

Distribuição:
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018) com ocorrência no
estado do Amazonas, municípios de Manaus (Rodrigues 7234) e São Gabriel da Cachoeira (Ducke
23669).
AOO: 8km²
EOO: 0km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore com cerca de 25 m de altura (Rodrigues 7234), que habita a Floresta de Terra Firme
na Amazônia.

Reprodução:
Resume: Foi coletada em flor no mês de novembro (Ducke 23669) e com frutos em outubro
(Rodrigues 7234).

Ameaças:
Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
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)

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
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Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: São expressivas as ocorrências relacionadas aos pegmatitos na região nordeste brasileira,
destacando-se os estados da Bahia, Paraíba e Ceará. No Estado do Amazonas alem da citada reserva
do Pitinga deveriam ser somadas as dezenas de ocorrências no Alto e Médio Rio Negro, as quais são
constantemente exploradas por indígenas e não indígenas, em reservas e parques nos Municípios de
Barcelos e São Gabriel da Cachoeira, tudo ao arrepio da lei (ANM, Tantalita, 2005)

LAURACEAE

Mezilaurus duckei van der Werff

Risco de extinção: ENA2cd;B2ab(ii,iii,v)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Marcio Verdi; 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 itaúba ou itaúba-abacate, foi coletada em Floresta de Terra Firma em
quatro municípios do estado do Amazonas. Apresenta AOO=44 km², população fragmentada, pouco
coletada e conhecida para pontos esparsos (Alves, 2011), sendo considerada rara (Baitello et al.,
2009) e com subpopulações escassas (Franciscon e Miranda, 2018). Possivelmente sua madeira é
explorada para fabricação de embarcações, já que também é conhecida popularmente como “itauba",
tal  qual  a  simpátrica  Mezilaurus  itauba.  Além  disso,  a  floresta  amazônica  perdeu  17%  de  sua
cobertura  florestal  original,  4,7%  somente  entre  2000  e  2013,  principalmente  devido  expansão
urbana,  à  atividades  oriundas  da  agroindústria,  pecuária  extensiva,  infraestrutura  rodoviárias  e
hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Becker, 2004; Hecht, 2011; Silva, 2015; Nogueira
et  al.,  2007;  Fernside,  2015;  Charity  et  al.  2016;  Lapig,  2018).  Incentivos  fiscais  oferecidos  pelo
governo nos anos 70 e 80 foram motivos importantes para ampliação do desmatamento na bacia,
taxa essa que, apesar de atualmente reduzida, ainda permanece alta, aproximadamente 5000 km²/
ano (Binswanger, 1991; Moutinho et al., 2016). Assim, suspeita declínio contínuo de ao menos 50% da
população de M. duckei ao longo das últimas três gerações (Tempo de Geração estimado em 30
anos), além de ocorrência em ambientes florestas cada vez mais fragmentados e sujeitos a declínio
contínuo em AOO, extensão e qualidade do habitat  e  potencialmente no número de indivíduos
maduros. Assim, a espécie foi considerada Em Perigo (EN) neste momento, demandando ações de
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pesquisa (números populacionais, impactos da possível exploração na estrutura e perpetuação das
subpopulações) e conservação (proteção em Unidades de Conservação de proteção integral, inclusão
em Planos de Ação/ Manejo) a fim de se evitar a ampliação de seu risco de extinção no futuro.

Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 162, fig. 1987. É popularmente conhecida na
região norte como itaúba, itaúba-abacate, louro-itaúba-abacate, ubá (Alves, 2011).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: De acordo com Alves (2011) não há registro de uso econômico para a espécie, mas
possivelmente sua madeira é também explorada para fabricação de embarcações na Amazônia, já
que também é conhecida por “itauba” e ocorre na mesma área da espécie mais conhecida e
amplamente distribuída do gênero, Mezilaurus itauba. Os óleos essenciais de algumas espécies de
Lauraceae, incluindo Mezilaurus duckei, além de aromáticos têm demonstrado efeito positivo em
ensaios biológicos no tratamento de protozoários, bactérias e fungos (Izumi et al., 2009).

Reference:
Alves, F.M., 2011. Estudo taxonômico e filogenético de Mezilaurus Taub. (Lauraceae) lato sensu com
restabelecimento de Clinostemon Kuhlm. & A. Samp. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo,
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234 p.

Izumi, E., Valdez, R., Alcântara, J., Yamaguchi, K., Ueda-Nakamura, T., Dias Filho, B., Veiga-Junior, V.,
Nakamura, C., 2009. Antiprotozoal, antibacterial and antifungal activities of plants of the Lauraceae
family collected in the Brazilian Amazon rainforest. Planta Med. 75. doi:10.1055/s-0029-1234488

População:
Mezilaurus duckei é pouco coletada e conhecida para pontos fragmentados (Alves, 2011), sendo
considerada rara (Baitello et al., 2009) em alto grau e com populações escassas (Franciscon e
Miranda, 2018).

Reference:
Alves, F.M., 2011. Estudo taxonômico e filogenético de Mezilaurus Taub. (Lauraceae) lato sensu com
restabelecimento de Clinostemon Kuhlm. & A. Samp. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo,
234 p.

Franciscon, C.H., Miranda, I.S., 2018. Distribution and rarity of Mezilaurus (Lauraceae) species in
Brazil. Rodriguésia 69, 489–501.

Baitello, J.B., Quinet, A., Moraes, L.R. de, Rodrigues, W.A., 2009. Lauraceae, in: Giulietti, A.M., Rapini,
A., Andrade, M.J.G. de, Queiroz, L.P. de, Silva, J.M.C. da (Orgs.), Plantas raras do Brasil. Conservação
Internacional, Belo Horizonte, p. 201–207.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil, conhecida somente para o estado do AMAZONAS (Alves, 2011;
Flora do Brasil 2020 em construção, 2018) com ocorrência nos municípios de Manaus (Vicentini 992),
Rio Preto da Eva (Equipe Fito 34023174), São Gabriel da Cachoeira (Stropp 533), São Paulo de
Olivença (Krukoff 8711), Tefé (Magnago s.n.).
AOO: 44km²
EOO: 481.126km²
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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
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvores até 30 m de altura e característica da região Amazônica, ocorrendo em floresta de
terra firme, floresta de platô, vertente, em solo argiloso, de 50 a 125 m de altitude (Alves, 2011).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Jan to Jan
flowering May to Oct
fruiting Apr to Apr
fruiting Jun to Aug
Resume: A espécie foi coletada em flor nos meses de: janeiro (Cid 10376), maio (Rodrigues 6943),
junho (Kurz B1), julho (Rodrigues 8203), agosto (Vicentini 654), setembro (Kurz B31), outubro (Krukoff
8711); e em frutos nos meses de: abril (Magnago s.n.), junho (Vicentini 1218), julho (Assunção 541),
agosto (Rodrigues 7039).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
mature individuals
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 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
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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). Os
incentivos fiscais generosos oferecidos pelo governo brasileiro para fazendas de gado na Amazônia
nos anos 70 e início dos 80 foram motivos importantes para ampliação do desmatamento, apesar da
baixa produtividade das pastagens (Binswanger, 1991). O município de Rio Preto da Eva está situado
a 78 km de Manaus. Este município é atravessado pela AM-010 que liga Manaus a Itacoatiara e pela
BR-174, frentes de expansão do desmatamento, da agricultura e da pecuária. O estabelecimento do
município em 1981 deu-se ao fato de ter sido implantada a colônia agrícola de imigrantes japoneses e
alguns colonos brasileiros que se instalaram em fins de 1967, assim como a abertura da AM-010
(LAPIG, 2018). 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: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
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 imigrantes 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).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
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past
present
future
Declínio:
locality
habitat
mature individuals
Detalhes: Desde a década de 1960, a expansão de estradas, barragens e grandes projetos de
mineração levaram a um intenso processo de ocupação regional que já levou cerca de 20% das
florestas originais associadas ao bioma Amazônia no Brasil, e causaram conflitos sociais recorrentes
(Becker, 2004; Hecht, 2011; Silva, 2015; Souza et al., 2015). De 1988 a 2015, 413.505 km² de
florestas na região foram substituídos por outros tipos de uso da terra (INPE, 2015). Em 2004, o
desmatamento chegou a 27.772 km², o que levou o governo brasileiro a elaborar um plano de longo
prazo para controlar o desmatamento e afastar a região do modelo de fronteira tradicional para um
plano de desenvolvimento mais centrado na conservação (Hecht, 2011). Somente no estado do
Amazonas a taxa anual de desmatamento entre 1988 e 2017 foi de 24.493 km²/ano (INPE, 2018).

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. (2016) 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
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Stress: national
Severidade: 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 implementadas
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 possuma > 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 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada na Reserva Florestal Adolpho Ducke (Vicentini 992)

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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LAURACEAE

Mezilaurus glabriantha F.M.Alves & V.C.Souza

Risco de extinção: CRB1ab(iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:03-09-2018

Justificativa: Árvore de até 14 m, endêmica do Brasil (Alves e Souza, 2012; Flora do Brasil 2020 em
construção,  2018).  Conhecida  popularmente  como  canela-de-pombo,  foi  coletada  em  Floresta
Ombrófila Densa associada a Mata Atlântica do estado do Espírito SANTO, municípios de Linhares e
Santa Teresa. Apresenta distribuição restrita, EOO= 83 km² e encontra-se severamente fragmentada.
Os municípios de ocorrência possuem atualmente entre 20% e 25% de remanescentes florestais (SOS
Mata  Atlântica  INPE,  2018),  profundamente  modificados  por  atividades  agrosilviculturais  altamente
impactantes, como desmatamento, criação de gado, plantações de cana-de-açúcar, silvicultura de
Eucalyptus sp. e aumento na frequência e intensidade de incêndios (Mendonza et al., 2000; Oliveira
et al., 2014; Pinheiro et al., 2010; Tavares e Zonta, 2010; SOS Mata Atlântica e INPE, 2018; Lapig,
2018). Apesar da presença em Unidades de Conservação de proteção integral, a espécie apresenta
distribuição  restrita  em habitat  altamente  fragmentado  e  sujeito  a  declínio  contínuo  tanto  em
qualidade como em extensão. Assim, foi  considerada Criticamente em Perigo (CR), demandando
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 sobrevivência no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Brittonia 64(3): 257. 2012.

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

Reference:
Alves, F.M., 2011. Estudo taxonômico e filogenético de Mezilaurus Taub. (Lauraceae) lato sensu com
restabelecimento de Clinostemon Kuhlm. & A. Samp. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo,
234 p.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
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Resume: Espécie endêmica do Brasil (Alves, 2011; Alves e Souza, 2012; Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018), com ocorrência no estado do: ESPÍRITO SANTO, municípios de Santa Teresa
(Thomaz 1530), Linhares (Moraes 4637).
AOO: 12km²
EOO: 83.05km²

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: Árvores até 14 m altura, característica da Floresta Atlântica de Encosta, entre 650 e 800 m
de altitude (Alves, 2011; Alves e Souza, 2012; Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Sep to Sep
flowering Nov to Jan
fruiting Mar to Mar
fruiting May to May
fruiting Nov to Nov
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Resume: A espécie foi coletada em flor nos meses de: janeiro (Moraes 4637), setembro (Moraes
3251), novembro (Barbosa 1013), dezembro (Thomaz 1530); e em frutos nos meses de: março
(Thomaz 1573), maio (Thomaz 1571), novembro (Thomaz 1572).

Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
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.

Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
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future
Declínio:
mature individuals
Detalhes: O município de Linhares (ES), com cerca de 4.607.557 ha, contém 33% de sua área
convertida em pastagens (Lapig, 2018).

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: O município de Santa Teresa (ES), outrora recoberto em sua totalidade por Mata Atlântica,
atualmente possui cerca de 20% de remanescentes florestais (SOS Mata Atlântica INPE, 2018). Dados
publicados recentemente apontam para uma redução maior que 85% da área originalmente coberta
com Mata Atlântica e ecossistemas associados no Brasil (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). 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,
2018).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Na região de Linhares (ES) os cultivos de cana-de-açúcar estão associados a prática da
queima dos canaviais para 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). A queima dos canaviais tem
contribuído com o aumento dos gases de efeito estufa e prejudiciais a saúde pública, além de alterar
a estocagem de carbono no solo (Arbex et al., 2007; Mendonza et al., 2000; Oliveira et al., 2014;
Pinheiro et al., 2010; Tavares e Zonta, 2010). Os dados de queimadas para o ano de 2016 indicam
uma área queimada de 539 ha no município de Linhares (Lapig, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
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A espécie foi coletada na Estação Biológica de Santa Lúcia (Thomaz 1572) e na Reserva Natural Vale
(Moraes 4637).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

LAURACEAE

Mezilaurus vanderwerffii F.M.Alves & Baitello

Risco de extinção: VUA2d;B2ab(i,ii,iii,v)

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

Justificativa:  Árvore  com  até  18  m,  endêmica  do  Brasil,  na  Floresta  Estacional  Semidecidual,  no
Cerrado e Pantanal (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Ocorre nos estados: Mato Grosso,
municípios de Nossa Senhora do Livramento e Rondonópolis; Mato Grosso do Sul, municípios de
Anastácio, Aquidauana, Corguinho, Corumbá, Coxim, Nova Andradina e Ribas do Rio Pardo. Com
AOO=56 km² e nove situações de ameaça, relativas aos municípios de ocorrência. 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). A madeira de Mezilaurus
vanderwerffiii  (Tapinhoã),  por  ser  dura  e  pesada,  é  utilizada  localmente  para  moirões,  postes,
cruzetas, dormentes, carpintaria em geral, armações de pontes, obras hidráulicas e outras obras
externas que requeiram resistência mecânica e grande durabilidade (Lorenzi 1998). Infere-se que
esteja havendo uma redução populacional da espécie de 30%, pelo uso de sua madeira, assim como
um declínio contínuo de EOO, AOO, da qualidade do hábitat e de indivíduos maduros. Sugere-se
ações de conservação de in situ, ex situ, estudos populacionais e o planejamento de boas práticas
para o uso da espécie.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Acta Bot. Brasil. 22(2): 356 (355-358; fig. 1). 2008. Distribuição
geográfica: a espécie é freqüentemente encontrada no Cerradão de Piraputanga e no Morro do Paxixi,
município de Aquidauana, no Cerrado típico e na Floresta Estacional Semidecidual do entorno do
Pantanal Matogrossense. Lorenzi (1998), refere que a espécie apresenta freqüência elevada, porém
dispersão muito descontínua ao longo da sua área de distribuição. Comentários: a principal
característica diagnóstica da espécie é a presença de pontoações glandulares, vistas sob luz forte
como pontos translúcidos através das faces adaxial e abaxial, caráter não encontrado em nenhuma
outra espécie do gênero. Mezilaurus vanderwerffii enquadra-se no grupo de espécies cujas flores são
glabras, pediceladas e de anteras biloceladas (van der Werff 1987). Até o presente esta nova espécie
e Mezilaurus crassiramea (Meisn.) Taubert ex Mez, são as únicas que têm ocorrência no Cerrado,
porém, ambas são perfeitamente distintas, pois, Mezilaurus crassiramea possui folhas com ambas as
faces pubescentes, flores e ramos puberulentos, enquanto que Mezilaurus vanderwerffii tem folhas
com a face adaxial densamente pontoado-glandulosa, face abaxial glabrescente, flores externamente
glabras e ramos com poucos tricomas esparsos. O epíteto homenageia Henk van der Werff, do
Missouri Botanical Garden (USA), grande estudioso da família Lauraceae e autor da última revisão do
gênero. A madeira de Mezilaurus vanderwerffiii, por ser dura e pesada, é utilizada localmente para
moirões, postes, cruzetas, dormentes, carpintaria em geral, armações de pontes, obras hidráulicas e
outras obras externas que requeiram resistência mecânica e grande durabilidade (Lorenzi 1998).
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Seus frutos são apreciados pela avifauna, especialmente por tucanos. Na sua região de ocorrência é
conhecida como tapinhoã, nome dado para outra espécie do gênero, Mezilaurus navalium (Allemão)
Taubert ex Mez, que ocorre na mata atlântica do Estado do Rio de Janeiro. (Alves e Baitello, 2008).

Distribuição:
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: MATO GROSSO, município de Nossa Senhora do Livramento (Assumpção 1758),
Rondonópolis (Costa 110); MATO GROSSO DO SUL, município de Anastácio (Resende 1032),
Aquidauana (Alves 648), Corguinho (Rivaben 11), Corumbá (Pott 5582), Coxim (Ratter 7480), Nova
Andradina (Vaz 83), Ribas do Rio Pardo (Arbocz 792).
AOO: 56km²
EOO: 125470km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Cerrado
Pantanal
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvore com até 18 m (Alves 45) na Floresta Estacional Semidecidual, no Cerrado e Pantanal
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sindrome de dispersão:zoochory
Informações sobre o dispersor: Segundo relato de campo de (U.M. Resende 1032) no município de
Anastácio, MS, a espécie é apreciada por tucanos. Talvez estes animais possam ser os dispersores.
Resume: Coletada em flores nos meses de: maio (Alves 45), outubro (Costa 110), novembro (Alves
648), dezembro (Vaz 83); e em frutos abril (Assumpção 1758), maio (Alves 45) e novembro (Alves
60). Há possibilidade dos frutos serem dispersados por tucanos (Resende 1032).

Ameaças:
99



Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
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: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: A pecuária e a agricultura são das principais atividades econômicas desenvolvidas no
estado do Mato Grosso (Sano et al., 2010).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Embora as formações típicas de cerrado sejam adaptadas ao fogo, as queimadas não
naturais que ocorrem durante a época seca podem alterar a estrutura e composição florística da
vegetação de modo muito mais drástico que as queimadas ocorrentes na época chuvosa. Tendo em
vista que a maioria dos focos registrados no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães (PNCG) e
entorno ocorrem na época seca e são oriundos de causas antrópicas, percebe-se a ameaça que este
fator representa para a vegetação e a flora, alterando os processos ecológicos naturais (MMA/ICMBio,
2009).
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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: Atividade pecuarista em expansão no entorno dos municípios de Corumbá e Ladário
causando degradação ambiental (Silva et al., 2001).

LAURACEAE

Nectandra gardneri Meisn.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:09-10-2018

Justificativa:  Árvore de até  10 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Conhecida popularmente como sassafrão, foi coletada em Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou de
Galeria e Floresta de Várzea associadas aos Domínios Fitogeográficos Cerrado e Pantanal. Apresenta
distribuição muito  ampla,  EOO=1946484 km²,  presença em distintas  fisionomias  e  em Unidades de
Conservação de proteção integral. Além disso, encontra-se bem representada em coleções desde sua
descrição formal e aparentemente livre de ameaças diretas, como corte seletivo ou outros usos que
afetem sua perpetuação. Por essas razões, portanto, N. gardneri foi considerada como de Menor
Preocupação (LC)  neste momento.  Estudos específicos sobre números e  tendências  populacionais  e
pressões diretas devem ser conduzidos a fim de subsidiar uma avaliação de risco de extinção robusta
no futuro e evitar assim sua inclusão em categoria de ameaça mais restritiva no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Prodr. [A. P. de Candolle] 15(1): 155. 1864. Popularmente conhecida por
sassafrão (Moraes, 2005).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A madeira é usa na construção (Moraes, 2005).

Reference:
Moraes, P.L.R., 2005. Sinopse das Lauráceas nos estados de Goiás e Tocantins, Brasil. Biota Neotrop.
5, 1–18.

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 Quebrangulo (Cervi 7236); DISTRITO FEDERAL, Brasília (Heringer
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7629); GOIÁS, município de Caiapônia (Anderson 9558), Chapadão do Sul (Pott 11590), Colinas do Sul
(Pohl 2883), Formosa (Silva 3193); MATO GROSSO, município de Alto Garça (Macedo 1034), Barão de
Melgaço (Souza 32248), Barra do Garças (Hunt 6092), Caiaponia (Prance 59087), Campo Novo do
Parecis (Lima s.n.), Diamantino (Silva 4983), Nova Xavantina (Hunt 5628), Ribeirão Cascalheira
(Ratter 1539), Rio Brilhante (Hatschbach 29617), Santo Antônio de Leverger (Roque 56), Sapezal
(Kuhlmann 1980), Vera (Thomas 3848); MATO GROSSO DO SUL, município de Água Clara (Pott 9164),
Antônio João (Silva 3828), Campo Grande (Silva 126b), Inocência (Sciamarelli 1957), Jateí (Freitas 68);
MINAS GERAIS, Biquinhas (Gardner s.n.), Campina Verde (Macedo s.n.), Espera Feliz (Daneu 478),
Ituiutaba (Macedo 765), Ouro Branco (Gardner 5151),Rio Novo (Araujo 8970), São Pedro do
Jequitinhonha (Hatschbach 52197); TOCANTINS, município de Dianopolis (Scariot 691), Mateiros
(Sampaio 373).
AOO: 160km²
EOO: 1946484.04km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.8 Subtropical/Tropical Swamp Forest
2.1 Dry Savanna
Biomas: Cerrado
Pantanal
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Floresta de Várzea
Resume: Árvores até 10 m de altura (Alves e Sartori, 2009), ocorrendo no Cerrado e Pantanal (Flora
do Brasil 2020 em construção, 2018) em locais úmidos da região de cerrado do Brasil Central e em
florestas de galeria brejosas (Moraes, 2005); e em floresta ombrófila densa aluvial no Mato Grosso do
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Sul (Alves e Sartori, 2009).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Mar to Jul
fruiting Aug to Sep
Resume: A espécie tem sido coletada com flores de março a julho e frutos agosto a setembro (Alves e
Sartori, 2009; Moraes, 2005).

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 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). Segundo Fearnside (2001), a
soja é muito mais prejudicial do que outras culturas, porque justifica projetos de infra-estrutura 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. 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
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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 and 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).
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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: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
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,
indústrias de soja, reservatórios de hidrelétricas e expansão de áreas urbanas (Françoso et al,. 2015;
Ratter et al., 1997).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Ecológica do IBGE (Heringer 7629), Reserva Biológica de Pedra
Talhada (Cervi 7236), Reserva Particular do Patrimônio Natural da UFMS (Macedo-Alves 14), Parque
Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema (freitas 68), Área de Proteção Ambiental dos Mananciais do
Córrego Guariroba (Damasceno-Junior 4797).

Ação: 5.1.2 National level
Situação: needed
A espécie ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da flora
ameaçada de extinção da Bacia do Alto Tocantins (em elaboração).

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

LAURACEAE
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Ocotea calliscypha L.C.S.Assis & Mello-Silva

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

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

Justificativa: Pequena árvore com até 12 m, endêmica do Brasil em Floresta Estacional Semidecidual
da Mata Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Ocorre no estado de Minas Gerais,
municípios  de:  Itabirito,  Itambé  do  Mato  Dentro,  Mariana,  Nova  Lima  e  Ouro  Preto.  Apresenta
EOO=2725 km², AOO=24 km² e cinco situações de ameaça. A Serra do Itabirito apresenta áreas com
perda irreversível de hábitat decorrente de mineração (Carmo, 2010), assim como, Mariana e Ouro
Preto, que fazem parte do Quadrilátero Ferrífero onde a mineração é realizada em cava a céu-aberto,
onde a supressão da vegetação, principalmente de canga (Jacobi e Carmo, 2008), e a destruição dos
substratos são condições das áreas diretamente afetadas pelas minas (Spier et al., 2003; Curi et al.,
2008). Na localidade de Bento Ribeiro, município de Mariana, houve um derramamento de uma
barragem de contenção de resíduos de minério em 2015. O que afetou o rio Doce em proporções
ainda não completamente conhecidas (Neves et al., 2016, Escobar, 2015). A degradação ambiental
causada pela agricultura em Minas Gerais, onde o município de Ouro Preto obteve um índice de
degradação ambiental de 84% (Fernandes et al., 2005). Na região da Serra do Cipó com a infestação
por  braquiária  ocorre  modificação  do  regime de  incêndios,  intensificando-o  pelo  rápido  acúmulo  de
biomassa  e  elevada  inflamabilidade  das  camadas  de  folhas  secas  que  se  acumulam  junto  ao  solo
(Ribeiro et al., 2005). Estima-se que esteja havendo declínio contínuo de EOO, AOO e qualidade do
hábitat da espécie.

107



Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Rodriguésia 60(3): 641-644; (fig.1). 2009

Distribuição:
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018) com ocorrência no
estado de MINAS GERAIS, municípios de: Itabirito (Teixeira s.n.), Itambé do Mato Dentro (Santos 322),
Nova Lima (Salino 10589) e Ouro Preto (Badini s.n.).
AOO: 24km²
EOO: 2725km²
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Ecologia:
Hábito: tree
small tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvore a arvoreta com até 12 m, em Floresta Estacional Semidecidual da Mata Atlântica
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Resume: Coletada em flor nos meses de: agosto (Baldini s.n.), outubro (Baldini s.n.) e novembro
(Baldini s.n.); e com frutos em junho (Kamino 958) e outubro (Santos 380).

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 Serra do Itabirito apresenta áreas com perda irreversível de hábitat decorrente de
mineração (Carmo, 2010).

Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
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Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Em Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, onde o crescimento urbano somado à falta de
planejamento da ocupação do meio físico, geram grandes problemas aos ecossistemas naturais
(Sobreira e Fonseca, 2001).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
Detalhes: Em estudo de degradação ambiental causada pela agricultura em Minas Gerais, o município
de Ouro Preto obteve um índice de degradação ambiental de 84% (Fernandes et al., 2005).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: A região do Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, possui minério de ferro de altíssima
qualidade, possuindo a maior produção mineral do estado. A mineração é realizada em cava a céu-
aberto, onde a supressão da vegetação e a destruição dos substratos são condições das áreas
diretamente afetadas pelas minas (Spier et al., 2003; Curi et al., 2008).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
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past
present
future
Declínio:
habitat
locality
Detalhes: Na região da Serra do Cipó onde há infestação por braquiária ocorre modificação do regime
de incêndios, intensificando-o, tanto pelo rápido acúmulo de biomassa e elevada inflamabilidade das
camadas de folhas secas que se acumulam junto ao solo, como pelo fato de bloquear o processo
sucessional, que poderia levar a formações de maior complexidade, com retenção de umidade e,
portanto, menor susceptibilidade à propagação de incêndios (Ribeiro et al., 2005).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
Ocotea calliscypha ocorre no Parque Estadual do Itacolomi (Badini s.n.), Parque Nacional da serra do
Cipó (Santos 380), RPPN Mata Samuel de Paula (Salino 10589).
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LAURACEAE

Ocotea ciliata L.C.S.Assis & Mello-Silva

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

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

Justificativa:  Pequena  árvore  com  até  7  m,  endêmica  do  Brasil,  na  Floresta  Ombrófila  da  Mata
Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). É conhecida pelo nome vernacular de canela-
da-mussununga (Siqueira 331) e canela-barração (Moraes 3542). Ocorre no estado do Espírito Santo,
municípios  de  Águia  Branca,  Conceição  da  Barra,  Guarapari,  Linhares  e  Sooretama,  apresenta
EOO=7900  km²,  AOO=40 km²  e  quatro  situações  de  ameaça.  A  conversão  da  vegetação  e  a
degradação da Mata Atlântica, em toda a região de ocupação da espécie, pelo desmatamento para a
introdução da pecuária (Lapig, 2018), da agricultura (Prefeitura Municipal de Águia Branca, 2018) e o
plantio de monoculturas de eucalipto (Baesso et al., 2010), são as principais ameaças à espécie.
Embora com alguns registros feitos em Unidade de Conservação, 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: Rodriguésia 60(3): 644 (-646; fig. 2). 2009

Distribuição:
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado do ESPÍRITO SANTO, municípios de Águia Branca (Demuner 2219), Conceição da Barra (Assis
1796), Guarapari (Fiaschi 271), Linhares (Moraes 3664), Sooretama (Moraes 3487).
AOO: 40km²
EOO: 7900km²
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Ecologia:
Hábito: small tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Pequena árvore com até 7 m, na Floresta Ombrófila da Mata Atlântica (Flora do Brasil 2020
em construção, 2018).

Reprodução:
Resume: Coletada em flor nos meses de: fevereiro (Siqueira 860), abril (Folli 5539), maio (Folli 5570),
junho (Moraes 3664), julho (Assis 1163), outubro (Moraes 3611); e com frutos em: janeiro (Moraes
4574), fevereiro (Assis 1246), abril (Demurer 2219), maio (Fiaschi 271), junho (Moraes 3664), julho
(Siqueira 336), setembro (Assis 1796).

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
Detalhes: A economia do município de Águia Branca é basicamente voltada para agricultura, com a
produção de café, e extração de granitos.

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:
locality
habitat
Detalhes: O município de Linhares possui 35% de sua área ocupada por pastagem, e o de Guarapari
27% (LAPIG, 2018).

Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
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).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada na Reserva Natural da Cia. Vale do Rio Doce (Assis 1796) e na RPPN Sayonara
(Folli 6124).

LAURACEAE

Ocotea deflexa Rohwer

Risco de extinção: LC

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León; Patricia da Rosa; Marta Moraes
Data:27-07-2018
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Justificativa:  Árvore com até 17 m, endêmica do Brasil,  em Floresta Estacional Decidual e Floresta
Ombrófila  da  Mata  Atlântica  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,  2018).  Ocorre  nos  estados  de:
Amazonas,  município  de  Manaus;  Bahia,  municípios  de  Arataca,  Cachoeira,  Cairu,  Canavieiras,
Ibirapitanga,  Itacaré,  Lençóis,  Maraú,  Ubaitaba,  Uruçuca  e  Valença;  Minas  Gerais,  município  de
Carmésia, Santa Maria do Salto; Rondônia, municípios de Candeias do Jamari e Porto Velho. Com
ampla  distribuição,  a  espécie  apresenta  EOO=1925399  km²,  AOO=80 km²  e  16  municípios  de
ocorrência . Foi coletada em duas Unidades de Conservação e em áreas perturbadas na beira de
estradas e fazendas (Mori, S.A. 11456).

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Mitt. Inst. Allg. Bot. Hamburg 20: 214. 1986

Distribuição:
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados de: AMAZONAS, município de Manaus (Honda 1); BAHIA, municípios de: Arataca (Jardim 241),
Cachoeira (Santos 113), Cairu (Matos Silva 2544), Canavieiras (Silva 1324), Ibirapitanga (Aona 2529),
Itacaré (Amorim 387), Lençóis (Carvalho 1085), Maraú (Mori 11456), Ubaitaba (Amorim 441), Uruçuca
(Thomas 10894), Valença (Amorim 6253); MINAS GERIAS, município de Carmésia (Almeida 210),
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Santa Maria do Salto (Amorim 5623); RONDÔNIA, municípios de Candeias do Jamari (Cordeiro 708),
Porto Velho (Pereira-Silva 16032).
AOO: 80km²
EOO: 1925399km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Decidual
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com até 17 m (W. Thomas 8695) em Floresta Estacional Decidual e Floresta
Ombrófila da Mata Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Fenologia:
flowering May to Sep
fruiting Fev to Apr
fruiting Oct to Nov
Resume: Coletada em flor nos meses de: maio (Almeida 210), junho (Amorim 3421), julho (Silva
1324), agosto (Amorim 654), setembro (Amorim 6253); e em fruto em fevereiro (Mori 11456), março
(Aona 2529), abril (Plowman 100081), outubro (Carvalho 1085), novembro (Mattos 1894).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Coletada no Parque Estadual da Serra do Condurú (Amorim 3421), APA do Pratigi, Serra do Papua, BA,
(Aona 2529)
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LAURACEAE

Ocotea douradensis Vattimo-Gil

Risco de extinção: ENB2ab(i,ii,iii)

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  25  m  de  altura  endêmica  do  Brasil,  em  Floresta  de  Terra  Firme  na
Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). De nome vulgar louro-abacate, a madeira de
Ocotea  douradensis  é  classificada  como  Madeira  Mista/Branca  -  Categoria  4  (IDEFLOR,  2010).  Tem
ocorrência nos estados do Amazonas, no município de Manaus; Pará, no município de Almeirim e
Rondônia,  município de Campo Novo de Rondônia.  Apresenta AOO=20 km² e três situações de
ameaça, relativas aos municípios de ocorrência. Tem como a principal ameaça o crescimento urbano
de Manaus, que foi o maior da região Norte, sendo considerado hoje o 12º maior centro urbano do
país (estimativa IBGE, 2005; Nogueira et al., 2007). A cidade de Monte Dourado foi construída para
abrigar os funcionários do Projeto Jari (Jari Florestal e Agropecuária Ltda.) que em 1967 teve início
como um projeto de grande porte na área de produção de celulose (Cia. Florestal Monte Dourado),
exploração de minas de caulim (Cia Caulim da Amazônia),  plantio de arroz (Cia.  São Raimundo
Agroindustrial  (Brito Pereira,  2002).  O município de Campo Novo de Rondônia tem 46% de ser
território ocupado por pastagem (LAPIG, 2018). Suspeita-se que esteja havendo declínio contínuo de
EOO, AOO e qualidade do hábitat da espécie. Sugerem-se ações de conservação de in situ, ex situ,
estudos populacionais e o planejamento de boas práticas para o uso da espécie.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Revista Brasil. Biol. 48: 951-952. 1988

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A madeira de Ocotea douradensis 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)

Distribuição:
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados de: AMAZONAS, município de Manaus (Lohmann 21); PARÁ, município de Almeirim (Silva
5250); RONDÔNIA, município de Campo Novo de Rondônia (Cid Ferreira 8928).
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AOO: 20km²
EOO: 279576km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de até 25 m de altura (Cid Ferreira 8928), em Floresta de Terra Firme na Amazônia
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018)

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Apr to Apr
flowering Jul to Jul
Resume: Ocotea douradensis é uma planta com flores hermafroditas (Lohmann 21). Coletada com
flores nos meses de abril (Cid Ferreira 8928) e Julho (Lohmann 21).

Ameaças:
Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
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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: 1.2 Commercial & industrial areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
Detalhes: A cidade de Monte Dourado foi construída para abrigar os funcionários do Projeto Jari (Jari
Florestal e Agropecuária Ltda.) que em 1967 teve início como um projeto de grande porte na área de
reflorestamento e produção de celulose (Cia. Florestal Monte Dourado), exploração de minas de
caulim (Cia Caulim da Amazônia), plantio de arroz (Cia. São Raimundo Agroindustrial (Brito Pereira, F.,
2002)

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 Campo Novo de Rondônia tem 46% de ser território ocupado por pastagem
(LAPIG, 2018)

LAURACEAE

Ocotea estrellensis ( Meisn. ) P.L.R.Moraes

Risco de extinção: ENB2ab(ii,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León
Data:30-08-2018
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Justificativa: Árvore de até 20 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, possivelmente, São Paulo, apesar da única coleta atribuída a espécie realizada nas
florestas  do  norte  deste  estado  não  tenha  sido  validada  por  impossibilidade  de  verificação  do
material. Apresenta distribuição restrita, AOO=24 km² e três a quatro situações de ameaça, além de
ocorrência em tipologia vegetacional severamente fragmentada. A Mata Atlântica brasileira encontra-
se  atualmente  fragmentada e  reduzida  a  cerca  de  12,4% de sua extensão original  (SOS Mata
Atlântica e INPE, 2018). Apesar da ocorrência em Unidades de Conservação de proteção integral, a
espécie aparenta ser muito rara na região serrana do Rio de Janeiro, com somente duas coletas
realizadas em um intervalo de 115 anos (1877-1991), em municípios que vem sofrendo crescente
processo de expansão urbana e agropecuária nas últimas décadas (Guerra et al., 2007; Mendes,
2010).  No  Espírito  Santo,  as  subpopulações  conhecidas  restringem-se  à  fragmentos  florestais  em
Santa Teresa, outrora recoberto em sua totalidade por Mata Atlântica e atualmente resguardando não
mais que 20% de remanescentes florestais (SOS Mata Atlântica INPE, 2018). Assim, considera-se O.
estrellensis Em Perigo (EN) de extinção. Infere-se declínio contínuo em AOO e extensão e qualidade
de habitat. Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição, população) e conservação (Plano de Ação)
a fim de se garantir sua perpetuação.
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Perfil da Espécie

Notas: Ocotea estrellensis ( Meisn. ) P.L.R.Moraes foi descrita em Harvard Pap. Bot. , 17(2): 250.,
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: A espécie foi registrada nos estados: ESPÍRITO SANTO, município Santa Teresa (Kollmann
2232); RIO DE JANEIRO, municípios de Nova Friburgo (Nadruz 723) e Petrópolis (Glaziou 8907).
Segundo a Flora do Brasil a espécie ocorre em São Paulo, porém o registro (Stefani 61) foi invalidado
pelo especialista. O estado de Rio de Janeiro não consta na distribuição na flora do Brasil (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018), porém as duas coletas válidas supracitadas atestam sua
ocorrência no estado.

AOO: 24km²
EOO: 9066km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
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Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Ocotea estrellensis é uma árvore terrestre, perene de até 20 m de altura (Cruz 39). A
espécie ocorre na Mata Atlântica na Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial) (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Dec to Mar
fruiting Mar to Mar
Resume: Ocotea estrellensis foi registrada com flores em janeiro (Coelho 128), fevereiro (Kollmann
1770), março (Cruz 39) e dezembro (Nadruz 723). Foi coletada com frutos em março (Kollmann 2232)

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
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: 2.3.2 Small-holder grazing, ranching or farming
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
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).

Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:

124



habitat
Detalhes: O município de Petrópolis passa por uma intensa e descontrolada expansão urbana, que
acarreta na construção de áreas impermeabilizadas, repercutindo na capacidade de infiltração das
águas no solo, favorecendo a ocorrência de enxurradas (Guerra et al., 2007).

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 (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: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na RPPN Vale do Sol (Coelho 128), Estação Biológica do São Lourenço
(Kollmann 2232), Parque Natural Municipal de São Lourenço (Cruz 39), Estação Biológica Caixa
D'Água (Kollmann 1781), Reserva Ecológica de Macaé de Cima (Nadruz 723).

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

Ocotea fragrantissima Ducke

Risco de extinção: ENB2ab(ii,iii,v)

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

Justificativa:  Árvore  de  45  m  de  altura,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,
2018) coletada no estado do Amazonas, municípios de Tefé e São Gabriel da Cachoeira. Apresenta
AOO=8 km² e duas situações de ameaça. Embora não existam registros de Herbário para o estado do
Pará,  sua  madeira  é  classificada  como  Madeira  Mista/Branca  (Categoria  4)  para  o  estado  do  Pará,
segundo a Instrução Normativa IDEFLOR nº 1 (IDEFLOR, 2010). A espécie é conhecida por Puchuri-
rana (Ducke 35184) e Louro-preto (Teixeira 7) e sua principal ameaça é a exploração madeireira
ilegal na Amazônia (Fernside, 2003). Ocorre em região que contém reservas de minério (nióbio,
manganês e fosfato), visadas para exploração, e que possui rodovias (Perimetral Norte e a Rodovia
São Gabriel-Cucuí), instalações militares, seis reservas indígenas, incluindo uma missão salesiana, e
invasões muito sérias por parte de garimpeiros (Rylands e Pinto,  1998).  Suspeita-se que esteja
havendo declínio contínuo de AOO, qualidade do hábitat e de indivíduos maduros da espécie. Sugere-
se ações de conservação de in situ, ex situ, estudos populacionais e o planejamento de boas práticas
para o uso da espécie.

126



Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Trop. Woods 60: 7. 1939

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A madeira de Ocotea fragrantissima 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)

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018) com ocorrência no
estado do AMAZONAS, município de Tefé (Teixeira 7) e São Gabriel da Cachoeira (Ducke 35184).
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Embora não existam registros de Herbário para o estado do Pará, sua madeira é 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)

AOO: 8km²
EOO: 0km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore de 45 m de altura e 2 m diâmetro, inflorescência avermelhada, flores bem brancas,
muito aromática (Ducke 35184)

Reprodução:
Fenologia:
flowering Nov to Nov
Resume: Coletada em flor no mês de novembro (Ducke 35184)

Ameaças:
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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Detalhes: O local onde a espécie ocorre contém reservas importantíssimas de minério (nióbio,
manganês e fosfato) que estão sendo visadas para exploração, já possui rodovias dentro dos seus
limites (Perimetral Norte e a Rodovia São Gabriel-Cucuí parcialmente construída), instalações
militares, seis reservas indígenas, incluindo uma missão salesiana e está sofrendo invasões muito
sérias por parte de garimpeiros (especialmente ao longo Rio Cauaburí) (Rylands e Pinto, 1998).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
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)

LAURACEAE

Ocotea grandifructa L.C.S. Assis e M.F. Santos

Risco de extinção: CRB2ab(ii,iii)

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

Justificativa:  Espécie  descrita  em  2013,  conhecida  pelo  tipo  (Santos  423)  e  por  mais  uma  coleta
(Santos 415), ambas no estado de Minas Gerais, município de Itambé do Mato Dentro. Com AOO=4
km²  e  uma  situação  de  ameaça,  embora  encontrada  em Unidade  de  Conservação,  a  espécie
encontra-se sob pressão no distrito de Santana do Rio Preto, cujas encostas são bastante perturbadas
pela ação humana (Assis e Santos, 2013). A mineração (Curi et al., 2008; Spier et al., 2003;), o fogo
(Ribeiro et al., 2009), a pastagem (Lapig, 2018) e o turismo (Pinto et al., 2008) são ameaças a sua
sobrevivência. Suspeita-se que esteja havendo declínio contínuo de AOO e qualidade do hábitat da
espécie.
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Perfil da Espécie

Notas: Novon 22(3): 266. 2013 [24 May 2013]

Distribuição:
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018) com ocorrência do
estado de MINAS GERAIS, município de Itambé do Mato Dentro (Santos e Marques 415 e 423).
Coletada apenas no distrito de Santana do Rio Preto, lado Leste da porção Sul da Cadeia do
Espinhaço, localmente conhecida como Serra do Cipó. Rodeada pelo Rio Preto e seus tributários, que
fazem parte da bacia do Rio Doce, cujas encostas são bastante perturbadas pela ação humana (Assis,
L.C.S. e Santos, M.F., 2013).

AOO: 4km²
EOO: 0km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Espécie arbórea, difere-se das outras dióicas em Ocotea Aubl. por apresentar ramos com
crescimento rítmico e lâminas cartáceas. Ocorre em Floresta Montana Semidecídua, a uma elevação
de 1000 m (Assis, L.C.S. e Santos, M.F., 2013).

Reprodução:
Resume: Planta dióica com perianto decíduo na maturidade dos frutos, cúpulas com uma única
margem e frutos grandes, ovóides. Foi coletada em flor e fruto no mês de outubro (Santos e Marques
415 e 423)

Ameaças:
Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Atualmente, o principal agente perturbador são as queimadas, se descontroladas ou muito
frequentes e o final da estação seca. Apesar de a maior parte das espécies dos campos e cerrados
serem resistentes ao fogo, o aumento da frequência das queimadas pode ter impacto negativo na
vegetação (Ribeiro et al., 2009).
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Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: A região do Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, possui minério de ferro de altíssima
qualidade, possuindo a maior produção mineral do estado. A mineração é realizada em cava a céu-
aberto, onde a supressão da vegetação e a destruição dos substratos são condições das áreas
diretamente afetadas pelas minas (Spier et al., 2003; Curi et al., 2008).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O município de Itambé do Mato Dentro tem 29% de seu território utilizado como pastagem
(Lapig, 2018)

Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
Detalhes: Atividades de passeios em trilhas da Serra do Cipó causam impacto nos solos resultado do
pisoteio e uso de veículos (bicicletas, motocicletas, automóveis, etc.) causam compactação do solo,
aumentando a densidade e resistência à penetração no solo, mudando a estrutura do solo e na sua
estabilidade, perda na serrapilheira e do conteúdo de húmus, redução nas taxas de infiltração,
aumento do escoamento hídrico superficial, e aumento da erosão (Pinto et al., 2008).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
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Situação: on going
Coletada na APA do Parque Nacional da Serra do Cipó (Santos 415)

LAURACEAE

Ocotea ligulata van der Werff

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Alexandre Quinet
Data:03-09-2018

Justificativa: Árvore de até 35 m, endêmica do Brasil (van der Werff e Vicentini, 2000; Flora do Brasil
2020 em construção, 2018). Foi coletada em Floresta de Terra Firme associada à Amazônia no estado
do Amazonas, município de Rio Preto da Eva. A espécie é conhecida por somente três coletas,
realizadas entre 1988 e 1992 na região compreendida pelo Distrito Agropecuário SUFRAMA. 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.
Adcionalmente, atribui-se também o baixo número de coletas existentes ao porte de O. lingulata.
Assim,  a  espécie  foi  considerada neste  momento como uma espécie  com Dados Insuficientes  (DD).
Entretanto,  sabe-se  que  vetores  de  stress  severos  como desmatamento,  abertura  de  estradas,
estabelecimento de usinas hidrelétricas, crescimento urbano acelerado, aumento na frequência e
intensidade de incêndios e atividades agropecuárias de distintas intensidades incidem sobre sua área
de ocorrência  (Nepstad et  al.,  2006;  Pfaff et  al.,  2007;  Finer  e  Jenkins,  2012;  Fernside,  2015,  2016;
Charity et al., 2016; Silva-Junior et al., 2018). Assim, recomenda-se ações de pesquisa (distribuição,
números e tendências populacionais) urgentes a fim de se levantar os dados necessários para uma
ampla análise de risco.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Novon 10(3): 273. 2000

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, conhecida somente para o estado do AMAZONAS (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018; van der Werff e Vicentini, 2000) com ocorrência no município de Rio
Preto da Eva (Mori 20190).
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: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvores de 35 m de altura e característica da região Amazônica, ocorrendo em floresta de
terra firme (van der Werff e Vicentini, 2000).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: unknown
Fenologia:
flowering Dec to Dec
fruiting Jun to Jul
Resume: A espécie foi coletada em flor no mês de dezembro (Mori 20190); e em frutos nos meses de:
junho (Dick 133), julho (Mori 20574).

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
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
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 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: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Pfaff (1999), em estudo econométrico a nível municipal conduzido na Amazônia brasileira
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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).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: van Marle et al. (2016) 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
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Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

LAURACEAE

Ocotea marcescens L.C.S.Assis & Mello-Silva

Risco de extinção: ENB2ab(i,ii,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
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Colaboradores:Eduardo Fernandez; Patricia da Rosa
Data:12-09-2018

Justificativa:  Árvore de até  30 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida como canela-preta, foi registrada em Floresta Ombrófila Densa Submontana
(Mata de Tabuleiro) associada a Mata Atlântica nos estados da Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro.
Apresenta distribuição restrita, habitat florestal de ocorrência atualmente severamente fragmentado
e AOO=24 km². Aparenta ser naturalmente rara, com coletas realizadas no estado do Rio de Janeiro
há 91 anos, e na Bahia, há 44 anos. Sabe-se que atualmente somente cerca de 12,4% de vegetação
original da Mata Atlântica resiste (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018; Ribeiro et al., 2009). Bahia,
Espírito Santo e Rio de Janeiro resguardam cerca de 14%, 12,6% e 20% de remanescentes florestais
originais  em  seus  territórios,  respectivamente  (SOS  Mata  Atlântica  e  INPE,  2018).  Apesar  da
ocorrência  em Unidade  de  Conservação  (privada),  a  subpopulação  capixaba  de  O.  marcescens
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), além
de cabrucas em sua área de ocorrência no sul da Bahia, que afetam drasticamente a diversidade e a
estrutura  das  florestas  impactadas  (Rolim  e  Chiarello,  2004).  Infere-se  assim  declínio  contínuo  em
AOO, EOO (duas extremidades sem novos registros a cerca de 50 anos) e extensão e qualidade de
habitat. Assim, O. marcescens foi considerada Em Perigo (EN) de extinção, Assim, foi considerada Em
Perigo (EN) neste momento, demandando ações de pesquisa (números e tendências da população) e
conservação direcionadas (Plano de Ação, efetivação da proteção das áreas protegidas) urgentes que
evitem a ampliação de seu risco de extinção no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita originalmente em: Rodriguésia 60(3): 646–648, f. 3. 2009. Conhecida popularmente
como canela-preta (Spada 307).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não se conhece potencial valor econômico para O. marcescens.

População:
Não existem dados populacionais quantitativos para O. maresces ao longo de sua distribuição.
Entretanto, em estudo realizado por Moreau (2014) em fragmento florestal no Espírito Santo, de onde
provém gran parte das coletas disponíveis, foram documentados somente dois indivíduos de O.
marcescens em 252 ha de floresta investigado. Segundo informações fornecidas por V. Mansano
(com. pess.), a espécie aparenta ser naturalmente rara, com coletas realizadas no estado do Rio de
Janeiro somente uma vez (1927) e na Bahia, duas (1968 e 1974). As coleções realizadas no Espírito
Santo dão conta da existência de ao menos cinco indivíduos dentro dos limites da Reserva Natural da
Companhia Vale do Rio Doce.

Reference:
Moreau, J.S., 2014. Estrutura e interação entre vegetação e ambiente de uma Floresta Ombrófila
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Densa de Terras Baixas, Espírito Santo. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Espírito
Santo - UFES

Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: A espécie foi registrada nos estados da BAHIA, municípios de Itabela (Almeida 29), Eunápolis
(Santos 29) e Una (Santos 2801), ESPÍRITO SANTO, municípios de Linhares (Silva 74) e Sooretama
(Borges et al. 1164), RIO DE JANEIRO, município do Rio de Janeiro (Pessoal do Horto Florestal).
AOO: 24km²
EOO: 51092km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: unkown
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Floresta Ombrófila Densa Submontana
Resume: Árvore terrestre, entre 20-30 metros de altura, registrada em Floresta Ombrófila Densa
(incluindo Mata de Tabuleiro) e Floresta Ombrófila Densa Submontana (Assis e Mello-Silva, 2009).

Reprodução:
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: unknown
Fenologia:
fruiting May to Jul
flowering Jun to Sep
Sindrome de dispersão:zoochory
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Informações sobre o dispersor: Segundo Moreau (2014), a espécie apresenta síndrome de dispersão
zoocórica.
Resume: A espécie foi registrada com flores de Junho a Setembro e frutas de Maio a Julho (Assis e
Mello-Silva, 2009). Segundo Moreau (2014), a espécie apresenta síndrome de dispersão zoocórica.

Ameaças:
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 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).

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: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Na Floresta da Tijuca, onde a espécie foi coletada uma única vez em 1927, a expansão
histórica e atual de áreas de ocupação irregular, o adensamento urbano nas cotas altimétricas mais
baixas, a intensificação do fluxo de veículos e pessoas e a proliferação de trilhas não planejadas e não
monitoradas nas áreas de borda representam ameaças a espécie (Figueiró e Coelho Netto, 2009). 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
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grande declividade no sopé de afloramentos rochosos (Fernandes et al., 1999).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Restam cerca de 14%, 12,6% e 20% de remanescentes florestais originais nos estados da
Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro, respectivamente (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Linhares possui 35% de sua área ocupada por pastagem (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: 2.1.3 Agro-industry farming
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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
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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).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada dentro dos limites da Reserva Natural da Companhia Vale do Rio Doce, em
Linhares (ES).

Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:
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LAURACEAE

Ocotea marumbiensis Brotto & Baitello

Risco de extinção: ENB2ab(iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:12-09-2018

Justificativa:  Árvore de até  10 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Conhecida  popularmente  como  canela-do-Marumbí,  foi  coletada  em  Floresta  Ombrófila  Densa
associada a Mata Atlântica nos estados do Paraná e Santa Catarina. Apresenta distribuição restrita,
exclusiva  a  ecossistema  florestal  atualmente  severamente  fragmentado  e  AOO=76  km²,  além  de
descrita como rara em sua área de ocorrência (Brotto e Baitello, 2012). Apesar de possuir registros
dentro  dos  limites  de  Unidades  de  Conservação  de  proteção  integral,  sabe-se  que  as  florestas  dos
dois estados encontram-se hoje severamente impactadas e fragmentadas por atividades antrópicas,
como  agropecuária,  silvicultura,  desmatamento,  bosqueamento  e  extração  seletiva  de  madeira
(Vibrans et al., 2013a; Vibrans et al., 2013b; Sevegnani et al., 2012; Vibrans et al., 2011). Assim, foi
considerada Em Perigo  (EN)  de  extinção,  pela  sua distribuição restrita,  população severamente
fragmentada e  declínio  contínuo tanto  em qualidade como em extensão de habitat.  A  espécie
demanda  portanto  ações  de  pesquisa  (população)  e  conservação  direcionadas  (Plano  de  Ação,
efetivação da proteção das áreas protegidas) urgentes que evitem a ampliação de seu risco de
extinção no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Rodriguésia 63(3): 580. 2012. Popularmente conhecida por canela do
marumbi na Região Sul (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

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

População:
A espécie é rara em sua área de ocorrência (Brotto e Baitello, 2012).

Reference:
Brotto, M.L., Baitello, J.B., 2012. A new species of Lauraceae from the Atlantic Forest of Brazil.
Rodriguesia 63, 579–585.

Distribuição:
Fragmentada: no
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
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estados: PARANÁ, municípios de Morretes (Brotto 483), Piraquara (Brotto 1617), Tijucas do Sul
(Barbosa 205); SANTA CATARINA, municípios de Antônio Carlos (Stival-Santos 3236), Apiúna (Grippa
600), Botuverá (Verdi 2470), Canoinhas (Martins 2), Campo Alegre (Verdi 668), Doutor Pedrinho
(Korte 4220), Garuva (Brotto 26), Indaial (Seubert 65), Joinville (Vieira 1853), Santo Amaro da
Imperatriz (Stival-Santos 364), São Bento do Sul (Schwirkowski 17B), São Martinho (Schmitt 2598).
AOO: 76km²
EOO: 23241.6km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Luminosidade: mesophytic
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)
Floresta Ombrófila Mista
Resume: Árvores com cerca de 10 m de altura, ocupando o dossel da Floresta Ombrófila Densa
Montana (Brotto e Baitello, 2012).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Jan to Oct
fruiting May to Nov
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Resume: Coletada com flores de janeiro a outubro e com frutos de maio a novembro. A floração
aparentemente se estende por alguns meses, sendo comum encontrar flores e frutos imaturos
durante esse período (Brotto e Baitello, 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: 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
Detalhes: A Floresta Ombrófila Densa em Santa Catarina passou por um intenso processo de
exploração e substituição pela atividade agropecuária (Vibrans et al., 2013a). Ainda hoje, a
agricultura, pecuária e silvicultura são os principais usos do solo responsáveis pela conversão e
alteração das florestas em Santa Catarina (Vibrans et al., 2013b, 2013a, 2011). Nesta tipologia
florestal, 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 florestais (Vibrans et
al., 2013a). Na 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).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
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future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A exploração seletiva histórica ou atual de madeireira têm sido constatada nos
remanescentes florestais de Santa Catarina (Vibrans et al., 2013b, 2013a, 2011). O corte seletivo de
madeira ocorreu em 78% dos remanescentes de Floresta Ombrófila Densa (Vibrans et al., 2013a) e
em 76.9% dos remanescentes de Floresta Ombrófila Mista (Vibrans et al., 2013b). 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 (Vibrans et al., 2013b, 2013a, 2011). A roçada do sub-bosque é uma atividade
comum na Floresta Ombrófila Mista (Sevegnani et al., 2012, Vibrans et al., 2013b, 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).

Ameaça: 7 Natural system modifications
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O município de Piraquara (PR) possui três barragens. Embora as barragens contribuam para
garantir o abastecimento de água durante todo o ano, causam também grandes impactos ambientais
como a retirada da vegetação (Tesserolli e Silveira, 2007).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécies foi registrada no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro (Verdi 5040), no Parque Nacional
da Serra do Itajaí (Seubert 65), na Reserva Ecológica Caraguatá (Falkenberg 5812), no Parque
Estadual Pico do Marumbi (Brotto 482), na APA de Guaratuba (Felitto 570).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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LAURACEAE

Ocotea minor Vicent.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Patricia da Rosa
Data:12-09-2018

Justificativa: Árvore de até 20 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  Floresta  Ombrófila  Densa  e  Floresta  de  Terra  Firme  associadas  a  Amazônia  e  a  Mata
Atlântica, nos estados do Amazonas, Bahia, Maranhão e Pará. Seus registros apontam para uma
distribuição ampla no Brasil, porém disjunta, e EOO=1300346 km². Foi registrada dentro dos limites
de Unidades de Conservação de proteção integral em ambos os biomas em que possui ocorrência
confirmada. Apesar de ameaças históricas e presentes incidirem sobre a população da espécie, como
a intensa atividade pecuária, estabelecimento de barragens, mineração, desmatamento acentuado,
queimadas  para  abertura  de  pastagens  e  consequente  aumento  na  frequência  de  incêndios,
principalmente na Mata Atlântica (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018; Charity et al., 2016; Fernside,
2016;  Brasil,  MME,  2012;  Brasil,  MME,  2014  ),  sua  ampla  distribuição,  presença  conspícua  em
herbários desde sua descrição, além da presença em áreas protegidas posicionam a espécie como
Menor Preocupação (LC) neste momento. Recomenda-se, portanto, ações de pesquisa (distribuição e
números/ tendências populacionais na Amazônia e na Mata Atlântica) e conservação (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: Novon 10(3): 275. 2000

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 AMAZONAS, municípios de Itacoatiara (Rodrigues 6887), Manaus (Gentry 69094), Rio Preto
da Eva (Oliveira 365); BAHIA, municípios de Wenceslau Guimarães (Jardim 5030), Una (Santana 613);
MARANHÃO, Bom Jardim (Taylor 1140), Bom Jesus das Selvas (Taylor 1181); PARÁ, municípios de
Jacareacanga (Soares et al 1295460) e Prainha (Fróes 31739).
AOO: 40km²
EOO: 1300346km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Fitofisionomias:
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore decídua até 20 m (Werff e Vicentini, 2000), que habita a Amazônia na Floresta de
Terra Firme e Floresta Ombrófila (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018)

Reprodução:
Resume: Foi coletada em flor nos meses de: março (Ribeiro 1889), abril (Taylor 1140), maio (Jardim
5030); e com frutos em agosto (Oliveira 365).

Ameaças:
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.
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Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
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 possuma > 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: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: The state of Pará is currently one of the most ‘geodiverse’ 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:
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).

153



Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
Detalhes: O desmatamento, as queimadas e a mineração industrial, são algumas das pressões que
mais ameaçam a Unidades de Conservação (Antas, 1997)

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada na Reserva Ducke - AM (Gentry 69094), e na Reserva Biológica de Una - BA
(Santana 613), Estação Ecológica Estadual Nova Esperança - BA (Jardim 5030).

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

LAURACEAE

Ocotea nigrescens Vicent.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:25-09-2018

Justificativa:  Árvore de até  30 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Conhecida popularmente como louro-preto, foi  coletada em Floresta de Terra Firme associada a
Amazônia em diversos municípios nos estados do Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima.
Apresenta distribuição ampla na bacia amazônica, EOO=542608 km² e aparentemente não sofre
pressão direta pelo corte seletivo e não possui uso conhecido. Foi registrada dentro dos limites de
Unidades  de  Conservação  de  proteção  integral  em  em  áreas  ainda  em  estado  primitivo  de
conservação. Por essas razões, portanto, O. nigrescens foi considerada como de Menor Precoupação
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(LC) neste momento. Estudos específicos sobre números populacionais e pressões diretas devem ser
conduzidos a fim de subsidiar uma avaliação de risco de extinção robusta no futuro e evitar assim sua
inclusão em categoria de ameaça ante as crescentes ameaças crescentes por toda a Amazônia
(Charity et al. 2016; Fernside, 2015; Vera-Diaz et al., 2008; Nogueira et al., 2007; Nepstad et al.,
2006).

Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Novon 10(3): 277. 2000. Popularmente conhecida por louro-preto (van
der Werff e Vicentini, 2000).

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: no
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: AMAZONAS, município de Barcelos (Hopkins 749), Manaus (Souza 61918), Novo Airão (Miller
666), Presidente Figueiredo (Stancik 284), Rio Preto da Eva (Mori 20203); MATO GROSSO (Gomes
541); PARÁ, município de Novo Progresso (Prance 25445), Santarém (Silva 2546); RONDÔNIA,
município de Porto Velho (Hopkins 1186); RORAIMA, município de Caracaraí (Soler 280).
AOO: 48km²
EOO: 542608.31km²

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 Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com 30 m de altura, ocorrendo em floresta de terra firma sobre solo argiloso (van der
Werff e Vicentini, 2000).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Mar to Mar
flowering Aug to Dec
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fruiting Fev to Mar
fruiting Jun to Jun
Resume: A espécie foi coletada em flor nos meses de: março (Simon 1186), agosto (Pereira-Silva
15605), setembro (Silva 2546), outubro (Madison 6173), novembro (Prance 25445), dezembro
(Rodrigues 6767); e em frutos nos meses de: fevereiro (Alarcón 42), março (Stancik 284), junho
(Assunção 520).

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
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).
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
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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
mature individuals
Detalhes: Incentivos fiscais generosos oferecidos pelo governo brasileiro para fazendas de gado na
Amazônia nos anos 70 e início dos 80 foram motivos importantes para ampliação do desmatamento,
apesar da baixa produtividade das pastagens (Binswanger, 1991). 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: 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
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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).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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
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: 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, 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 Land/water protection
Situação: on going
A espécies foi registrada na Reserva Florestal Adolfo Ducke (Souza 61918), na Reserva Biológica do
Uatumã (Stancik 284).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

LAURACEAE

Ocotea obliqua Vicent.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Eduardo Fernandez
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:17-12-2018
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Justificativa:  Árvore de até  30 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Conhecida  popularmente  como louro-cedro,  a  espécie  foi  coletada  em Floresta  de  Terra  Firme
associada a Amazônia nos estados do Acre, Amazonas, Pará e Rondônia, e possivelmente, outros.
Apresenta distribuição muito ampla, EOO=1315553 km², ocorrência em áreas ainda dominadas por
expressivos  fragmentos  florestais  e  presença  confirmada  em  Unidades  de  Conservação.  Também
encontra-se  relativamente  bem  representada  em  coleções  desde  sua  descrição  formal  e
aparentemente não sofre pressão direta pelo corte seletivo e não possui uso conhecido documentado.
Por  essas  razões,  portanto,  O.  obliqua foi  considerada como de Menor  Preocupação (LC)  neste
momento.  Estudos  específicos  sobre  sua  real  distribuição,  números  e  tendências  populacionais  e
pressões diretas devem ser conduzidos a fim de subsidiar uma avaliação de risco de extinção robusta
no futuro e evitar assim sua inclusão em categoria de ameaça mais restritiva ante as crescentes
ameaças documentadas por toda a Amazônia (Charity et al. 2016; Fernside, 2015; Vera-Diaz et al.,
2008; Nogueira et al., 2007; Nepstad et al., 2006).

Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Novon 10(3): 279. 2000. Popularmente conhecida por louro-cedro (van
der Werff e Vicentini, 2000).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
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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: AMAPÁ, municípios de Macapá (Austin 7395); AMAZONAS, municípios de Barcelos (Rodrigues
11049), Borba (Zarucchi 2928), Coari (Coêlho 4110), Iranduba (Coêlho s.n.), Humaitá (Filho 16),
Itacoatiara (Rodrigues 8984), Manaus (Rodrigues 8950), Maués (Zarucchi 3076), Rio Preto da Eva
(Cunha 235), São Gabriel da Cachoeira (Lima 3319); BAHIA, município de Entre Rios (Jesus 153);
MARANHÃO, município de Santa Luzia (Silva 1030); MATO GROSSO DO SUL, municípios de
Castanheira (Silva 4353), Santa Carmem (Macêdo 4344), Santo Antônio do Leverger (Macêdo 1381);
PARÁ, municípios de Belém (Ferreira 8474), Oriximiná (Davidson 10092), Santarém (Sanaiotti s.n.);
RONDÔNIA, município de Costa Marques (Ferreira 8756); RORAIMA, municípios de Canta (Silva 563).
AOO: 100km²
EOO: 1315553.64km²

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 Ombrófila (Floresta Pluvial)

162



Resume: Árvore com 30 m de altura, ocorrendo em floresta de terra firma sobre solo argiloso (van der
Werff e Vicentini, 2000).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Mar to May
flowering Jul to Dec
fruiting Mar to Jul
fruiting Sep to Jan
Resume: A espécie foi coletada em flor nos meses de: março (Cid s.n.), abril (Rodrigues 2424), maio
(Loureiro s.n.), julho (Cunha 235), setembro (Souza 24), outubro (Rodrigues 8984), novembro (Coêlho
s.n.), dezembro (Setz 130); e em frutos nos meses de: janeiro (Worbes 1012), março (Rodrigues
10598), abril (Wilde 25-89), maio (Monteiro s.n.), junho (Janssen 482), julho (Macedo 4336), setembro
(Rodrigues 9729), outubro (Jesus 153), novembro (Rodrigues 10818), dezembro (Rodrigues 5638).

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). 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
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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).
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
mature individuals
Detalhes: Incentivos fiscais generosos oferecidos pelo governo brasileiro para fazendas de gado na
Amazônia nos anos 70 e início dos 80 foram motivos importantes para ampliação do desmatamento,
apesar da baixa produtividade das pastagens (Binswanger, 1991). 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: 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
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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).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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
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
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Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: 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, 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 Land/water protection
Situação: on going
A espécies foi registrada na Reserva Florestal Adolfo Ducke (Prance 2622), Reserva Particular do
Patrimônio Natural Fazenda Lontra/Saudade (Jesus 153), Floresta Nacional Saracá-Taquera (Junqueira
1068).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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LAURACEAE

Ocotea odorata (Meisn.) Mez

Risco de extinção: ENB2ab(i,ii,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:31-08-2018

Justificativa: Árvore de até 25 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombrófila Densa associada a Mata Atlântica nos estados da Bahia, Pernambuco,
Espírito Santo e Minas Gerais. Apresenta AOO=32 km² e encontra-se severamente fragmentada. A
Mata  Atlântica  brasileira  resguarda  hoje  somente  12,4%  de  remanescentes  florestais  (SOS  Mata
Atlântica e INPE, 2018), muito fragmentados e isolados por matriz urbana e agrosilvipecuária (Critical
Ecosystem Partnership Fund, 2001; Ribeiro et al., 2009). Embora a taxa de desmatamento tenha
diminuído  nos  últimos  anos,  ainda  existe  declínio  em extensão  e  qualidade  nos  ecossistemas
florestais da Mata Atlântica há pelo menos 30 anos (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Nas
florestas litorâneas dos estados da Bahia e Espírito Santo, sabe-se que o sistema de cabrucas resulta
em  estrutura  florestal  drasticamente  simplificada,  onde  espécies  secundárias  são  beneficiadas  em
detrimento de espécies primárias, se tornando cada vez mais raras enquanto espécies secundárias se
tornam dominantes  (Rolim e  Chiarello,  2004).  Em Pernambuco,  onde  somente  12,5% da  Mata
Atlântica permanece pouco alterada, a espécie foi documentada uma única vez (1998). Diante do
exposto, O. odorata foi considerada Em Perigo (EN) pelo acentuado grau de fragmentação de seu
habitat, possivel redução em EOO, AOO e verificado declínio contínuo tanto em qualidade como em
extensão de habitat. Mesmo ocorrendo em Unidades de Conservação de proteção integral, ações de
pesquisa  (distribuição,  população)  e  conservação (Plano de Ação,  efetivação de UCs)  se  fazem
urgentes a fim de se garantir sua perpetuação.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Jahrb. Königl. Bot. Gart. Berlin 5: 255. 1889.

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 da: BAHIA, municípios de Almadina (Borges 538), Elísio Medrado (Queiroz 6478), Ilhéus
(Riedel 778), Porto Seguro (Folli 683); ESPÍRITO SANTO, municípios de Pancas (Moraes 4730), Santa
Teresa (Santa Teresa 2576); MINAS GERAIS, município de Rio Novo (Araujo 11479); PERNAMBUCO,
município de São Vicente Férrer (Ferraz 375).
AOO: 32km²
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EOO: 194214km²

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 20-25 m de altura (Moraes, 2012), em Floresta Ombrófila Densa no domínio 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 May to Jun
flowering Oct to Oct
fruiting Jan to Jan
Resume: A espécie foi coletada em flor nos meses de: março (Folli 683), maio (Riedel 778), junho
(Kollmann 2576), outubro (Prance 23830); e em frutos no mês de: janeiro (Borges 538).

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: 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: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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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 áreas florestais
e sua qualidade estão em declínio contínuo há pelo menos 30 anos (Fundação SOS Mata Atlântica e
INPE, 2018).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

LAURACEAE

Ocotea paranaensis Brotto, Baitello, Cervi & E.P.Santos

Risco de extinção: ENB2ab(iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Patricia da Rosa
Data:31-08-2018

Justificativa: Árvore de até 28 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombrófila Densa Montana associada a Mata Atlântica nos estados do Paraná e
São Paulo.  Apresenta  AOO=28 km²,  quatro  situações  de  ameaça e  ocorrência  em tipologia  de
vegetação  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 (Critical Ecosystem Partnership Fund, 2001;
Ribeiro et al., 2009; SOS Mata Atlântica e INPE, 2018; Prefeitura São Miguel Arcanjo, 2018). No estado
do Paraná, restam somente 13% da Mata Atlântica original, distribuídos em fragmentos isolados e
submetidos  a  pressões  intensas  como  crescimento  urbano  acelerado,  desmatamento  e  o
estabelecimento de atividades agrosilviculturais altamente impactantes (Eisfeld e Nascimento, 2015;
SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Assim, foi considerada Em Perigo (EN) pela sua distribuição restrita,
quatro situações de ameaça e declínio contínuo tanto em qualidade como em extensão de habitat.
Recomenda-se ações de pesquisa (número e tendência populacional) e conservação (Plano de Ação)
a fim de se garantir sua perpetuação na natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: Ocotea paranaensis Brotto, Baitello, Cervi & E.P.Santos foi descrita em Rodriguésia 61(sup.):
S57S60, 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: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: A espécie foi registrada nos estados: PARANÁ, municípios Adrianópolis (Brotto 1816),
Guaratuba (Brotto 567), São José dos Pinhais (Dunaiski 2230), Tijucas do sul (Silva 838), Tunas do
Paraná (Silva 3357); SÃO PAULO, municípios São Miguel Arcanjo (Savassi 229) e São Paulo (Barretto
458). Na flora do Brasil não Consta os registros do estado de São Paulo (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018)
AOO: 28km²
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EOO: 15002km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa Montana
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Ocotea paranaensis é uma árvore terrestre, perene de até 28 m de altura (Bizarro 132), a
espécie ocorre na Mata Atlântica na Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial) (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018)

Reprodução:
Sistema Sexual: dioecious
Fenologia:
flowering Fev to May
fruiting Jan to Jan
fruiting Sep to Sep
fruiting Nov to Nov
Resume: Ocotea paranaensis é uma árvore dioica, foi coletada com flores em fevereiro (Bizarro 132),
março (Silva 3357), abril (Barreto 458) e maio (Santos 1184); coletada com frutos em janeiro (Brotto
567), setembro (Brotto 39) e novembro (Brotto 1816)

Ameaças:
Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
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Período:
past
present
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O município de São José dos Pinhais tem 865,2 ha de plantios de Eucalyptos e 104,8 ha de
Pinus, outros 960,2 ha estão em corte raso ou recém-plantados. Tijucas do Sul tem 551,8 ha de
plantios de Eucalyptos e 7.195,1 ha de Pinus, outros 1.510,3 ha estão em corte raso ou recém-
plantados. 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. Adrianópolis tem 403,7 ha de plantios de
Eucalyptos e 15.553,2 ha de Pinus, outros 2.988,4 ha estão em corte raso ou recém-plantados.
Guaratuba tem 41,3 ha de plantios de Eucalyptos e 1.433,6 ha de Pinus, outros 7,5 ha estão em corte
raso ou recém-plantados (Eisfeld e Nascimento, 2015).

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 (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
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: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
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Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
present
Declínio:
habitat
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: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Estadual das Lauráceas (Bizarro 132), Parque Estadual Carlos
Botelho, Núcleo São Miguel Arcanjo (Savassi 229),

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

LAURACEAE

Ocotea prolifera (Nees & Mart.) Mez

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:09-10-2018

Justificativa:  Árvore de até  20 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Conhecida popularmente como canela, foi coletada em Floresta Estacional Semidecidual e Floresta
Ombrófila  Densa  associadas  a  Mata  Atlântica  nos  estados  da  Bahia,  Espírito  Santo,  Minas  Gerais,
Paraná,  Rio  de  Janeiro  e  São  Paulo.  Apresenta  distribuição  muito  ampla  no  leste  do  Brasil,
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EOO=538333  km²,  presença  em Unidades  de  Conservação  de  proteção  integral  e  encontra-se
relativamente bem representada em coleções desde sua descrição formal, aparentemente livre de
ameaças diretas como corte seletivo ou outros usos que afetem sua perpetuação. Por essas razões,
portanto, O. prolifera foi considerada como de Menor Preocupação (LC) neste momento. Estudos
específicos sobre números populacionais e pressões diretas devem ser conduzidos a fim de subsidiar
uma avaliação de risco de extinção robusta no futuro e evitar assim sua inclusão em categoria de
ameaça ante as crescentes ameaças no hotspot Mata Atlântica (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018;
Ribeiro et al., 2009).

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Jahrb. Königl. Bot. Gart. Berlin 5: 276. 1889. Popularmente conhecida por canela
(Barbosa et al., 2012).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie (Barbosa et al., 2012).

Reference:
Barbosa, T.D.M., Baitello, J.B., Moraes, P.L.R., 2012. A família Lauraceae Juss. no município de Santa
Teresa, Espírito Santo. Bol. do Mus. Biol. Mello Leitão 30, 5–178.
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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), com ocorrência no
estado: BAHIA, município de Ilhéus (Perdiz 674), Jussari (Thomas 11884), Porto Seguro (Folli 7219);
ESPÍRITO SANTO, município de Guaçuí (Folli 6693), Linhares (Moraes 3669), Pancas (Moraes 4744),
Santa Teresa (Kollmann 1152), São Mateus (Mattos s.n.) MINAS GERAIS, município de Caratinga
(Andrade 220), Monte Belo (Vieira 916), Viçosa (Ramalho 1698); PARANÁ, município de Astorga
(Hatschbach 1829), Cerro Azul (Brotto 1516), Cornélio Procópio (Tomé 1172), Diamante do Norte
(Lorenzetti 790), Ibiporã (Dias s.n.), Lobato (Gomes 1180), Londrina (Lovato 185), Lupionópolis
(Marestoni 82), Perobal (Hatschbach 16637), Ortigueira (Bonaldi 491), Rancho Alegre (Souza s.n.),
Sapopema (Silva s.n.), São Sebastião da Amoreira (Soares-Silva 1985); RIO DE JANEIRO, município de
São Pedro da Aldeia (Lima 3105); SÃO PAULO, município de Agudos (Christianini 606), Amparo
(MOraes 2126), Assis (Ferreira s.n.), Brotas (Salis 47), Campinas (Cielo-Filho 158), Gália (Passos 64),
Luís Antônio (Leitão Filho 10102), Paraguaçu Paulista (Pastore 545), Rio Claro (Pagano 131), Santa
Cruz do Rio Pardo (Saito s.n.), Santa Rita do Passa Quatro (Santos 31), Santo Antonio de Posse
(Moraes 2363), São Carlos (Baitello s.n.), São João da Boa Vista (Moraes 2492), Teodoro Sampaio
(Faria 41), Timburi (Tamashiro 1253).
AOO: 160km²
EOO: 538333.84km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
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Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de 5-20 m de altura (Assis, 2009; Brotto et al., 2013), amplamente distribuída com
ocorrência nas florestas ombrófila e semidecidual de terras baixas (incluindo a floresta de tabuleiro),
submontana e baixo-montana, no sul do estado da Bahia, e sudeste e sul do Brasil (Assis, 2009).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: geitonogamia
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Jan to Dec
fruiting Jan to Dec
Resume: A espécie tem sido coletada com flores e frutos durante todo ano (Assis, 2009).

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
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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). O padrões de ocupação da paisagem na Região Sudoeste da
Bahia 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: 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). 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).
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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 registrada na Reserva Particular do Patrimônio Natural Serra do Teimoso (Jardim 1935),
Reserva Biológica da Companhia Vale do Rio Doce (Folli 6045), Reserva Florestal de Sooretama
(Lanna 1026), Estação Biológica de Santa Lúcia (Kollmann 1930), Estação Biológica de Caratinga
(Andrade 220), Estação Ecológica do Caiuá (Lorenzetti 790), Parque Estadual Mata dos Godoy
(Soares-Silva 189), Reserva Particular do Patrimônio Natural Mata São Pedro (Marestoni 82), Parque
Estadual Morro do Diabo (Faria 41), Estação Ecológica dos Caetetus (Passos 64).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

LAURACEAE

Paraia bracteata Rohwer et al.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Eduardo Fernandez
Colaboradores:Marcio Verdi
Data:17-12-2018

180



Justificativa:  Árvore  de  até  8  m,  endêmica  do  Brasil  (Quinet,  2018).  Foi  coletada  em  Floresta  de
Terra  Firme e Floresta  Ombrófila  Densa associada a  Amazônia  nos  estados do Amazonas,  Amapá e
Pará. Apresenta distribuição ampla na bacia amazônica, EOO=442587 km² e aparentemente não
sofre pressão direta pelo corte seletivo e não possui uso conhecido documentado. Foi registrada
dentro dos limites de Unidade de Conservação de proteção integral  em áreas ainda em estado
primitivo de conservação. Por essas razões, portanto, P. bracteata foi considerada como de Menor
Preocupação  (LC)  neste  momento.  Estudos  específicos  sobre  números  populacionais  e  pressões
diretas devem ser conduzidos a fim de subsidiar uma avaliação de risco de extinção robusta no futuro
e evitar assim sua inclusão em categoria de ameaça ante as crescentes ameaças a Amazônia (Charity
et al. 2016; Fernside, 2015; Vera-Diaz et al., 2008; Nogueira et al., 2007; Nepstad et al., 2006).

Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Ann. Missouri Bot. Gard. 78(2): 392. 1991.

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

População:
Não existem dados sobre a população.

181



Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Quinet, 2018), com ocorrência nos estados: AMAZONAS,
município de Manaus (Vicentini 1288), Presidente Figueredo (Ferreira 7550); PARÁ, município de
Almeirim (Santos 284), Belém (Pires 10245), Goianésia do Pará (Silva 109), Itupiranga (Silva s.n.),
Oriximiná (Ferreira 1825), Parauapebas (Silva 72), Santarém (Silva 2402), Tucuruí (Revilla 8550).
Segundo Quinet (2018) a espécie também ocorre no estado do AMAPÁ.
AOO: 84km²
EOO: 442587.51km²

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 Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores com cerca de 8 m de altura (Rohwer et al., 1991), ocorrendo em floresta ombrófila e
de terra-firme nos domínios da Amazônia (Quinet, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: unknown
Fenologia:
flowering Apr to Apr
flowering Jun to Sep
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fruiting Jun to Jun
fruiting Aug to Nov
Resume: A espécie foi coletada em flor/botões nos meses de: abril (Campbell 21901), junho (Silva
2220), julho (Ducke s.n.), agosto (Ramos s.n.), setembro (Prance 17749); e em frutos nos meses de:
junho (Silva 2220), agosto (Krukoff 7996), setembro (Rodrigues 3317), outubro (Allen 330), novembro
(Santo 284).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
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
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).
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).
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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
mature individuals
Detalhes: Incentivos fiscais generosos oferecidos pelo governo brasileiro para fazendas de gado na
Amazônia nos anos 70 e início dos 80 foram motivos importantes para ampliação do desmatamento,
apesar da baixa produtividade das pastagens (Binswanger, 1991). 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: 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
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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).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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
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: 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
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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).

Ações de Conservação:
Ação: 2 Land/water management
Situação: on going
A espécies foi registrada na Floresta Nacional de Carajás (Moraes, 2018).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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LAURACEAE

Persea benthamiana Meisn.

Risco de extinção: DD

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

Justificativa: Espécie conhecida apenas pela coleta tipo do naturalista Spruce 2766, de 1822, no Rio
Uaupés, São Gabriel da Cachoeira, Amazonas (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Por falta de
informação não foi possível proceder a avaliação de risco de extinção da espécie.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Prodr. [A. P. de Candolle] 15(1): 44. 1864

Distribuição:
Resume: Espécie conhecida apenas pela coleta tipo (Spruce 2766) de 1822 no rio Uaupés (São
Gabriel da Cachoeira, AM).
AOO: 4km²
EOO: 0km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Persea benthamiana é uma árvore, terrestre, perene que ocorre na Amazônia na Floresta
Ombrófila (Flora do Brasil 2020, em construção, 2018).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Oct to Oct
Resume: Persea benthamiana floresce em outubro (Spruce 2766).

LAURACEAE
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Persea splendens Meisn.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:28-09-2018

Justificativa: Árvore de até 10 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  diversas  tipologias  de  vegetação  associadas  aos  Domínios  Fitogeográficos  Cerrado  e
Mata Atlântica, tais como Cerrado (lato sensu),  Floresta Ciliar ou de Galeria,  Floresta Estacional
Semidecidual  e Restinga dos estados da Bahia,  Goiás,  Minas Gerais,  Mato Grosso,  São Paulo e
Tocantins.  Apresenta  distribuição  muito  ampla,  EOO=1331806,  grande  amplitude  ecológica  e
presença confirmada dentro dos limites de diversas Unidades de Conservação de proteção integral.
Aparentemente,  não  sofre  pressão  direta  pelo  corte  seletivo  e  não  possui  uso  conhecido
documentado, além de registros de coleta efetuados em áreas contempladas por Plano de Ação
Nacional (Pougy et al., 2015a,b). Por essas razões, portanto, P. splendens foi considerada como de
Menor  Preocupação  (LC)  neste  momento.  Estudos  específicos  sobre  números  populacionais  e
pressões diretas devem ser conduzidos a fim de subsidiar uma avaliação de risco de extinção robusta
e evitar assim sua inclusão em categoria de ameaça no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Prodr. [A. P. de Candolle] 15(1): 44. 1864.

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 Alcobaça (Mori 10617), Arataca (Amorim 6707), Camaçari (Ribeiro s.n.),
Cocos (Fonseca 2704), Ilhéus (Voeks 62), Lençóis (Melo 1645), Maraú (Matos 663), Salvador (Guedes
5205), Santa Cruz de Cabrália (Eupunino 89), Una (Pinheiro 1581); GOIÁS, município de Alto Paraíso
de Goiás (Silva 2292), Campos Belos (Fonseca 2568), Cavalcante (Munhoz 483), Colinas do Sul
(Walter 4364); MATO GROSSO, município de Cuiabá (Maguire s.n.), Sapezal (Kuhlmann s.n.); MINAS
GERAIS, município de Baependi (Santiago 511), Grão Mogol (Freire s.n.), Jaboticatubas (Semir 4124),
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Morro do Pilar (Pena 591), Santana do Riacho (Pirani 12891), Tiradentes (Alves 7023); SÃO PAULO
(Riedel 2234); TOCANTINS, município de Mateiros (Sampaio 478).

AOO: 124km²
EOO: 1331806.83km²

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: Cerrado
Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Floresta Estacional Semidecidual
Restinga
Resume: Árvore podendo atingir 10 m de altura (Eupunino 89), ocorrendo em distintos tipos
vegetacionais do Cerrado e da Mata Atlântica.

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Jan to Mar
flowering May to Jun
flowering Sep to Dec
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fruiting Mar to Mar
fruiting Jun to Jun
fruiting Aug to Sep
Resume: A espécie foi coletada em flor/botões nos meses de: janeiro (Semir 3755), fevereiro (Mello-
Silva s.n.), março (Fiaschi 168), maio (Proença 1178), junho (Munhoz 483), setembro (Guedes 5205),
outubro (Matos 663), novembro (Vocks s.n.), dezembro (Eupunino 89); e em frutos nos meses de:
março (Santiago 511), junho (Alves 7023), agosto (Alvarenga 924), setembro (Maguire 56848).

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: 2.1 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 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
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(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). 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). 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: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
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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). Na região de Grão Mogol-Francisco Sá, é
possível observar grandes blocos de plantios de Eucalyptus, incluindo no entorno do Parque Estadual
de Grão Mogol. Ainda, centenas de hectares com Eucalyptus são manejados por grandes empresas ou
grupos dos setores siderúrgico e florestal, que operam com unidades industriais ou florestais em
distintos municípios pertencentes à região (Maurenza et al., 2015). 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; Maurenza et al., 2015; 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).

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 and 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
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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).

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). 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: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 2 Species stresses
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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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 & 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).

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:
habitat
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 Land/water protection
Situação: on going
A espécies foi registrada no Parque Nacional da Serra do Cipó (Pena 591), Parque Estadual da Serra
do Papagaio (santiago 511), Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (Silva 2292), Parque Estadual
de Grão Mogol (Fiaschi 168).
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Ação: 5.1.2 National level
Situação: on going
A espécie ocorre no território de abrangência de dois Planos de Ação Nacional para a conservação da
flora ameaçada de extinção (Pougy et al., 2015a,b).

Ação: 5.1.2 National level
Situação: needed
A espécie ocorre no território de abrangência do Plano de Ação Nacional para a conservação da flora
ameaçada de extinção da Bacia do Alto Tocantins (em elaboração).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

LAURACEAE

Rhodostemonodaphne negrensis Madriñán

Risco de extinção: NT

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:12-12-2018

Justificativa: Árvore de até 15 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018) foi
coletada em Floresta de Terra Firme no estado do Amazonas. Apresenta EOO=425043 km², AOO=52
km² e mais de dez situações de ameaça. Está presente em Unidades de Conservação, assim como, a
área  de  ocorrência  tem  extensões  significativas  de  floresta  intacta  ou  pouco  alterada  e  de  difícil
acesso,  ainda  distantes  da  incidência  de  vetores  de  stress  severos,  particularmente  em áreas
situadas ao norte do Rio Amazonas. A espécie está sendo considerada como Quase Ameaçada (NT)
neste momento. Entretanto, ações de pesquisa e conservação (garantia da efetividade 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. 92: 63. 2004.

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 Envira (Krukoff 5038), Itacoatiara (Loureiro s.n.), Manaus (Vicentini
816), Presidente Figueiredo (Marra 712), Rio Preto da Eva (Nascimento s.n.), São Gabriel da Cachoeira
(Daly 5457).
AOO: 52km²
EOO: 425043.83km²

198



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 Ombrófila (Floresta Pluvial)
Savana Amazônica
Resume: Árvores de 12-15 m de altura, ocorrendo em floresta não inundada de areia branca
(Madriñán, 2004).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Jul to Nov
fruiting Jan to Jan
fruiting May to May
fruiting Oct to Oct
Resume: A espécie foi coletada em flor/botões nos meses de: julho (Vicentini 628), agosto (Prance
21660), setembro (Coêlho s.n.), outubro (Prance 15860), novembro (Kawasaki 179); e em frutos nos
meses de: janeiro (Vicentini 816), maio (Prance 23447), outubro (Daly 5457).

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: national
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
past
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: 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,
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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: 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
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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: 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, 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 816).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

LAURACEAE

Rhodostemonodaphne peneia Madriñán

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:18-12-2018

Justificativa:  Árvore de até  25 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Conhecida popularmente como louro-do-baixio, foi coletada em Floresta de Terra Firme associada a
Amazônia  nos  estados  do  Amazonas,  Pará  e  Rondônia.  Apresenta  ampla  distribuição  na  bacia
amazônica, EOO=513236 km² e presença confirmada dentro dos limites de Unidades de Conservação
de proteção integral. Além disso, extensões significativas de floresta intacta ou pouco alterada e de
difícil acesso, ainda distantes da incidência de vetores de stress severos, predominam na paisagem,
particularmente em áreas situadas ao norte do Rio Amazonas. Diante do exposto, portanto, a espécie
foi considerada como de Menor Preocupação (LC) neste momento. Entretanto, 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. 92: 92. 2004. É popularmente conhecida na região
amazônica por louro do baixio (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018; Madriñán, 2004).

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; Madriñán, 2004),
com ocorrência nos estados do: AMAZONAS, municípios de Barcelos (Rodrigues 11051), Manaus
(Souza 122), Presidente Figueiredo (Prance 21642); PARÁ, municípios de Aveiro (Alves 90), Itaituba
(Ramos 2996), Oriximiná (Campbell 22290); RONDÔNIA, município de Cacoal (Ferreira 4658).
AOO: 40km²
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EOO: 513236.87km²

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
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de 18-25 m de altura e característica da região Amazônica, ocorrendo em floresta
de terra firme, de várzea e ombrófila (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: dioecious
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: unknown
Fenologia:
flowering May to Sep
Resume: Na região de Manaus a espécie floresce de junho a setembro no final das chuvas e início da
estação seca; no Pará floresce em maio, também no final da estação chuvosa (Madriñán, 2004).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
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Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
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 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. 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
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
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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: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: van Marle et al. (2016) mostraram que até 1987, relativamente poucos incêndios ocorreram
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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: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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 coletada na Reserva Florestal Adolpho Ducke (Souza 122).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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LECYTHIDACEAE

Corythophora alta R.Knuth

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Patricia da Rosa
Data:20-09-2018

Justificativa:  Árvore de até  30 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Conhecida popularmente como ripeiro-vermelho, a espécie foi coletada em Floresta de Terra Firme
associada a Amazônia nos estados do Amazonas e Pará. A espécie apresenta AOO=116 km², o que a
posicionaria no limiar para categorias de ameaça pelo critério B2. Entretanto, a espécie apresenta
ampla distribuição na bacia amazônica, particularmente na Calha Norte do Rio Amazonas, onde
extensões significativas de floresta intacta ou pouco alterada e de difícil  acesso, ainda distantes da
incidência de vetores de stress severos, predominam na paisagem (Lapig, 2018; PRODES/; INPE,
2018). 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.
Assim, C. alta 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.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Pflanzenr. (Engler) Lecythidac. 51. 1939 [22 Aug 1939]

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

População:
No estudo sobre abundância relativa e frequência de espécies (Jardim, 1990), somente 32 espécies
apresentaram abundância média de 2 indivíduos por hectare, representando 55% do total de
abundância, dos quais, cerca de 22% é representado por cinco espécies: Matamatá-amarelo
(Eschweilera odora), Piãozinho (Micrandropsis scleroxylon), Ripeiro-vermelho (Corythophora alta),
Breu - vermelho (Protium apiculatum) e Abiurana-abiu (Pouteria sp.).

Reference:
Jardim, F.C.S., 1990. Relação entre abundância e frequência na Floresta Equatorial de Terra Firme.
Acta Amazônica, 20: 185-192

Distribuição:
Endêmica do Brasil
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Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados do AMAZONAS, municípios de Itacoatiara (Rodrigues 7737), Manaus (Silva 2154), Novo Airão
(Miller s.n.), Presidente Figueiredo (Carvalho-Sobrinho 1567), Rio Preto da Eva (Cunha 925); PARÁ,
municípios de Almeirim (Silva 978), Oriximiná (Martinelli 7297).
AOO: 116km²
EOO: 158724km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore de dossel com cerca de 30 m (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), que habita
a Floresta de Terra Firme na Amazônia.

Reprodução:
Fenologia:
flowering Jan to Dec
fruiting Jan to Oct
Resume: A espécie foi coleta em flor nos meses de janeiro (Gentry 69097), fevereiro (Cunha 925),
março (Ramos 23312), abril (Rodrigues 7737), junho (Zimmerman 509), agosto (Roosmalen F-277),
setembro (Sothers 196), outubro (Souza 241), novembro (Nascimento 648), dezembro (Souza 243); e
com frutos nos meses de janeiro (Ducke 23959), fevereiro (Rodrigues 8718), março (Ramos 23319),
abril (Rodrigues 7689), maio (Loureiro 35811), junho (Monteiro 7114), julho (Carvalho Sothers),
agosto (Mori 20708), setembro (Rodrigues 1726), outubro (Geraldo 148215)

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
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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: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: De acordo com Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes”
(definidas no Brasil como barragens que possuma > 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: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: The state of Pará is currently one of the most ‘geodiverse’ 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
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Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
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)

Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: A crescente expansão demográfica e industrial nas últimas décadas devido à implantação
da Zona Franca de Manaus, trouxe impactos ambientais à região. Como principal conseqüência o
comprometimento das águas da bacia do Rio Tarumã-Açu por despejos de esgotos domésticos e
industriais, restos de animais, detergentes, desinfetantes, erosão, lixo e detritos que são jogados
dentre outros. (Melo, 2002)

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada na Reserva Florestal Adolfo Ducke - AM (Rodrigues 7689), Rebio Uatumã - AM
(Carvalho-Sobrinho 1567), e na Área Indígena Waimiri Atroari - AM (Miller s.n.)

LECYTHIDACEAE

Eschweilera amazonica R.Knuth
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Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Patricia da Rosa
Data:05-12-2018

Justificativa:  Árvore  de  30  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,  2018).
Popularmente conhecida por matamata-preto e matamataci, foi coletada em Floresta de Terra Firme
associada a Amazônia nos estados do Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e
Roraima.  Apresenta  distribuição  muito  ampla,  EOO=1711396  km²,  ocorrência  confirmada  em
Unidades de Conservação de distintas categorias e esferas administrativas e em áreas onde ainda
predominam  na  paisagem  extensões  consideráveis  de  ecossistemas  florestais  amazônicos  em
estados prístino de conservação. Mesmo sendo classificada como Madeira Mistas/Brancas (Categoria
4) para o estado do Pará (IDEFLOR, 2010), não existem dados sobre tendências populacionais que
atestem potenciais reduções no número de indivíduos que são diretamente afetados e tem sua
perpetuação na natureza comprometida. Assim, foi considerada como Menor Preocupação (LC) neste
momento,  demandando ações de pesquisa (distribuição,  tendências e números populacionais)  e
conservação (Plano de Manejo e uso sustentável) a fim de se garantir sua perpetuação na natureza
no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Das Pflanzenreich IV. 219a(Heft 105): 109. 1939. Nomes Populares: matamata
preto, matamataci (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A madeira de Eschweilera amazonica 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 05 de dezembro 2018)

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 AMAPÁ, municípios Mazagão (Rabelo 3025), Vitória do Jari (Rabelo 3540); AMAZONAS,
municípios Borba (Hill 12931), Coari (Gurgel 442), Iranduba (Prance 11740), Itacoatiara (Loureiro
35843), Labrea (Prance 14239), Manaus (Prance 3931), Maués (Zarucchi 3190), Novo Airão (dos
Santos 43), Rio Preto da Eva (Rodrigues 8795); MARANHÃO, município Buriticupu (Muniz s.n.); MATO
GROSSO, municípios Alta Floresta (Henicka 2), Sorriso (Molz s.n.); PARÁ, municípios Almeirim (da Silva
1874), Belém (Withelm 170), Belterra (da Silva 3860), Breu Branco (da Silva 5536), Goianésia do Pará
(Lobato 2997), Itaituba (Prance 25795), Jacareacanga (Lucas 914), Melgaço (da Silva 3747), Oriximiná
(Salomão 943), Portel (Freitas 1286), Prainha (Pessoal do L.P.F., Brasília 1291), Santarém (Cavalcante
1582), Tomé-Açu (Silva 5128), Trairão (Prance 25760), Tucuruí. (Lisbôa 2266), Ulianopolis (Plowman
9531); RONDÔNIA, municípios Candeias do Jamari (Thomas 5057), Porto Velho (Hopkins 8811);
RORAIMA, municípios Rorainopolis (Mori 20416), São Luiz (Ferreira 9096).

AOO: 220km²
EOO: 1711396km²
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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 30 m de altura (da Silva 3747) que 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,
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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).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada em: RESERVA EXTRATIVISTA ITUXí (US),
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO TAPAJÓS (US),
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO LAGO DE TUCURUI (US),
RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ALCOBAÇA (US),
FLORESTA ESTADUAL MAÚES (US),
FLORESTA NACIONAL DE TAPAJÓS (US),
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MARGEM DIREITA DO RIO NEGRO- SETOR PADUARI-SOLIMÕES (US),
PARQUE NACIONAL DE ANAVILHANAS (PI),
RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PURANGA CONQUISTA (US),
RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TUPÉ (US),
RESERVA EXTRATIVISTA TAPAJÓS ARAPIUNS (US),
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MARGEM ESQUERDA DO RIO NEGRO-SETOR ATURIÁ-APUAUZINHO
(US),
FLORESTA NACIONAL DE CAXIUANÃ (US),
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO METROLPOLITANA DE BELÉM (US),
AREA DE PROTECAO AMBIENTAL XERIUINI (US),
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - BAIXO RIO BRANCO (US),
FLORESTA ESTADUAL DO TROMBETAS (US).

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

LECYTHIDACEAE

Eschweilera complanata S.A.Mori

Risco de extinção: ENB1ab(i,iii)
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Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi
Data:11-12-2018

Justificativa:  Árvore de até  20 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente  conhecida  por  inhaíba-jacaré,  foi  coletada  em  Floresta  Ombrófila  de  tabuleiros
associada a Mata Atlântica no estado da Bahia, municípios de Porto Seguro, Una e São Miguel das
Matas. Apresenta distribuição restrita, EOO=5154 km², três situações de ameaça 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 E. complanata na natureza (Otroski, 2018; Sambuichi, 2003). Apesar de
ocorrer em Unidade de Conservação de proteção integral, os municípios de ocorrência perderam
entre  62%-96%  de  sua  cobertura  florestal  original  (SOS  Mata  Atlântica  e  INPE,  2018).  Assim,  foi
considerda Em Perigo (EN) de extinção. Infere-se declínio contínuo em EOO 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 garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Bol. Bot. Univ. São Paulo 14: 16. 1995. Popularmente conhecida por inhaíba-
jacaré (Mori, 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), com ocorrência no
estado: BAHIA, município de Porto Seguro (Ribeiro 1285), Una (Hage 2355), São Miguel das Matas
(Jardim 874).

AOO: 28km²
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EOO: 5154.78km²

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 20 m de altura, ocorrendo em floresta ombrófila da Mata Atlântica (Mori, 1995).

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 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:
past
present
future
Declínio:
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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: 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).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Biológica de Una (Hage 2355).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

LECYTHIDACEAE
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Eschweilera mattos-silvae S.A.Mori

Risco de extinção: VUB1ab(i,iii)

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

Justificativa:  Árvore de até  25 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente  conhecida  por  inhaíba-jacaré,  foi  coletada  em  Floresta  Ombrófila  associada  a  Mata
Atlântica  no  estado  da  Bahia.  Apresenta  distribuição  relativamente  restrita,  EOO=15595 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 E. mattos-silvae na natureza (Otroski, 2018; Sambuichi, 2003). Apesar de
ocorrer em Unidade de Conservação de proteção integral, os municípios de ocorrência perderam
entre  63%-88%  de  sua  cobertura  florestal  original  (SOS  Mata  Atlântica  e  INPE,  2018),  e  as  coletas
foram realizadas em fragmentos circundados por densa matriz urbano-agropastoril e em "cabrucas"
(Google Earth Pro Version 7.3.2., 2018). Assim, foi considerda Vulnerável (VU) a extinção. Infere-se
declínio contínuo em EOO 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
garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Bol. Bot. Univ. São Paulo 14: 22. 1995. Popularmente conhecida por inhaíba-
jacaré (Mori, 1995; Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi incluída na categoria "Quase
ameaçada" (NT) na avaliação de Smith et al. (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, município de Porto Seguro (Mattos Silva 339), Saubara (Miranda 6839), Una (Amorim
1622), Uruçuca (Thomas 8881), Wenceslau Guimarães (Sant'Ana 316).
AOO: 24km²
EOO: 15595.87km²
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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 até 25 m de altura, ocorrendo em floresta ombrófila na Mata Atlântica (Mori, 1995).

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,
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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; Smith et al., 2016). 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: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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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
occurrence
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 Uruçuca e Wenceslau Guimarães (BA) apresentam cerca de 12,2% e 19% 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 na Reserva Estadual de Wenceslau Guimarães (Sant'Ana 316), Reserva
Biológica de Una (Amorim 1622).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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LECYTHIDACEAE

Eschweilera pseudodecolorans S.A.Mori

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:29-08-2018

Justificativa:  Árvore  de  dossel,  alcançando  40  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em
construção, 2018). Conhecida popularmente como matá-matá, foi  coletada em Floresta de Terra
Firme nos estado do Amazonas, Amapá, Pará e Rondônia. Apresenta distribuição ampla por toda a
extensão  da  bacia  amazônica,  EOO=610563  km²  e  considerada  comum,  particularmente  nos
arredores de Manaus. A espécie está bem representada em coleções e possui ocorrência confirmada
dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral. Apesar dos vetores de stress
severos incidentes sobre a Amazônia (Fernside e Graça, 2006; Nogueira et al., 2007; Finer e Jenkins,
2012; Fernside,  2015; Moutinho et  al..,  2016),  a população de E.  pseudodecolorans encontra-se
aparentemente  estável,  legalmente  protegida  e  considerada  comum  ao  longo  de  sua  ampla
distribuição. Assim, foi considerada como Menor Preocupação (LC) no momento. Entretanto, medidas
voltadas a desacelerar o desmatamento e o corte seletivo de espécies de grande porte e potencial
valor madeireiro como E. pseudodecolorans ao longo de toda a bacia amazônica se fazem necessárias
a fim de garantir a manutenção do baixo risco de extinção atribuído ao táxon neste momento.
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Perfil da Espécie

Notas: Eschweilera pseudodecolorans S.A.Mori foi descrita em Brittonia 44(2): 244–246, f. 1. 1992.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), que ocorre nos
estados do AMAPÁ, município de Mazagão (Miranda Bastos s.n.); AMAZONAS, municípios de Manaus
(Mori 27224); PARÁ, município de Moju (Cruz, E.D. 618); RONDÔNIA, município de Porto Velho
(Pereira-Silva 15776)
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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: Árvore de dossel com 40 m de altura, que habita a Amazônia, sendo comum na Mata de
Terra Firme próximo a Manaus.

Reprodução:
Resume: A espécie foi coleta em flor nos meses de: maio ( Catenacci 43), junho (Cruz, E.D. 618), julho
(Prance 14428), agosto (Prance 21677), e setembro (Prance 22657); e com frutos em: outubro
(Pereira-Silva 15776), novembro (Catenacci 56), dezembro (Castilho 414), janeiro (Mori 17745),
fevereiro (Lepsch 922).

Ameaças:
Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
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
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apresentou a maior taxa média geométrica de crescimento anual (Nogueira et al., 2007)

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very 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: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
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: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
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locality
habitat
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).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

LECYTHIDACEAE

Eschweilera rankiniae S.A.Mori

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

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

Justificativa:  Árvore  de  até  35  metros  de  altura,  endêmica  do  Brasil,  que  ocorre  na  Amazônia,  na
Floresta de Terra Firme (Flora do Brasil  2020 em construção, 2018). Com coletas no estado do
Amazonas, municípios de Manaus e Rio Preto da Eva, apresenta EOO=489 km², AOO=16 km² e duas
situações de ameaça. Em ambos municípios, a principal ameaça à espécie é o desmatamento para a
abertura das rodovias, a implantação das colônias agrícolas e a pecuária, assim como, o crescimento
urbano (Nogueira et al.,  2007). Suspeita-se que esteja havendo declínio contínuo de EOO, AOO,
qualidade do hábitat, número de subpopulações e indivíduos adultos da espécie.
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Perfil da Espécie

Notas: Eschweilera rankiniae S.A.Mori é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi
descrita em 1995 na revista Memoirs of The New York Botanical Garden 75: 39. O material tipo é
Pereira et al. 436, foi coletado no Amazonas e encontra-se depositado nos herbários K, US e NY
(Isótipos) (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: Eschweilera rankiniae é uma espécie endêmica do Brasil, a espécie ocorre no AMAZONAS
municípios Rio Preto da Eva (Pereira et al. 436) e Manaus (Freitas 241).
AOO: 16km²
EOO: 489km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Eschweilera rankiniae é uma árvore de até 35 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 Oct to Oct
flowering Dec to Dec
fruiting Apr to Apr
Resume: Eschweilera rankiniae é uma planta com flores hermafroditas. A espécie floresce em outubro
(Pereira et al. 436), dezembro (Freitas 474); e produz frutos em abril (Van Roosmalen F-347
BB6/CC6).

Ameaças:
Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
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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)

Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Rio Preto da Eva é um município brasileiro localizado na Região Metropolitana de Manaus,
no estado do Amazonas. Está situado a 78 km da capital amazonense. É atravessado pela AM-010
que liga Manaus a Itacoatiara, e a BR-174, frentes de expansão do desmatamento, da agricultura e da
pecuária. O estabelecimento do município em 1981 deve-se ao fato de ter sido implantada a colônia
agrícola por imigrantes japoneses e alguns colonos brasileiros que se instalaram em fins de 1967,
assim como a abertura da AM-010 (Lapig, 2018)

LECYTHIDACEAE

Eschweilera romeu-cardosoi S.A.Mori

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:09-10-2018

Justificativa:  Árvore de até  30 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Conhecida popularmente por matamatá-do-romeu, foi coletada em Floresta de Terra Firme associada
a Amazônia no estado do Amazonas, municípios de Manaus e Rio Preto da Eva. Apresenta distribuição
aparentemente restrita a região compreendida entre os dois municípios, na Reserva Florestal A.
Ducke  e  no  Distrito  Agropecuário  de  SUFRAMA.  Considerando-se  sua  presença  constante  em
herbários desde sua descrição e sua posição entre as 20 espécies de árvore de maior densidade
relativa (Carneiro et al.,  2005), considera-se a espécie frequente na região, aparentemente com
subpopulações saudáveis e livres de ameaças diretas. Aparentemente, não sofre pressão direta pelo
corte seletivo e não possui uso conhecido documentado. Adicionalmente, extensas áreas de floresta
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em estado primitivo e carência de coletas em vastas regiões adjacentes indicam maior amplitude
geográfica  do  que  a  atualmente  conhecida.  Assim,  considera-se  a  espécie  como  de  Menor
Precoupação  (LC)  no  momento.Estudos  específicos  sobre  sua  distribuição,  números  e  tendências
populacionais e impacto de potenciais pressões diretas devem ser conduzidos a fim de subsidiar uma
avaliação de risco de extinção robusta no futuro e evitar assim sua inclusão em categoria de ameaça
mais restritiva ante as constantes ameaças documentadas por toda a Amazônia (Charity et al. 2016;
Ferside, 2016; Fernside, 2015; Nogueira et al., 2007; Nepstad et al., 2006).

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Mem. New York Bot. Gard. 75: 39. 1995. Popularmente conhecido por matamatá
do romeu (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

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

População:
A espécie apresentou densidade relativa de 1%, considerando os indivíduos com diâmetro maior ou
iguais a 10 cm em 7 ha de floresta de terra firme analisados (Carneiro et al., 2005).
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Reference:
Carneiro, V.M.C., Higuchi, N., Santos, J. dos, Pinto, A.C.M., Teixeira, L.M., Lima, A.J.N., Silva, R.P.,
Rocha, R. de M., 2005. Composição florística e análise estrutural da floresta de terra firme na região
de Manaus, estado do Amazonas, Brasil, in: 5o Congresso Florestal Nacional. Lisboa: Sociedade
Portuguesa de Ciências Florestais. Lisboa, p. 91.

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 Manaus (Hopkins 7582), Rio Preto da Eva (Cunha 943).
AOO: 32km²
EOO: 1793.97km²

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 30 m de altura (Cunha 461), ocorrendo em floresta de terra firme na Amazônia
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
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flowering Jan to Jan
flowering Jul to Jul
flowering Oct to Dec
fruiting Jan to May
fruiting Nov to Nov
Resume: A espécie foi coletada em flor/botões nos meses de: janeiro (Assunção 146), julho (Castilho
1373), outubro (Loureiro 16458), novembro (Cunha 461), dezembro (Sothers 1075); e em frutos nos
meses de: janeiro (Castilho 1015), fevereiro (Pereira 338), março (Lepsch-Cunha 935), maio (Pereira
23031402), novembro (Castilho 1397).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
occurrence
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: national
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
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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
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: 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
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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,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al. 2016).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
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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: 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
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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).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Florestal Ducke (Hopkins 7582).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

LECYTHIDACEAE

Eschweilera sphaerocarpa M. Ribeiro & S.A.Mori

Risco de extinção: CRB1ab(i,ii,iii)+2ab(ii,iii);D

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Sérgio Braga Neto; Mary Luz Vanegas León
Data:13-11-2018

Justificativa: Árvore de até 23 m, endêmica do Brasil (Ribeiro et al., 2016). Popularmente conhecida
por sapucarana, foi coletada em Floresta Ombrófila associada a Mata Atlântica de tabuleiros costeiros
no estado do Espírito Santo, município de Jaguaré. Possui distribuição muito restrita, EOO=12 km²,
uma situação de ameaça, ocorrência exclusiva em fitofisionomia florestal severamente fragmentada
e não foi registrada dentro de nenhuma Unidade de Conservação. E. sphaerocarpa é conhecida por
apenas  uma  população  composta  por  três  indivíduos  maduros  que  ocorrem  em  área  de  floresta
perturbada, o que aliado a sua distribuição restrita, pode comprometer drasticamente os seus níveis
populacionais no futuro (Ribeiro et al., 2016). A substituição da floresta por plantações de Eucalyptus
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também é um vetor de pressão com impactos negativos sobre a espécie (Ribeiro et al., 2016). O
único  município  em  que  foi  registrada  resguarda  somente  15,58%  de  remanescentes  florestais
originais na já depauperada Mata Atlântica capixaba (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Diante do
exposto, portanto, E. sphaerocarpa foi considerada Criticamente em Perigo (CR) de extinção. Infere-se
declínio contínuo em EOO, AOO e no número de indivíduos maduros, atualmente estimado em menos
que  50.  Recomenda-se  ações  de  pesquisa  (busca  por  novas  localidades  de  ocorrência,
particularmente dentro da Reserva Biológica de Sooretama e da Reserva da Vale do Rio Doce em
Linhares,  número  e  tendências  populacionais)  e  conservação  (Plano  de  Ação)  urgentes  a  fim de  se
evitar sua completa extinção na natureza no futuro.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Phytotaxa 255(3): 268. 2015. Popularmente conhecida por sapucarana (Ribeiro et
al., 2016). Categorizada como criticamente em perigo de extinção pelo seguinte critério
B1ab(ii)+2ab(ii) (Ribeiro et al., 2016).

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

População:
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A espécie é conhecida por apenas uma população com três indivíduos que ocorrem em uma floresta
perturbada, o que aliado a sua distribuição restrita, podem drasticamente comprometer os seus
níveis populacionais em um futuro não muito distante (Ribeiro et al., 2016).

Reference:
Ribeiro, M., Mori, S.A., Alves-Araújo, A., Peixoto, A., 2016. A new species of Eschweilera
(Lecythidaceae) from the Brazilian Atlantic Forest. Phytotaxa 255, 267–273.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Ribeiro et al., 2016), com ocorrência no estado: ESPÍRITO
SANTO, no município de Jaguaré (Folli 7308).
AOO: 12km²
EOO: 5.47km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Luminosidade:
Longevidade: perennial
Fenologia: deciduifolia
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 até 23 m de altura, ocorrendo na floresta de tabuleiro (floresta de planície costeira
em depósitos terciários) nos domínios da Mata Atlântica (Ribeiro et al., 2016).

Reprodução:
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Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Aug to Aug
flowering Nov to Dec
fruiting Dec to Dec
Resume: A espécie foi coletada em flor nos meses de: agosto (Ribeiro 1136), novembro (Folli 7308),
dezembro (Folli 6755); e em frutos no mês de: dezembro (Ribeiro 943).

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 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). 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).
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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 degradação da floresta causada pela agricultura é um vetor de
pressão com impactos negativos sobre a espécie (Ribeiro et al., 2016).

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 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). A substituição da floresta por plantações de Eucalyptus é um vetor de pressão
com impactos negativos sobre a espécie (Ribeiro et al., 2016).

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

258



(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). No município de Jaguaré restam cerca de 15,5% da Mata
Atlântica original que cobria o seu território (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). A
exploração de madeira é um vetor de pressão com impactos negativos sobre a floresta e a espécie
(Ribeiro et al., 2016).

Ações de Conservação:
Ação: 3.2 Species recovery
Situação: needed
Faz-se necessário a realização de programas de reflorestamento ou enriquecimento de florestas
próximas a localidade de ocorrência da espécie, por exemplo, nas áreas das Reservas Biológica de
Sooretama e Natural da Vale, pois segundo Ribeiro et al. (2016) ela não foi encontrada nestes locais.
Devido a sua distribuição restrita, possivelmente os níveis populacionais da espécie estarão
drasticamente comprometidos em um futuro não muito distante (Ribeiro et al., 2016).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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LECYTHIDACEAE

Gustavia elliptica S.A.Mori

Risco de extinção: LC

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

Justificativa:  Árvore de até  18 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida por mucurão, foi coletada em Floresta de Terra Firme associada a Amazônia
nos estados do Amazonas, Mato Grosso e Pará. Apresenta distribuição muito ampla, EOO=992198
km²,  frequente  presença  em  herbários,  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.
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: Flora Neotropica, Monograph 21(1): 154, f. 6, 48. 1979. Nome popular: Mucurão
(Mori & Lepsch-Cunha, 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 AMAZONAS, municípios Carauari (Hawes 830), Itacoatiara (Rodrigues 7364), Manacapurú (Marra
p5_tag102), Manaus (Coêlho 2989), Novo Airão (Ramos 62320), Presidente Figueiredo (Ferreira 1007),
Rio Preto da Eva (Freitas 530), São Gabriel da Cachoeira (Stropp 407); MATO GROSSO, município
Apiacas (Soares 2777); PARÁ, municípios Altamira (Souza 56), Itaituba (Amaral 3816), Óbidos
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(Ferreira 9782), Parauapebas (Castro 1314).
AOO: 116km²
EOO: 992198km²

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 18 m de altura (Souza 312) que 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:
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
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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:
Período:
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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
estradas de acesso associadas. As rodovias também fornecem caminhos para a migração de
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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
como barragens que possuam > 30 MW de capacidade instalada) instaladas na região da Amazônia
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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: ESTAÇÃO ECOLÓGICA DA TERRA DO MEIO (PI),
FLORESTA NACIONAL DE CARAJÁS (US),
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO TAPAJÓS (US),
RESERVA EXTRATIVISTA MÉDIO JURUÁ (US),
AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL TARUMA/PONTA NEGRA (US),
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MARGEM ESQUERDA DO RIO NEGRO-SETOR ATURIÁ-APUAUZINHO
(US),
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO - CAVERNA DO MOROAGA (US),
AREA DE PROTECAO AMBIENTAL XERIUINI (US),
FLORESTA ESTADUAL DO TROMBETAS (US),
PARQUE NACIONAL DO PICO DA NEBLINA (PI).

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

LECYTHIDACEAE

Lecythis gracieana S.A.Mori

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Patricia da Rosa
Data:04-12-2018
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Justificativa:  Árvore de até  30 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente  conhecida  por  jarana-da-folha-miúda,  foi  coletada  em  Floresta  de  Terra  Firme
associada a Amazônia no estado do Amazonas. Apresenta distribuição ampla, EOO=206945 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 Pico da Neblina.
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: Memoirs of The New York Botanical Garden 75: 47. 1995. Nome popular: jarana da folha miuda
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

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 nos
estados
do AMAZONAS, municípios Carauari (Hawes 1535), Manaus (Smith 366), Rio Preto da Eva (Mori
21478), São Gabriel da Cachoeira (Stropp 458).
AOO: 24km²
EOO: 206945km²

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 30 m de altura (Freitas 745) que 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
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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
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;
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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
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.
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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:
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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: PARQUE NACIONAL DO PICO DA NEBLINA (PI), RESERVA EXTRATIVISTA
MÉDIO JURUÁ (US)

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

LECYTHIDACEAE

Lecythis ibiriba (Miers) N. P. Sm., S. A. Mori & Popovkin

Risco de extinção: VUB1ab(i,ii,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Patricia da Rosa
Data:05-12-2018
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Justificativa:  Árvore de até  10 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente  conhecida  por  ibiribá,  inhaíba,  entre  outros,  foi  coletada  em  Floresta  Ombrófila
associada a Mata Atlântica nos estados de Alagoas, Bahia e Sergipe. Apresenta distribuição restrita,
EOO=9460  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 de Alagoas, Bahia e
Sergipe encontram-se fragmentadas como resultado de atividades antrópicas realizadas no passado e
atualmente, restando 10%, 12% e 11% de remanescentes florestais originais, respectivamente (SOS
Mata Atlântica e INPE, 2018). A Mata Atlântica situada ao norte do rio São Francisco (Centro de
Endemismo Pernambuco-CEP),  onde a  espécie  foi  registrada,  representa  uma das  regiões  mais
devastadas  de  todo  o  bioma,  inicialmente  pelo  ciclo  econômico  de  exploração  do  pau-brasil  e
posteriormente  com  a  substituição  das  florestas  por  plantações  de  cana-de-açúcar  (Nemésio  e
Santos-Junior,  2014).  Os  remanescentes  de  ecossistemas  florestais  estão  hoje  representados  por
pequenos  fragmentos  imersos  em densa  matriz  agrícola  e  urbana (Ranta  et  al.,  1998;  Silva  e
Tabarelli, 2000), onde restam menos de 6% da cobertura original, a maior parte situada nas áreas
pertencentes à usinas de açúcar e álcool (Tabarelli e Roda, 2005). Assim, foi considerda Vulnerável
(VU)  a  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 a fim de garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Transactions of the Linnean Society of London 30(2): 236, t. 59, f. 14–15. 1874.
Nomes populares: Ibiribá, inhaíba, inhaíba branca, inhaíba vermelha, sapucai (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: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados do
ALAGOAS, município Coruripe (Thomas 13282); BAHIA, municípios Conde (Bautista 1735), Entre Rios
(Araujo 235), Esplanada (Ferreira 1307), Jandaíra (Matos 2750), Mata de São João (Pinto 114), Rio Real
(Franco s.n.); SERGIPE, município Areia Branca (Matos 240), Estância (Orlandi 175), Itaporanga
d''Ajuda (Santana 484), Japaratuba (Souza 1079), Santa Luzia do Itanhy (Amorim 1471), São Cristóvão
(Amaral 79), Santo Amaro das Brotas (Farney 2899).
AOO: 88km²
EOO: 9460km²

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)
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Resume: Árvore de 10 m de altura (Amorim 1471) que ocorre na 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: 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
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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:
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: PARQUE NACIONAL DA SERRA DE ITABAIANA (PI).

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

Lecythis marcgraaviana Miers

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Marcio Verdi
Data:05-12-2018

Justificativa:  Árvore de até  35 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida por sapucaiú e sapucaia, foi coletada em Área antrópica, Floresta Ombrófila
(Floresta  Pluvial)  e  Restinga associadas  a  Mata  Atlântica  nos  estados  da Bahia,  Espírito  Santo,
Paraíba,  Pernambuco  e  Rio  Grande  do  Norte.  Apresenta  distribuição  ampla,  EOO=131113  km²,
constante  frequência  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) e conservação (principalmente nas subpopulações situadas na Mata Atlântica
situada ao norte do rio São Francisco), a fim de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Transactions of the Linnean Society of London 30(2): 210, t 48, f. 1. 1874. Nomes
populares: sapucaiú e sapucaia (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: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados da BAHIA, municípios Belmonte (Santos 206), Conde (Bautista 1752), Entre Rios (Popovkin
565), Ilhéus (Carvalho 5489), Porto Seguro (Ribeiro), Santa Cruz Cabrália (Euponino 163), Una (Voeks
339), Uruçuca (Ribeiro 1254); ESPÍRITO SANTO, municípios Conceição da Barra (Ribeiro 973), Linhares
(Folli 676); PARAÍBA, municípios Mataraca (Gadelha Neto 3093); PERNAMBUCO, município Goiana
(Ferreira 613), Lagoa dos Gatos (Amorim 1775); RIO GRANDE DO NORTE, municípios Extremoz (Jardim
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6107), São José de Mipibu (Costa-Lima 352), Tibau do Sul (Jardim 6348).
AOO: 80km²
EOO: 131113km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Área antrópica
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Restinga
Resume: Árvore de 35 m de altura (Popovkin s.n.) que ocorre na Mata Atlântica, na Área Antrópica,
Floresta Ombrófila (= Floresta Pluvial), 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
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
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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
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
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future
Declínio:
mature individuals
habitat
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: RESERVA BIOLÓGICA DO CÓRREGO GRANDE (PI),
PARQUE NACIONAL PAU BRASIL (PI),
REFúGIO DE VIDA SILVESTRE DE UNA (PI),
PARQUE MUNICIPAL NATURAL DA BOA ESPERANÇA (PI),
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL COSTA DE ITACARÉ/ SERRA GRANDE (US),
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE SANTA CRUZ (US),
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BONFIM/GUARAÍRA (US),
AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE JENIPABU (US).

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

Hebepetalum roraimense Secco & M.Silva

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 22 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  muito  ampla,  EOO=1317829  km²,  constante  frequência  em  herbários,
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  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: Bol. Mus. Paraense "Emilio Goeldi," N.S., Bot. 8(2): 261, 1992.

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: AMAPÁ, município de Oiapoque (Irwin 48441); AMAZONAS, município de Barcelos (Rodrigues
10639), Borba (Ferreira 3846), Carauari (Silva 901), Caracaraí (Froés 22926), Humaitá (Prance 3295),
Manaus (Ferreira 11255), Nova Santa Helena (Amaral 846), Rio Preto da Eva (Fróes 25342), São
Gabriel da Cachoeira (Ducke 417); PARÁ, município de Altamira (Prance 24914), Óbidos (Ducke 8044),
Oriximiná (Coêlho 274).
AOO: 80km²
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EOO: 1317829.93km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvores até 22 m de altura (Rodrigues 10639), ocorrendo em floresta de terra firme 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).
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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:
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

288



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
past
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
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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
past
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). 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
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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).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Biológica de Campina (Ferreira 11255).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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MALPIGHIACEAE

Acmanthera cowanii W.R.Anderson

Risco de extinção: VUD2

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

Justificativa: Árvore endêmica do Brasil,  que ocorre na Amazônia na Floresta de Igapó, na Floresta
de Terra Firme e na Floresta de Várzea (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi coletada no
estado do Amapá, no município de Serra do Navio, e no Pará no município de Faro. Apresenta AOO=8
km² e duas situações de ameaça. As coletas conhecidas da espécie foram feitas em 1911 e 1954,
uma em área bem preservada,  provavelmente dentro do que é hoje parte do Parque Nacional
Montanhas do Tumucumaque, que ocupa 2/3 do município de Serra do Navio (AP). O outro registro
conhecido foi feito no município de Faro (PA), na margem do Rio Jamundá, afluente do Rio Trombetas
e importante via de navegação entre os estados do Amazonas e Pará, e onde existem projetos de
usinas hidrelétricas (Farias, 2014) e mineração (Enríquez e Drummond, 2007). A restrita área de
ocupação e ameaças plausíveis, podem levar o táxon a uma categoria de maior risco de extinção
num futuro próximo.
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Perfil da Espécie

Notas: Acmanthera cowanii W.R.Anderson é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi
descrita em 1975 na revista Contributions from the University of Michigan Herbarium 11(2): 45. O
material tipo é Cowan, 38597, foi coletado no Amapá e encontra-se depositado nos herbários IAN
(Holótipo), F, MICH, NY, U, US (Isótipos) (Anderson, 1975; Flora do Brasil 2020, em construção, 2018).

População:
Não existem estudos das populações.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Acmanthera cowanii é uma espécie endêmica do Brasil, ocorre no estado de Amapá no
município Serra do Navio (Cowan 38597) e no Pará no município de Faro (Ducke s.n.)
AOO: 8km²
EOO: 0km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Igapó
Floresta de Terra-Firme
Floresta de Várzea
Resume: Acmanthera cowanii é uma árvore, terrestre, perene que ocorre na Amazônia na floresta de
Igapó, na floresta de Terra-firme e na floresta de Várzea (Flora do Brasil 2020, em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering May to May
flowering Nov to Nov
Resume: Acmanthera cowanii é uma planta com flores hermafroditas. A espécie foi coletada com
flores em Maio e Novembro, os frutos são desconhecidos (Anderson, 1975)

Ameaças:
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
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habitat
Detalhes: The state of Pará is currently one of the most ‘geodiverse’ 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: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Em fevereiro de 2014, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), órgão do Ministério de
Minas e Energia, iniciou um estudo socioambiental de inventário hidroelétrico na bacia do rio
Trombetas. O estudo abrange o curso principal do rio Trombetas e o baixo curso dos rios Mapuera e
Cachorro, nos trechos localizados na Floresta Estadual de Trombetas e na Floresta Estadual de Faro,
no município de Oriximiná. As informações a respeito do contrato firmado com o Consórcio Ferma-
Igplan estão disponíveis no site da EPE, mas os detalhes sobre o estudo foram fornecidos com
exclusividade à agência Amazônia Real, após o órgão ser procurado pela reportagem. Segundo a EPE,
o potencial hidroelétrico previsto do rio Trombetas é de 2.000 MW (Farias, E., 2014).

MALPIGHIACEAE

Acmanthera latifolia (A.Juss.) Griseb.

Risco de extinção: VUB2ab(ii,iii,iv,v)

Avaliador: Mary Luz Vanegas León
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Patricia da Rosa
Data:15-08-2018

Justificativa: Árvore de até 15 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Florestas de Terra Firme, Florestas de Igapó e Florestas de Várzea nos estado do
Amazonas, em sete municípios, no Pará, município de Oriximiná, Roraima, municípios Caracaraí e
Rorainópolis. Apresenta AOO=112 km² e está sujeita a 8 situações de ameaça. As principais ameaças
são a mineração no alto e médio Rio Negro, AM (ANM, Tantalita, 2005), a expansão urbana na região
metropolitana de Manaus,  AM (Nogueira,  et  al.  2007),  as futuras hidrelétricas na região do Rio
Trombetas (PA) previstas e incentivadas pelo governo nacional  para 2030,  as quais  preveem a
inundação  de  aproximadamente  5.530  km²  (Comissão  Pró-Índio  de  São  Paulo,  2011)  e  o
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desmatamento na Floresta Estadual Canutama, AM (Amaral,  et al.  2012). Além disso em menor
escala, os frutos da espécie são utilizados in natura para alimentação humana e como iscas para
atividade de pesca de comunidades ribeirinhas na divisa de Roraima e Amazonas. O caule também
serve para produção de energia ao ser transformado em carvão (Ammann, 2014). Infere-se o declínio
contínuo, com a redução de AOO, qualidade do habitat, número de locations e número de indivíduos
maduros. Diante do exposto, a espécie foi considerada Vulnerável à extinção (VU). Sugerem-se ações
de conservação de pesquisa focando na ampliação do conhecimento da distribuição da espécie,
subpopulações e estudos etnobotânicos.

Perfil da Espécie

Notas: Acmanthera latifolia (A.Juss.) Griseb. foi descrita em: Flora Brasiliensis 12(1): 29. 1858. (1 Jun
1858)

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

População:
Foi realizado um estudo de fenologia na localidade Nossa Senhora de Fátima em Manaus e foram
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contabilizados 16 indivíduos de Acmanthera latifolia (Ferreira 126), (Ferreira & Parolin, 2007).

Reference:
Ferreira, L.V., Parolin, P., 2007. Tree phenology in central Amazonian floodplain forests: effects of
water level fluctuation and precipitation at community and population level. Pesquisas Botânica, 58,
139-156.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: A espécie foi registrada nos estados: AMAZONAS, municípios Anamã (Coêlho 573), Barcelos
(Amorim 8575), Canutama (Prata 302), Iranduba (Coêlho 3510), Manaus (Mori 20342), Novo Airão
(Cavalcante 3274), Rio Preto da Eva (Silva 981); PARÁ, munícipio Oriximiná (Ferreira 1241); RORAIMA,
municípios Caracaraí (Figlioulo s.n.), Rorainópolis (Kuhlmann 2818). Na Flora do Brasil 2020 em
construção não constam os registros para Roraima (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
AOO: 112km²
EOO: 216954.4km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
1.8 Subtropical/Tropical Swamp Forest
Biomas: Amazônia
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Aberta Aluvial
Floresta Ombrófila Densa Submontana
Tipo de Vegetação: Floresta de Igapó
Floresta de Terra-Firme
Floresta de Várzea
Resume: Acmanthera latifolia é uma árvore terrestre de até 15 metros de altura (Coelho 3510). a
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espécie ocorre na amazônia nas Florestas de Igapó, Florestas de Várzea e na Floresta de terra firme
(Flora de Brasil 2020 em construção, 2018)

Reprodução:
Sistema Sexual: monoecious
Fenologia:
flowering Jan to Jul
flowering Sep to Nov
fruiting Fev to Jul
fruiting Sep to Sep
Resume: Acmanthera latifolia é uma espécie monoica. Foi coletada com flores em: janeiro (Ferreira
126), fevereiro (Coelho 3510), março (Rodrigues 2257), abril (Rodrigues 8841), maio (Sothers 968),
junho (Alencar 120), julho (Coelho 1405), setembro(Prata 302), outubro (Monteiro 262) e novembro
(Gentry 12903). Foi coletada com frutos em: fevereiro (Coelho 3510), março (Rodrigues 2257), abril
(Rodrigues 8841), maio (Ferreira 223), junho (Alencar 120), julho (Coelho 1405) e setembro
(Nascimento 568).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: medium
Reversibilidade: 1
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
occurrence
mature individuals
occupancy
Detalhes: O desmatamento acumulado até 2010 totalizou 2,08 km², equivalente a 0,14% da área
total da Floresta Estadual Canutama. Nos últimos cinco anos, detectou-se pequenos incrementos
anuais no desmatamento nos anos de 2007 (0,08 km²), 2009 (0,20 km²) e 2010 (0,10 km²) (Amaral,
et al. 2012)

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
occupancy
occurrence
Detalhes: São expressivas as ocorrências relacionadas aos pegmatitos na região nordeste brasileira,
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destacando-se os estados da Bahia, Paraíba e Ceará. No Estado do Amazonas alem da citada reserva
do Pitinga deveriam ser somadas as dezenas de ocorrências no Alto e Médio Rio Negro, as quais são
constantemente exploradas por indígenas e não indígenas, em reservas e parques nos Municípios de
Barcelos e São Gabriel da Cachoeira, tudo ao arrepio da lei (ANM, Tantalita, 2005)

Ameaça: 7.2.10 Large dams
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
future
Declínio:
habitat
occupancy
occurrence
Detalhes: A Bacia do Rio Trombetas, localizada no município de Oriximiná, apresenta grande
potencial hidrelétrico, sofrendo grande influência do governo federal que prevê em seu Plano
Nacional de Energia a exploração dos rios Trombetas e Erepecuru para fins de geração de energia
hidroelétrica. Os estudos já realizados na bacia projetam 15 empreendimentos hidroelétrico, estando
13 deles com estudos de inventário iniciados, um com estudo de viabilidade e um com projeto básico.
Segundo o “Plano Nacional de Energia 2030”, a previsão de área total a ser inundada por tais
hidroelétricas somaria 5.530 quilômetros quadrados, afetando significativamente as terras
quilombolas da região (Comissão Pró-Índio de São Paulo, 2011).

Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
occupancy
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)

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada na Floresta Estadual Canutama (Prata 302), Parque Nacional Anavilhanas
(Cavalcante, 3274), Parque Nacional do Jaú (Zartman 7274), Reserva Florestal Adolfo Ducke (Sothers
968)

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

Uso: 7. Fuel
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:

MALPIGHIACEAE

Acmanthera longifolia Nied.

Risco de extinção: CRB2ab(ii,iii)

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

Justificativa:  Árvore de até  6  metros  de altura,  endêmica do Brasil,  na Floresta  de Terra  Firme da
Amazônia  (Anderson,  1975).  Foi  coletada  na  Cachoeira  Baixa  Tarumã,  município  de  Manaus,
Amazonas. Tem AOO=8 km² e uma situação de ameaça. O crescimento urbano de Manaus (Nogueira
et al. 2007), o turismo (Farinaccio e Stevens, 2009) e a contaminação dos corpos hídricos por esgoto
doméstico, industrial  com metais pesados da Bacia do Tarumã-Açu (Santana e Barroncas, 2007;
Santos et al. 2006) representam as principais ameaças à espécie. Suspeita-se que esteja havendo
declínio contínuo de AOO e qualidade do hábitat da espécie.
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Perfil da Espécie

Notas: Acmanthera longifolia é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi descrita em
1914 na revista Arbeiten aus dem Botanischen Institut des Königl. Lyceums Hosianum in Braunsberg
5: 32. 1914. O material tipo é Spruce 3838, foi coletado em Manaus (Amazonas) e encontra-se
depositado nos herbários K (Isótipo) (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: Acmanthera longifolia é uma espécie endêmica do Brasil, a espécie foi coletada na
Cachoeira Baixa Tarumã (Prance 3854), município de Manaus, Amazonas. A espécie também tem
uma coleta no centro urbano de Manaus (Spruce 3838).
AOO: 8km²
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EOO: 0km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Acmanthera longifolia é uma árvore de até 6 metros de altura, terrestre, perene que ocorre
na Amazônia na floresta de Terra Firme (Anderson,1975).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Jan to Jan
Resume: Acmanthera longifolia é uma planta com flores hermafroditas. A espécie floresce em janeiro
(Prance 3854).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
mature individuals
occupancy
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occurrence
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: 9.4 Garbage & solid waste
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O rio Tarumã e seus afluentes, estão impactados por resíduos provenientes de um aterro
sanitário e secundariamente por esgotos domésticos. (Santos et al., 2006). O chorume gerado do
aterro sanitário da cidade de Manaus, contem alta concentração dos metais pesados (Zn, Co, Ni, Cu,
Fe, e Pb). Este chorume contamina os corpos hídricos da Bacia do Tarumã-Açu causando impacto
ambiental. Segundo Santana e Barroncas (2007) a alta concentração destes metais pesados está
muito acima dos valores permitidos pela resolução 357/2005 do CONAMA (Santana e Barroncas,
2007).

Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Declínio:
habitat
Detalhes: A área de mata ciliar da cachoeira Baixa do Tarumã, sofre aos efeitos das atividades
humanas como por exemplo o turismo. (Farinaccio & Stevens, 2009).

MALPIGHIACEAE

Acmanthera parviflora W.R.Anderson

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

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Patricia da Rosa; Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:27-07-2018
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Justificativa: Árvore de 4 a 7 metros de altura, endêmica do Brasil, que ocorre na Floresta de Terra
Firme da Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi coletada no estado do Amazonas,
nos municípios de Barcelos e Itacoatiara. Apresenta EOO=1608 km², AOO=12 km² e duas situações
de ameaça. O desmatamento seguido de queimadas (Fernside, 2003) na região de Itacoatiara é uma
das principais ameaças à espécie, assim como, a mineração ilegal de Tantalita e outros minérios
raros na região da Serra do Aracá em Barcelos  (ANM, Tantalita,  2005).  Suspeita-se que esteja
havendo declínio contínuo de EOO, AOO e qualidade do hábitat da espécie.

Perfil da Espécie

Notas: Acmanthera parviflora W.R.Anderson é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi
descrita em 1975 na revista Contributions from the University of Michigan Herbarium 11(2): 47. O
material tipo é Fróes 25200, foi coletado em Itacoatiara (Amazonas) e encontra-se depositado no
herbário UB (Isótipo) (Flora do Brasil 2020, em construção, 2018). Na bacia do Rio Cuieiras, região de
Manaus a espécie é conhecida como diospiro (Carneiro, 2004)

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

População:
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Reference:

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Acmanthera parviflora é uma espécie endêmica do Brasil, a espécie ocorre no estado do
Amazonas, foi coletada nos municípios Barcelos (Amaral 1582) e Itacoatiara (Fróes 25200).
AOO: 12km²
EOO: 1608km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Acmanthera parviflora 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
flowering Nov to Nov
Resume: Acmanthera parviflora é uma planta com flores hermafroditas. A espécie floresce em
setembro (Fróes 25200) e novembro (Rodrigues 7293).

Ameaças:
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
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Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: São expressivas as ocorrências relacionadas aos pegmatitos na região nordeste
brasileira, destacando-se os estados da Bahia, Paraíba e Ceará. No Estado do Amazonas alem da
citada reserva do Pitinga deveriam ser somadas as dezenas de ocorrências no Alto e Médio Rio Negro,
as quais são constantemente exploradas por indígenas e não indígenas, em reservas e parques nos
Municípios de Barcelos e São Gabriel da Cachoeira, tudo ao arrepio
da lei (ANM, Tantalita, 2005)

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
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)

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
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
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floresta, fornecendo combustível para a entrada posterior de fogo (Fernside, 2003).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie ocorre no Parque Estadual da Serra do Aracá, no município Barcelos (AM) (Forzza 6584).
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MALPIGHIACEAE

Banisteriopsis latifolia (A.Juss.) B.Gates

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León; Patricia da Rosa
Data:24-08-2018

Justificativa: Árvore de até 4 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Cerrado sensu lato nos estados da Bahia, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Rondônia. Apresenta ampla distribuição no Cerrado
brasileiro,  EOO=1303058 km²  e  encontra-se  bem representada  em herbários,  com 148 coletas
botânicas  validas  atribuidas  a  espécie.  Apesar  do  cenário  de  destruição  e  negligência  verificado ao
longo  de  todo  o  Cerrado,  onde  somente  cerca  de  20%  de  seus  remanescentes  permanecem
inalterados  (Soares-Filho  et  al.,  2014;  Strassburg  et  al.,  2017),  a  espécie  foi  documentada em
Unidades de Conservação e  diversas  tipologias  de vegetação associadas ao Cerrado.  Assim,  B.
latifolia  fo  considerada  como  Menor  Preocupação  (LC)  em  relação  ao  seu  risco  de  extinção.
Entretanto,  caso  a  taxa  de  desmatamento  atualmente  verificada  para  o  Cerrado  se  mantenha
constante (Strassburg et al., 2017), a espécie potencialmente terá seu risco de extinção ampliado no
futuro próximo.
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Perfil da Espécie

Notas: Banisteriopsis latifolia (A.Juss.) B.Gates foi descrita em Flora Neotropica, Monograph 30: 82.
1982.

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: A espécie foi registrada no DISTRITO FEDERAL (Alvarenga 30); nos estados GOIÁS,
municípios Abadiânia (Silva 7628), Água Fria (Hatschbach 70666), Alto Paraíso de Goiás (Munhoz
142), Cavalcante (Silva 4795), Cocalzinho de Goiás (Bosquetti 397), Colinas do Sul (Fonseca 5216),
Corumbá de Goiás (Anderson 10294), Cristalina (Oliveira 162), Formosa (Irwin 15446), Luziânia
(Azevedo 437), Montes Claros de Goiás (Zanatta 452), Niquelândia (Fonseca 370), Paraúna (Munhoz
8145), Pirenópolis (Onishi 68), Pilar (Pohl, 1677), São Domingos (Teixeira 52), São João da Aliança
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(Anderson 7578), Uruaçu (Alvarenga 1221); MATO GROSSO, municípios Canarana (Bridgewater 755),
Diamantino (Queiroz 10527); MATO GROSSO DO SUL Sonora (Pott 10230); MINAS GERAIS, municípios
Caldas (Regnell, s.n.) e Perdizes (Amorim 969); PARANÁ, município Campo Mourão (Goetzke 310), São
Tomé (Lindeman 973); RONDÔNIA, município de Cacoal (Ferreira 4740); SÃO PAULO, municípios
Botucatu (Campos 116), Pirassununga (Fina 123); TOCANTINS, municípios Monte do Carmo (Ratter
7892), Natividade (Monteiro 149), Paranã (Silva 6583).

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Luminosidade: heliophytic
Longevidade: perennial
Habitat: 2 Savanna
Biomas: Cerrado
Fitofisionomias: Savana
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Resume: Banisteriopsis latifolia é uma árvore terrestre, heliófita (Azevedo 974), perene de até 4
metros de altura. A espécie ocorre no Cerrado e o tipo de vegetação é o cerrado lato sensu (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018),

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Mar to Jul
flowering Sep to Oct
fruiting Apr to Aug
Resume: Banisteriopsis latifolia é uma planta hermafrodita. A espécie foi registrada com flores em
março (Lucidio 23), abril (Proença 3615), maio (Fernandes 78), junho (Fonseca 370), julho (Teixeira
52), setembro (Proença 2060a) e outubro (Delgado 8). A espécie foi registrada com frutos em abril
(Cappellari 1301), maio (Silva 659), junho (Roveratti 394), julho (Bosquetti 397) e agosto (Rezende 8).
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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
Detalhes: O Cerrado perdeu 88 Mha (46%) de sua cobertura vegetal nativa, e apenas 19,8%
permanecem inalterados. Entre 2002 e 2011, as taxas de desmatamento no Cerrado (1% por ano)
foram 2,5 vezes maiores que na Amazônia. A proteção atual permanece fraca. As áreas protegidas
públicas cobrem apenas 7,5% do bioma (em comparação com 46% da Amazônia) e, de acordo com o
Código Florestal brasileiro, apenas 20% (em comparação com 80% na Amazônia) de terras privadas
são destinadas a conservação (Strassburg et al., 2017). Como resultado, 40% da vegetação natural
remanescente pode agora ser legalmente convertida (Soares-Filho et al., 2014).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: No Cerrado brasileiro, estima-se que restem 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 (Ratter et al. 1997, Françoso et al.
2015).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Nacional de Brasília (Roveratti 394), Reserva Ecológica do IBGE
(Alvarenga 30), Reserva biológica da Contagem (Faria 2710), Estação Ecológica de Águas Emendadas
(Ferreira, 1183), APA do rio São Bartolomeu (Correia 223), Parque Nacional da Chapada do Veadeiros
(Vasconcelos 69), RPPN Linda Serra dos Topázios (Oliveira 162), Parque Estadual de Terra Ronca
(Teixeira 52), RPPN Cara Preta (Sebastiani 211), Parque Estadual Serra dos Pireneus (Conceição 342).

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

Barnebya harleyi W.R.Anderson & B.Gates

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Lucas Moraes
Data:04-09-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  10  m,  endêmica  do  Brasil  (Almeida,  2018).  Conhecida  popularmente
como pau-de-gaiola, foi coleta em Caatinga sensu stricto nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Minas
Gerais,  Paraíba,  Pernambuco,  Piauí  e  Sergipe.  Apresenta  ampla  distribuição,  EOO=356809 km²,
AOO=248 km², representatividade significativa em herbários e presença confirmada em Unidades de
Conservação. Apesar da Caatinga encontrar-se sujeita a incidência de vetores de stress severos
(desmatamento para extração de madeira e atividades agropecuárias de variadas escalas) e possuir
somente cerca de 50% de sua vegetação original e menos de 2% legalmente protegidos por Unidades
de Conservação de proteção integral (MMA 2011; Marinho et al., 2016; Brasil 2018a,b), a espécie não
possui  ameaças  diretas  documentadas  e  aparenta  ser  comum  em  fitofisionomias  associadas  a
Caatinga. Diante do exposto, portanto, B. harleyi foi considerada como de Menor Preocupação (LC)
neste momento. Entretanto, 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 descrite em: Brittonia 33(3): 281 (1981).

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 (Almeida, 2018), com ocorrência nos estados de ALAGOAS,
municípios de Canindé do São Francisco (Cordeiro 70), Olho d'Água do Casado (Moura 1284); BAHIA,
municípios de Antas (Bautista 436), Canudos (Queiroz 7015), Conceição dos Gatos (Melo 3584),
Euclides da Cunha (Guedes 11155) Itaberaba (Araújo 429), Itatim (Guedes 14687), Jeremoabo (Silva
609), Maracás (Mattos 2850), Morro do Chapéu (Melo 13446), Mulungu do Morro (Gonzaga 60),
Palmeiras (Lombardi 9520), Paulo Afonso (Colaço 154), Planaltino (Queiroz 4530), Riacho de Santana
(Groppo 728), Santa Terezinha (Costa et al. 3172), Sento Sé (Araújo 1310) Sobradinho (Oliveira 4799),
Umburanas (Queiroz 16419), Vitória da Conquista (Lima 96), Wagner (Santana 289); CEARÁ,
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municípios de Araripe (Salgado 127), Milagres (Oliveira 2702), Missão Velha (Silva 120); MINAS
GERAIS, município de Manga (Pequeno s.n.); PARAÍBA, município de São José de Piranhas (Socolowski
52); PERNAMBUCO, municípios de Belo Jardim (Andrade-Lima 56-2617), Buíque (Oliveira 5459),
Cabrobó (Fontana 7036), Floresta (Ferreira s.n.), Ibimirim (Cotarelli 2420), Inajá (Rodal 618),
Petrolândia (Fontana 6848), Salgueiro (Fontana 6111), São João do Belmonte (Andrade-Lima
52-1051); PIAUÍ, município de Bocaina (Castro 645), Inhuma (S.J.Filho 120) São José do Piauí (Mendes
548); SERGIPE, município de Canindé do São Francisco (Harley 54284)
AOO: 248km²
EOO: 356809km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 2.1 Dry Savanna
Biomas: Caatinga
Fitofisionomias: Savana Estépica
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Resume: Árvore com até 10 m, que habita a Caatinga (Almeida, 2018).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Jan to Oct
fruiting Jan to Nov
Resume: Foi coletada com flores nos meses de: janeiro (França 1538), fevereiro (Cordeiro 70), março
(Harley 16750), maio (Bautista 436) outubro (Costa et al. 3172); e com frutos em: janeiro (Oliveira
5459), março (Lima 96), abril (Araújo 429), maio (Melo 5717), junho (Santos 1672), julho (Moura
1284), agosto (Gonzaga 60), setembro (Tavares 1271), outubro (Melo 11563), novembro (Queiroz
16419)

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
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Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
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. 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: 5 Biological resource use
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A extração de madeira para carvão, construção civil e uso doméstico tem sido uma ameaça
generalizada à Caatinga por muitos séculos. Historicamente, árvores grandes e maduras eram
altamente valiosas ao ponto de serem suprimidas a virtualmente desaparecerem da paisagem. O uso
industrial das árvores da Caatinga para a produção de carvão, que é parcialmente feito de forma
ilegal e descontrolada, contribui fortemente para modificar a densidade e a estrutura da vegetação
remanescente (Gariglio et al. 2010). O uso de madeira e carvão para uso doméstico (por exemplo,
forno a lenha) também não é desprezível, correspondendo a 30% do que é extraído anualmente
(Gariglio et al. 2010).

Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Castelletti et al. (2004) modelaram os efeitos das estradas sobre a vegetação de Caatinga e
adicionaram novos valores às áreas já utilizadas para agricultura e pastagem estimadas pelo IBGE. A
área de Caatinga modificada obtida pelos autores variou de 223.100km² a 379.565km². Esses
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números indicam que entre 30,4% e 51,7% da área da Caatinga foi alterada por atividades
antrópicas. A primeira estimativa coloca a Caatinga como o terceiro ecossistema mais degradado do
Brasil, atrás da Mata Atlântica e do Cerrado. A segunda estimativa, entretanto, eleva a Caatinga para
o segundo ecossistema mais degradado do Brasil, passando à frente do Cerrado. Contudo, é possível
que mesmo esses valores ainda estejam subestimados, porque é difícil dimensionar a extensão da
perda dos ecossistemas naturais e da flora e fauna do Nordeste brasileiro nos últimos 500 anos. Os
registros históricos produzem pistas pequenas, mas dramáticas, sobre a destruição em larga escala
que tem devastado a região desde 1500, e mesmo os maiores remanescentes da Caatinga têm,
provavelmente, sido alterados desde os tempos pré-Colombianos (Leal et al., 2005).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada nas seguintes UC's: Estação Ecológica Raso da Catarina (BA) (Ribeiro-Filho,
132), Estação Biológica de Canudos Siqueira-Filho 3743), Reserva Biológica de Serra Negra (PE)
(Rodal 618)

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

MALPIGHIACEAE

Burdachia duckei Steyerm.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León; Patricia da Rosa
Data:24-08-2018

Justificativa:  Árvore de até  15 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Conhecida popularmente como pau-vidro ou brinco-de-tracajá, foi coletada em Floresta de Igapó e
Floresta  de  Várzea  associadas  ao  Domínio  Fitogeográfico  Amazônia,  no  estado  do  Amazonas.
Apresenta distribuição ampla, EOO=152940 km², e ocorre em área onde ainda predominam extensas
áreas  sob  moderada  pressão  antrópica,  além  de  ocorrência  confirmada  dentro  dos  limites  de
Unidades de Conservação, frequentemente pouco inventariadas do ponto de vista botânico. A espécie
é bem representada em herbários e descrita como muito frequente no Igapó. Assim, considera-se B.
duckei como uma espécie de Menor Preocupação (LC) neste momento. Entretanto, sabe-se que os
centros de desmatamento de alta intensidade situados tradicionalmente no Arco do Desmatamento
brasileiro tem sido gradualmente deslocados para a região Nordeste da Amazônia (Kalamandeen et
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al.,  2017),  local  de ocorrência da espécie,  além do aumento acentuado em desmatamentos de
pequena escala (Kalamandeen et al., 2017) e do registro constante de atividades ilegais de grande
impacto desenvolvidas na maior parte das áreas protegidas da bacia (Kuano et al., 2017). Assim,
recomenda-se monitoramento constante das tendências populacionais da espécie e das Florestas de
Várzea e de Igapó da região do baixo e médio Rio Negro a fim de se evitar a ampliação de seu risco
de extinção no futuro.

Perfil da Espécie

Notas: Burdachia duckei Steyerm. foi descrita em Fieldiana, Botany 28: 283. 1952. Nome comum Pau-
Vidro (Rodrigues 81) ou brinco-de-tracajá (Coêlho, s.n.).

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

População:
Não existem estudos da população de Burdachia duckei. Entretanto, foi descrita como "muito
frequente" em Floresta de Igapó (Silva, 311).

Distribuição:
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Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Burdachia duckei foi registrada nos estados do AMAZONAS, municípios Barcelos (Schultes
24531), Careiro da Várzea (Loureiro 377640), Iranduba (Coêlho s.n.), Manacapuru (Mello 60),
Manaquiri (Honda 35421), Manaus (Silva 311), Novo Airão (Renner 268), São Gabriel da Cachoeira
(Rodrigues 10736); RORAIMA, município Rorainópolis (Madison 75).
AOO: 100km²
EOO: 152940km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Igapó
Floresta de Várzea
Resume: Burdachia duckei é uma árvore terrestre, perene de até 15 m de altura (Steward 1177);
ocorre na Amazônia nas Florestas de Igapó e Floresta de Várzea (Flora do Brasil 2020 em construção,
2018)

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Mar to Mar
flowering May to Oct
fruiting Mar to Apr
fruiting Jul to Jul
fruiting Sep to Oct
fruiting Dec to Dec
Resume: Burdachia duckei é uma espécie hermafrodita, foi coletada com flores em março (Honda
35421), maio (Nelson 1270), junho (Steward 1177), julho (Ducke 34634), agosto (Silva 8), setembro
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(Kubitzki 86) e outubro (Rodrigues 10736); a espécie produz frutos em março (Loureiro 37640), abril
(Prance 4735), julho (Silva 168), setembro (Prance 14893), outubro (Rodrigues 10736) e dezembro
(Coêlho s.n.).

Ameaças:
Ameaça: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
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).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
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
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: 7.2.10 Large dams
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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habitat
Detalhes: De acordo com Fernside (2016), o Brasil tinha, até Maio de 2015, 15 barragens “grandes”
(definidas no Brasil como barragens que possuma > 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: 7.1.1 Increase in fire frequency/intensity
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: 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 prevêem 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: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
Declínio:
habitat
Detalhes: Incentivos fiscais generosos oferecidos pelo governo brasileiro para fazendas de gado na
Amazônia nos anos 70 e início dos 80 foram motivos importantes para ampliação do desmatamento,
apesar da baixa produtividade das pastagens (Binsanger, 1991).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
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Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: Mineração de Tantalita: No Estado do Amazonas alem da citada reserva do Pitinga
deveriam ser somadas as dezenas de ocorrências no Alto e Médio Rio Negro, as quais são
constantemente exploradas por indígenas e não indígenas, em reservas e parques nos Municípios de
Barcelos e São Gabriel da Cachoeira, tudo ao arrepio da lei (ANM, Tantalita, 2005). O local onde a
espécie ocorre contém reservas importantíssimas de minério (nióbio, manganês e fosfato) que estão
sendo visadas para exploração, já possui rodovias dentro dos seus limites (Perimetral Norte e a
Rodovia São Gabriel-Cucuí parcialmente construída), instalações militares, seis reservas indígenas,
incluindo uma missão salesiana e está sofrendo invasões muito sérias por parte de garimpeiros
(especialmente ao longo Rio Cauaburí) (Rylands; Pinto, 1998).

Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
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
apresentou a maior taxa média geométrica de crescimento anual (Nogueira et al., 2007)

Ameaça: 9.1 Domestic & urban waste water
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
Declínio:
habitat
Detalhes: "A crescente expansão demográfica e industrial nas últimas décadas devido à implantação
da Zona Franca de Manaus, trouxe impactos ambientais à região. Como principal conseqüência o
comprometimento das águas da bacia do Rio Tarumã-Açu por despejos de esgotos domésticos e
industriais, restos de animais, detergentes, desinfetantes, erosão, lixo e detritos que são jogados
dentre outros. (Melo, 2002)"

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
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Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Registro constante de atividades ilegais de grande impacto desenvolvidas na maior parte
das áreas protegidas da Amazônia foi desenvolvido por Kuano et al. (2017). Os autores encontraram
27 tipos de uso ilegal de recursos naturais que foram agrupados em 10 categorias de atividades
ilegais. A maioria das infrações estava relacionada à supressão e degradação da vegetação (37,40%),
seguida pela pesca ilegal (27,30%) e atividades de caça (18,20%). Esses resultados demonstram que,
embora as APs sejam fundamentais para a conservação da natureza na Amazônia brasileira, as
pressões e ameaças representadas pelas atividades humanas incluem uma ampla gama de usos
ilegais de recursos naturais. A densidade populacional de até 50 km de uma AP é uma variável chave,
influenciando atividades ilegais. Essas ameaças colocam em risco a conservação a longo prazo e
ainda são necessários muitos esforços para manter os APs suficientemente grandes e intactos para
manter as funções dos ecossistemas e proteger a biodiversidade.

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Nacional do Jaú (Rodrigues s.n.),

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

MALPIGHIACEAE

Byrsonima affinis W.R.Anderson

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Patricia da Rosa
Data:31-08-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  8  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,  2018).
Conhecida popularmente como murici-d'anta, foi coletada em diversas fitofisionomias associadas ao
Cerrado (sensu lato), nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato
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Grosso.  De  ampla  distribuição  no  Brasil  Central,  apresenta  EOO=  1003262  km²  e  está  bem
representada em herbários, com coletas depositadas constantemente desde sua descrição formal.
Possui  presença  confirmada  dentro  dos  limites  de  diversas  Unidades  de  Conservação  de  proteção
integral.  Mesmo diante  das  ameaças  passadas,  presentes  e  futuras  incidentes  sobre  o  hotspot
Cerrado,  B.  affinis foi  considerada como Menor Preocupação (LC) neste momento,  pela sua extensa
distribuição,  grande  amplitude  ecológica,  representatividade  em coleções  e  presença  em áreas
legalmente protegidas. Estudos futuros sobre sua distribuição, tendências populacionais e impacto
das  ameaças  em  sua  população  poderão  subsidiar  reavaliação  em  futuro  próximo  e  evitar  a
ampliação de seu risco de extinção frente a crescente destruição verificada.

Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Contr. Univ. Michigan Herb. 15: 103 (1982).

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
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estados da BAHIA, município de Correntina (Rezende 292); GOIÁS, municípios de Caiapônia (Lemos
s.n.), Chapadão do Céu (Batalha 2262), Catalão (Duarte 3), Doverlândia (Ramos 427), Itumbiara
(Lorenzi 603), Jataí (Souza 3940), Montividiu (Mello-Silva 106), Mossâmedes (Miranda 1177), Paraúna
(Mello-Silva 82), Rio Verde (Pedersen 12136); MATO GROSSO, municípios de Alto Araguaia (Anderson
11404), Araguainha (Francener 831), Chapada dos Guimarães (Hatschbach 66619), Nobres (Souza
16515), Nova Xavantina (Santos 1244), Primavera do Leste (Vieira 1990), Tangará da Serra (Golin 6),
Várzea Grande (Silva 4419); MATO GROSSO DO SUL, municípios de Bataguassu (Christenson 1119),
Campo Grande (Sucre 10358), Costa Rica (Faria 4632), Coxim (Pott 9221), Paranaíba (Jacques 1761),
Rio Verde de Mato Grosso (Anderson 11274), São Gabriel do Oeste (Pott 2193), Selvíria (Tiritan 378),
Três Lagoas (Guimarães 1635); MINAS GERAIS, município de Araguari (Mota 1616), Belo Horizonte
(Mello Barreto 407), Campina Verde (Macedo 211), Campo Florido (Pietrobom 2550), Formoso (Dias
64), Frutal (Hatschbach 38223), Indianápolis (Gottsberger 28-282), Nova Ponte (Tameirão Neto 2315),
Perdizes (Mendes 939), Prata (Hatschbach 37718), São Thomé das Letras (Ferreira 247), Uberaba
(Shepherd 7269), Uberlândia (Araújo et al. s.n.); SÃO PAULO, municípios de Agudos (Bertoncini 545),
Bauru (Pinheiro 290), Campinas (Bernacci 4709), Ilha Solteira (Tiritan 470), Lençóis Paulista
(Tamashiro 1063), Pratânia (Lemos Filho s.n.)
AOO: 252km²
EOO: 1003262km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Cerrado
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Resume: Árvore de até 8 m de altura, que habita o Cerrado (Flora do Brasil 2020 em construção,
2018).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Jan to Dec
fruiting Jan to Aug
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Resume: A espécie foi coletada em flor nos meses de: janeiro (Souza 3940), fevereiro (Miranda 1177),
abril (Anderson 9518),maio (Carmello-Guerreiro 127), julho (Francener 831), setembro (Christenson
1119), dezembro (Sucre 10358); com frutos em: janeiro (Guimarães 1635), fevereiro (Anderson
11247), abril (Munhoz 8081), maio (Lorenzi 603), junho (Pott 9221), julho (Mendes 939), agosto
(Francener 1167).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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,
indústrias de soja, reservatórios de hidrelétricas e expansão de áreas urbanas (Françoso et al,. 2015;
Ratter et al., 1997).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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 no Amazônia (Strassburg et al., 2017).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A conversão do Cerrado em pastagem em vários municípios do Centro-Oeste é superior a
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50%: 66% no município de Montividiu (GO); 75% em Paranaíta (MS); 98% em Rio Verde do Mato
Grosso do Sul; 64% em Coxim (MS) (Lapig, 2018)

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada nas seguintes UC's: Parque Estadual da Serra Dourada (GO) (Miranda 1177);
Parque Municipal Victório Siquierolli (MG) (Araújo et al. s.n.); Estação Ecológica do Panga (Araújo et al.
190); Parque Nacional Grande Sertão Veredas (MG) (Dias 64); Jardim Botânico Municipal de Bauru (SP)
(Pinheiro 290)

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

Byrsonima duckeana W.R.Anderson

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:04-09-2018

Justificativa: Árvore de até 25 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta de Terra Firme nos estado do Amazonas, Mato Grosso, Pará e Rondônia, e em
Floresta  Ombrófila  Densa  associada  a  Mata  Atlântica  no  estado  do  Espírito  Santo.  Seus  registros
apontam  para  uma  distribuição  ampla  no  Brasil,  porém  disjunta,  com  EOO=2304347  km².  A
subpopulação da Mata Atlântica é aparentemente escasa, com somente uma coleta realizada em
1973 considerada válida. Entretanto, a subpopulação amazônica ocorre bem distribuída por toda a
bacia, com frequência de coleta constante em áreas ainda em estado primitivo de conservação,
particularmente na Calha Norte do Rio Amazonas. Além disso, foi registrada dentro dos limites de
Unidades de Conservação de proteção integral, tanto na Amazônia como na Mata Atlântica. 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, principalmente na Mata Atlântica (Ribeiro et al., 2009; SOS Mata Atlântica
e INPE, 2018), sua ampla distribuição, frequente presença em herbários, além da presença em áreas
protegidas posicionam a espécie como Menor Preocupação (LC) neste momento. Recomenda-se,
entretanto,  ações  de  pesquisa  (distribuição  e  números  populacionais  na  Amazônia  e  na  Mata
Atlântica) 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: Contr. Univ. Michigan Herb. 20: 20-21. 1995.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A espécie apresenta interesse químico e farmacológico, com atividade analgésica,
antioxidante, anti-inflamatória (Guilhon-Simplicio et al., 2017; Verdam et al., 2017) e evidências de
citotoxicidade (Verdam et al., 2014).

Reference:
Guilhon-Simplicio, F., Machado, T.M., Nascimento, L.F. do, Souza, R. da S., Koolen, H.H.F., da Silva,
F.M.A., Acho, L.D.R., Santos, A.R.S. dos, Cos, P., Pereira, M. de M., Lima, E.S., 2017. Chemical
composition and antioxidant, antinociceptive, and anti-inflammatory activities of four Amazonian
Byrsonima species. Phyther. Res. 31, 1686–1693.

Verdam, M.C.D.S., Guilhon-Simplicio, F., Andrade, K.C. De, Fernandes, K.L.M., Machado, T.M., Da Silva,
F.M.A., Souza, M.P. De, Koolen, H.H.F., Paula, C.D.S., Hirota, B.C.K., Oliveira, V.B. De, Miyazaki, C.M.S.,
Kalegari, M., Miguel, M.D., Stuelp-Campelo, P.M., Miguel, O.G., 2017. Analgesic, anti-inflammatory,
and antioxidant activities of Byrsonima duckeana W. R. Anderson (Malpighiaceae). Sci. World J. 2017,
1–8.
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Verdam, M.C.S., Guilhon-Simplicio, F., Paula, C.S., Oliveira, V.B., Miguel, M.D., Stuelp-Campelo, P.M.,
Miguel, O.G., 2014. Cytotoxicity of Byrsonima duckeana on colon cancer cells. Int. J. Pharm. Pharm.
Sci. 6, 509–510.

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 nos
estados: AMAZONAS, municípios de Itacoatiara (Rodrigues 8676), Manaus (Silva s.n.), Novo Airão
(Santos 63), Presidente Figueredo (Cid 6714), Rio Preto da Eva (Nee 42383), São Gabriel da Cachoeira
(Santos 472); ESPÍRITO SANTO, município de Linhares (Spada 162); MATO GROSSO, município de
Nova Canaã do Norte (Bronholi s.n.); PARÁ, municípios de Oriximiná (Barbosa 150), Paragominas
(Nascimento 120), RONDÔNIA, município de Machadinho d'Oeste (Araujo 33).
AOO: 84km²
EOO: 2304347.76km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de 7-25 m de altura, ocorrendo nos domínios da Amazônia e da Mata Atlântica (Flora
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do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Jan to Fev
flowering Nov to Dec
fruiting Fev to Fev
fruiting Apr to Aug
Resume: A espécie foi coletada em flor nos meses de: janeiro (Santos 15), fevereiro (Vicentini (857),
novembro (Castilho 378), dezembro (Nascimento s.n.); e em frutos nos meses de: fevereiro (Anderson
13767), abril (Castilho 31), maio (Martins 1301105), junho (Silva s.n.), julho (Nee 43021), agosto
(Silva s.n.).

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 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). 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. Além disso, a proximidade com a
Reserva Adolpho Ducke tem gerado uma grande preocupação, pois os estudos mostram 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: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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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. 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). 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: 2.3 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. 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: 4 Transportation & service corridors
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Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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).

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 (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 áreas florestais
e sua qualidade estão em declínio contínuo há pelo menos 30 anos (Fundação SOS Mata Atlântica e
INPE, 2018).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
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Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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
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: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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
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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).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada na Reserva Florestal Adolfo Ducke (Pereira 15) e na Reserva Florestal da
Companhia Vale do Rio Doce (Spada 162)

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MALPIGHIACEAE

Byrsonima euryphylla Pilg.

Risco de extinção: DD

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

Justificativa:  Árvore de até  12 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Conhecida popularmente como murici, foi coletada em Floresta de Terra Firme associada a Amazônia
no estado do Pará, municípios de Abaetetuba, Belém e Melgaço. A espécie é pouco representada em
herbários e pouco se avançou em relação ao conhecimento disponível desde sua descrição formal.
Além  disso,  sabe-se  que  extensas  áreas  ainda  em  estado  primitivo  de  conservação  e  pouco
inventariadas botanicamente predominam na região em que foi documentada, apesar do aumento
expressivo nas taxas de desmatamento verificadas na sua região de ocorrência (PRODES/ INPE, 2018;
Charity et al. 2016; Fernside, 2015). 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
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risco de extinção no futuro à luz de novas e precisas informações.

Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis 42: 179. 1937. O
nome vernáculo da espécie é Muruci (Cavalcante 1815).

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 do PARÁ, municípios Abaetetuba (Pires 51809), Belém (Pires 11274) e Melgaço (Ducke s.n.).
AOO: 16km²
EOO: 7773km²
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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 12 m de altura (Pires 11274) que habita a Amazônia, na Floresta de Terra Firme
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering May to May
flowering Sep to Oct
Resume: Byrsonima euryphylla é uma espécie hermafrodita. A espécie foi registrada com flores em:
maio ( Ducke s.n.), setembro (Ducke s.n.) e outubro (Cavalcante 1815).

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”
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(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
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 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: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
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Stress: national
Severidade: 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: 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.
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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MALPIGHIACEAE

Byrsonima frondosa Mart. ex A.Juss.

Risco de extinção: ENB2ab(i,ii,iii)

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

Justificativa: Árvore de até 20 metros de altura, endêmica do Brasil, que ocorre na Floresta de Terra
Firme e Floresta de Igapó da Amazônia (Flora do Brasil  2020 em construção, 2018). Ocorre nos
estados do Amazonas, município de São Gabriel da Cachoeira, e Roraima, no município de Caracaraí.
Apresenta AOO=28 km² e quatro situações de ameaça. No estado do Amazonas, a região onde a
espécie ocorre contém reservas importantíssimas de minério (nióbio, manganês e fosfato) que estão
sendo visadas para exploração, e está sofrendo invasões muito sérias por parte de garimpeiros
(Rylands e Pinto, 1998). Embora coletada em Unidade de Conservação, o Parque Nacional do Viruá é
a unidade de conservação sob maior influência da BR-174 e dos projetos de colonização instalados ao
longo desta via. Diversos tipos de pressão decorrem desta proximidade com núcleos populacionais,
dentre  eles  a  caça,  a  extração  ilegal  de  madeira,  e  o  risco  de  propagação  de  incêndios  florestais,
sendo este uma das mais graves ameaças às unidades de conservação da Região (ICMBio, 2014).
Suspeita-se que esteja havendo declínio contínuo da EOO, AOO e qualidade do hábitat da espécie.
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Perfil da Espécie

Notas: Byrsonima frondosa Mart. ex A.Juss. é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi
descrita em 1840 na revista Annales des Sciences Naturelles; Botanique, sér. 2 13: 334. O material
tipo é Martius s.n., foi coletado no estado Amazonas e encontra-se depositado no herbário P (Isótipo),
US (Isótipo) (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: Byrsonima frondosa é uma espécie endêmica do Brasil, a espécie ocorre no AMAZONAS: São
Gabriel da Cachoeria (de Lima 3377); RORAIMA: Caracaraí (Ferreira 12985).
AOO: 28km²
EOO: 61092km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Floresta de Igapó
Resume: Byrsonima frondosa é uma árvore de até 20 metros de altura, terrestre, perene que ocorre
na Amazônia, na floresta de terra firme (Flora do Brasil 2020, em construção, 2018); e na Floresta de
Igapó (Ferreira 12985).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Oct to Dec
Resume: Byrsonima frondosa é uma planta com flores hermafroditas. A espécie floresce em outubro
(Daly 5465), novembro (Daly 5553), dezembro (de Lima 3377); e produz frutos em março (Ferreira
12985).

Ameaças:
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
habitat
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Detalhes: São Gabriel da Cachoeira contém reservas importantíssimas de minério (nióbio, manganês
e fosfato) que estão sendo visadas para exploração, já possui rodovias dentro dos seus limites
(Perimetral Norte e a Rodovia São Gabriel-Cucuí parcialmente construída), instalações militares, seis
reservas indígenas, incluindo uma missão salesiana e está sofrendo invasões muito sérias por parte
de garimpeiros (especialmente ao longo Rio Cauaburí) (Rylands; Pinto, 1998).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
occurrence
Detalhes: Apesar da pequena receita gerada em relação ao terceiro setor, a produção agropecuária
tem papel importante para a subsistência das populações rurais e abastecimento dos mercados
urbanos da região. A pecuária é desenvolvida em 70 a 75% dos estabelecimentos agropecuários de
Caracaraí e Rorainópolis (ICMBio, 2014)

Ameaça: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1 Ecosystem/community stresses
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O Parque Nacional do Viruá é a unidade de conservação sob maior influência da BR-174 e
dos projetos de colonização instalados ao longo desta via. Diversos tipos de pressão decorrem desta
proximidade com núcleos populacionais, dentre eles a caça, a extração ilegal de madeira, e o risco de
propagação de incêndios florestais, sendo este uma das mais graves ameaças às unidades de
conservação da Região (ICMBio, 2014).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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locality
habitat
occurrence
mature individuals
Detalhes: Caracaraí, com 127,04 km2, é o segundo município de Roraima com os maiores
incrementos de desmatamento (PRODES/ INPE, 2018). O desmatamento para a exploração madeireira
e ampliação de pastagens é uma ameaça iminente aos sistemas florestais da região e entorno do
Parque Nacional do Viruá. Os desmatamentos no Estado incidem principalmente sobre Florestas
Ombrófilas e ecótones florestais, a uma taxa média de 277 km2/ano. A marca histórica de 574 km2
de florestas desmatadas em 2007/2008 fez de Roraima o Estado com o segundo maior crescimento
nos índices de desmatamento na Amazônia Legal neste período (ICMBio, 2014).

Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O município de Caracaraí é atravessado pelas rodovias BR-174 e BR210 (Nova Petrolina-Vila
Novo Paraíso) que cruzam com a BR-432 (Vila Novo Paraíso-Boa Viata). Ao longo destas rodovias
podem ser observados longos trechos de desmatamento (Lapig, 2018)

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
Byrsonima frondosa ocorre no Parque nacional do Viruá, no município Caracaraí (RR). O PARNA foi
criado em 29 de abril de 1998 (ICMBio, 2018).

MALPIGHIACEAE

Byrsonima hirsuta W.R.Anderson

Risco de extinção: ENB2ab(ii,iii)

Avaliador: Marta Moraes
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Patricia da Rosa; Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:27-07-2018
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Justificativa: Arvoreta endêmica do Brasil, que ocorre na Floresta de Terra Firme da Amazônia (Flora
do Brasil 2020 em construção, 2018), coletada no estado do Pará, no município de Jacareacanga.
Coletada também no Campo Rupestre do Cerrado em Goiás, município de Cavalcante. Com AOO=8
km² e duas situações de ameaça, tem como principais ameaças: a mineração no estado do Pará
(Enríquez e Drummond, 2007), e em especial um projeto de empresa Canadense, em que uma das
áreas prioritárias é o município de Jacareacanga (de Oliveira, 2009); e em Goiás, a atividade agrícola
no município de Cavalcante, além de acarretar o desmatamento, tem a utilização do fogo como
prática de cultivo, causando incêndios descontrolados com prejuízos para a biodiversidade (Lara et al.
2007). Tais ameaças são responsáveis pela severa fragmentação dos habitats da espécie, infere-se o
declínio contínuo da EOO, AOO e qualidade do hábitat. Sugere-se a busca por outras subpopulações
em áreas semelhantes e ações de conservação in situ.

Perfil da Espécie

Notas: Byrsonima hirsuta W.R.Anderson é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi
descrita em 1999 na revista Contributions from the University of Michigan Herbarium 22: 5–6. O
material tipo é Pires 3956, foi coletado em Jacareacanga (Pará) e encontra-se depositado nos
herbários IAN (Holótipo), US (Isótipo) (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

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

População:
Não existem estudos das populações.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Byrsonima hirsuta é uma espécie endêmica do Brasil, a espécie ocorre em GOIÁS:
Cavalcante (Cordeiro 4974); PARÁ: Jacareacanga (Pires 3956).
AOO: 8km²
EOO: 0km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Biomas: Amazônia
Cerrado
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Byrsonima hirsuta é uma árvore, terrestre, perene que ocorre na Amazônia, na floresta de
terra firme (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). A espécie tem um registro para o Cerrado
(Cordeiro 4974), em Cavalcante (Goiás), informação que não consta na Flora do Brasil.

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Jan to Jan
flowering Apr to Apr
Resume: Byrsonima hirsuta é uma planta com flores hermafroditas. A espécie floresce em janeiro
(Pires 3956) e abril (Cordeiro 4974).
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Ameaças:
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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
exclusivamente 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: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Detalhes: No cerrado goiano, um grande desmatamento está ocorrendo sem considerar os inúmeros
impactos que possam causar na sobrevivência da fauna e flora, por causa da produção
agropecuarista na região (Silva, 2010). No município de Cavalcante, no estado de Goiás há atividade
agrícola em expansão (Lara et al., 2007).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
habitat
Detalhes: No município de Cavalcante, no estado de Goiás devido a atividade agrícola em expansão
há intensa utilização do fogo para preparação das terras para o cultivo podendo acarretar em
incêndios descontrolados causando prejuízos a biodiversidade (Lara et al. 2007).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
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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’ 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)

348



MALPIGHIACEAE

Byrsonima ligustrifolia A.Juss.

Risco de extinção: LC

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

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,  Espírito  Santo,
Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Tocantins.
Apresenta  distribuição  ampla,  EOO=1756056  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 existem 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.  Em Santa  Catarina,  B.  ligustrifolia  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, além de não serem descritos usos potenciais ou efetivos que comprometam sua existência
na natureza. Assim, B. ligustrifolia 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.). iii. 82. 1833. 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 da Serra do Mar e Reserva Biológica Augusto Ruschi; 3 -
apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma espécie com distribuição ampla. R.:
Não. Ocorre somente na 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.: Avanço urbano sobre restingas de São
Paulo ao Espírito Santo (Rafael Felipe de Almeida, com. pess. 27/10/2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Os frutos da espécie tem uso alimentício (Elias e Santos, 2016) e na indústria de alimentos
(Sampaio, 2015).

Reference:
Elias, G.A., Santos, R., 2016. Produtos florestais não madeireiros e valor potencial de exploração
sustentável da floresta atlântica no sul de Santa Catarina. Cienc. Florest. 26, 249–262.
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Sampaio, C.R.P., 2015. Caracterização físico-química, capacidade antioxidante e compostos bioativos
de frutos de murici vermelho (Byrsonima ligustrifolia A.Juss.) em cinco estádios de maturação. Tese
de Doutorado. Universidade Federal do Paraná, 102 p.

População:
Em Santa Catarina, Byrsonima ligustrifolia 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 407 indivíduos no componente arbóreo/arbustivo e
densidade absoluta de 21,6 ind./ha na regeneração natural da Floresta Ombrófila Densa (Vibrans et
al., 2013a); 25 indivíduos no componente arbóreo/arbustivo e apenas um indivíduo 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: Bahia (9460), Espírito Santo (Martinelli 10947), Minas Gerais (Araújo 751), Paraná (Roderjan
4949), Piauí (Sousa 11), Rio Grande do Sul (Rodrigues s.n.), Rio de Janeiro (Correia 213), São Paulo
(Sampaio 130), Santa Catarina (Reitz 4929), Tocantins (Sobral 10434).
AOO: 248km²
EOO: 1756056.25km²
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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 12 m de altura (Silva 2710), 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: 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).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Nacional de Itatiaia (Braga 3392), Parque Estadual da Serra do Mar
(Padgurschi 632), Parque Estadual Ilha do Cardoso (Udulutsch 1545), Parque Estadual do Jaraguá
(Souza 931), Parque Estadual Carlos Botelho (Kirizawa 2731), Reserva Biológica de Nova Lombardia
(Martinelli 10947), Reserva Ecológica Municipal de Macaé de Cima (Correia 213).

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

MALPIGHIACEAE

Byrsonima martiana A.Juss.

Risco de extinção: CRB2ab(i,iii,iv)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León
Data:08-08-2018

Justificativa:  Árvore  de  pequeno  porte,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,
2018). Foi coletada em Cerrado sensu lato nos estados de Goiás e Minas Gerais, fora de Unidades de
Conservação. Apresenta EOO=20 km² e sua população encontra-se severamente fragmentada. Cerca
de 50% da área total do Cerrado encontra-se atualmente muito modificada (Strassburg et al., 2017),
especialmente por atividades do agronegócio, que em menos de trinta anos alterou drasticamente a
paisagem (Silva, 2010). Em ambos os estados, o desmatamento para abertura de pastagens (Lapig,
2018; IBGE, 2013),  a partir  da utilização do fogo (Fielder et al.,  2006),  e o estabelecimento de
monoculturas, principalmente soja (Lapig, 2018; Strassburg et al., 2017), tem alterado de maneira
significativa  a  vegetação  nativa  nos  municípios  de  ocorrência.  A  mineração,  em  menor  escala,
também representou  impacto  significativo  em Gouveia,  Minas  Gerais,  alterando  de  forma  direta  os
ecossistemas da região (Giulietti et al., 1987). Com distribuição restrita, infere-se declínio contínuo
em EOO, extensão e qualidade do habitat e possivelmente, no número de subpopulações, uma vez
que há localidades de ocorrência sem novos registros a cerca de 40 anos. Assim, B. martiana foi
considerada Criticamente em Perigo (CR) de extinção. Recomenda-se o desenvolvimento de pesquisa
específica  sobre  a  distribuição  e  números  populacionais,  além  da  garantia  de  proteção  de  sua
população em Unidades de Conservação e Planos de Ação, uma vez que os impactos antrópicos
possivelmente irão continuar ou até mesmo se ampliarão nas próximas décadas (Strassburg et al.,
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2018).

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em Annales des Sciences Naturelles; Botanique, sér. 2 13: 332. 1840. a partir de
material coletado por Martius, sem localidade específica. As espécies desse gênero são popularmente
conhecidas como murici (Cavalcante, 1991).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Congêneres produzem frutos comestíveis frequentemente explorados comercialmente nas
regiões Centro Oeste, Norte e Nordeste do Brasil (Cavalcante, 1991). Guilhon-Simplício e Pereira
(2011) reportam atividades químicas e grande potencial medicinal para muitas espécies de
Byrsonima, particularmente seu uso antimicrobiano.

Reference:
Cavalcante, P. B., 1991. Frutas comestíveis da Amazônia, 5ª ed. Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém
190 pp.

Guilhon-Simplicio, F.; Pereira, M.d.M. 2011. Chemical and pharmacological aspects of Byrsonima
(Malpighiaceae) Quimica Nova, 34, pp. 1032-1041
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População:
Não se conhecem dados populacionais desta espécie.
Flutuação extrema: unkown

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: A espécie foi registra em: MINAS GERAIS, no município de Buritizeiro (Riedel, 2550), Gouveia
(Hatschbach, 50306); GOIÁS, municípios de Posse (Hatschbach, 39033), Guarani de Goiás (Aparecida
da Silva, 8310).
AOO: 20km²
EOO: 20km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: unkown
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 2 Savanna
Biomas: Cerrado
Fitofisionomias: Savana
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Resume: Árvore terrestre de até 5 m, ocorre em ambientes savânicos associados ao Cerrado sensu
lato (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
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fruiting Oct to Oct
Sindrome de dispersão:zoochory
Informações sobre o dispersor: Espécies do gênero Byrsonima são dispersas por pássaros (Anderson
1981).
Resume: Como a grande parte das integrantes do gênero Byrsonima, a espécie é hermafrodita e
iteropara, sendo polinizada por insetos e dispersa por pássaros (Andersosn, 1980, 1981; Cavalcante,
1991).

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Reversibilidade:
Detalhes: Em Gouveia (MG), com 86.660 ha, cerca de 18% da área total já encontra-se convertida em
pastagens (Lapig, 2018). A criação de gado no município Gouveia (MG) é comum, sendo importante
atividade econômica da região, porém altamente impactante para a biodiversidade (IBGE, 2013). A
agricultura familiar é predominante, com plantações mais expressivas de cana-de-açucar, silvicultura
e milho (Lapig, 2018).

Em Buritizeiro (MG), com 721.837 ha, cerca de 18% da área total já encontra-se convertida em
pastagens, além de extensas plantações de soja, milho e em menor escala, cana-de-açúcar e
algodão. Também registraram-se cerca de 10000 ha de desmatamento (Lapig, 2018)

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: A atividade mineradora já foi a principal fonte de economia em Gouveia, o que resultou em
grandes prejuízos a biodiversidade (Giulietti et al., 1987; IBGE, 2013).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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 (Mesquita & Diniz,
2004), levando a eliminação de grande parte da vegetação nativa (Silva, 2010).
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Posse (GO) apresenta intensa atividade da indústria rural, agrícola e pecuária (IBGE, 2013). Com
cerca de 202.453 ha, 33% de sua área total foi convertida em pastagens destinadas principalmente a
criação extensiva de gado (Lapig, 2018). A produção agrícola se destaca pela produção de soja (c. de
4% da área total do município), e em menor escala, por milho e cana-de-açúcar (Lapig, 2018).

Em Guarani de Goiás (GO), com 122.914 ha, cerca de 30% de sua área total foi convertida em
pastagens (Lapig, 2018). A produção agrícola se destaca pela soja, avançando pelos sopés da Serra
Geral, na divisa com a Bahia, além da cana-de-açúcar. O município sofre pelo desmatamento contínuo
para abertura de pastagens e áreas de cultivo (Lapig, 2018).

Ameaça: 7.1.1 Increase in fire frequency/intensity
Incidência: 2.2 Species disturbance
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade: 1
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: As modificações na paisagem devido a produção agrícola e pecuária, tem sido considerada
a principal causa de degradação do Cerrado e causado um aumento na freqüência de fogo na região
onde a espécie ocorre (ver Fiedler et al., 2006). Embora as formações típicas de Cerrado sejam
adaptadas ao fogo, as queimadas não naturais que ocorrem durante a época seca podem alterar a
estrutura e composição florística da vegetação de modo muito mais drástico que as queimadas
ocorrentes na época chuvosa. Embora a maior parte das pastagens utilizadas para a prática
pecuarista na região seja natural e a pecuária seja essencialmente extensiva em toda a região,
continuam a ser amplamente praticadas as tradicionais queimadas para preparação do solo e
estímulo à rebrota do capim, o que implica em conhecidos riscos ligados à perda de controle sobre o
fogo e propagação em áreas de relevância ecológica (Fiedler et al., 2006).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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 no
Amazônia (Strassburg et al., 2017).

Ações de Conservação:
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Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: needed
A espécie não foi registrada em Unidades de Conservação. A proteção atual do Cerrado permanece
fraca. Áreas protegidas públicas cobrem apenas 7,5% do bioma (comparado com 46% do Amazônia) e
sob o Código Florestal do Brasil,
apenas 20% (comparado com 80% no Amazônia) de terras privadas são destinadas a conservação
(Reserva Legal). Como resultado, 40% da vegetação natural restante pode agora seja legalmente
convertida pelo agronegócio (Strassburg et al., 2017).

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

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

MALPIGHIACEAE

Byrsonima pedunculata W.R.Anderson

Risco de extinção: NT, quase chegando à VU

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:14-11-2018

Justificativa: Árvore de até 7 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  exclusivamente  em  Floresta  Ombrófila  associada  a  Mata  Atlântica  nos  estados  de
Pernambuco, Minas Gerais e Espírito Santo. Apresenta distribuição ampla, com EOO=247,205 km²,
porém disjunta, com população restrita e pouco documentada ao longo de sua distribuição, com
AOO=20 km².  Estima-se  que  restem atualmente  cerca  de  15% da  vegetação  original  da  Mata
Atlântica (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018; Ribeiro et al., 2009). Em Pernambuco, onde perseveram
ainda pouco mais de 12% de vegetação nativa (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018) extremamente
fragmentada, a espécie foi documentada somente duas vezes, sendo a última coleta em 1995. No
Espírito  Santo  e  em  Minas  Gerais,  onde  12%  e  11%  da  vegetação  nativa  de  Mata  Atlântica
permanecem  conservados,  respectivamente  (SOS  Mata  Atlântica  e  INPE,  2018),  não  foram
encontrados  registros  da  espécie  dentro  de  Unidades  de  Conservação.  Neste  contexto,  B.
pedunculata foi considerada Quase Ameaçada (NT), podendo chegar a Vulnerável (VU) no futuro
próximo caso o processo de destruição dos ecossistemas florestais em que foi registrada se perpetue
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e  mantenha  taxas  de  perda  de  cobertura  florestal  constantes  ou  superiores  as  atualmente
documentadas.  Torna-se  urgente  a  condução  de  pesquisa  específica  a  fim  de  se  levantar  dados
populacionais  quantitativos,  além da  busca  por  subpopulações  em Unidades  de  Conservação  e
avaliação da situação da espécie nos distintos contextos em que ocorre, principalmente na Mata
Atlântica  situada  acima  do  Rio  São  Francisco.  Tendências  temporais  de  perpetuação  do  táxon
também  devem  ser  investigadas  a  fim  de  se  evitar  sua  inclusão  em  categoria  de  ameaça  mais
restritiva  no  futuro.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Contr. Univ. Michigan Herb. 21: 51. 1997.

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 nos
estados: ESPÍRITO SANTO, município de Domingos Martins (Hatschbach 61600), Marilândia (Magnago
942); MINAS GERAIS, município de Lavras (Leitão-Filho s.n.), Matozinhos (Ceccantini 3006);
PERNAMBUCO, município de Brejo da Madre de Deus (Rodal 459).
AOO: 20km²
EOO: 247205.58km²

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 4-7 m de altura, 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 Dec to Fev
Informações sobre o dispersor: A dispersão de Byrsonima foi descrita como zoocórica para todas as
espécies (Seixas et al., 2011).
Resume: A espécie foi coletada em flor/botões nos meses de: janeiro (Hatschbach 61600), fevereiro
(Rodal 459), dezembro (Leitão-Filho 11925).
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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: Os municípios de Domingos Martins e Marilândia (ES), Brejo da Madre de Deus (PE) e
Matozinhos (MG), respectivamente, com cerca de 122.835 ha, 30.902 ha, 76.234 ha e 25.228 ha,
contém 12%, 12%, 21% e 48% de suas áreas convertidas 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
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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). Em Domingos Martins, Marilândia, Brejo da Madre de
Deus, Lavras e Matozinhos restam cerca de 24,3%, 10,7%, 6,4%, 3,1% e 0,2%, respectivamente, da
Mata Atlântica original nesses municípios (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MALPIGHIACEAE

Byrsonima piresii W.R.Anderson

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez
Data:22-08-2018
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Justificativa: Árvore de até 25 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
registrada em Floresta de Terra Firme nos estados do Amazonas, Rondônia e Mato Grosso. A espécie
apresenta EOO= 219451 km²,  e  presença em área pouco inventariada (BFG,  2015),  que ainda
resguarda  extensos  remanescentes  florestais.  Apesar  da  baixa  representatividade  em  herbários,
possivelmente reflexo do diminuto esforço amostral  verificado na maior parte de sua ocorrência,  B.
piresii  possui  ampla  distribuição  em  ecossistemas  florestais  amazônicos  que,  apesar  de  sujeitos  a
incidência de ameaças severas, ainda encontram-se em estado primitivo de conservação. Assim,
considera-se a espécie como Menor Preocupação (LC) neste momento. Entretanto, sabe-se que 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, infraestruturas
rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al. 2016), particularmente
na  região  central  e  sul  de  sua  distribuição  (Instituto  Kanindé,  2018;  Brandão  e  Souza,  2006).
Adicionalmente,  o  deslocamento  verificado  dos  centros  de  desmatamento  de  alta  intensidade  do
tradicional Arco do Desmatamento brasileiro para a região Nordeste da bacia (Kalamandeen et al.,
2017) podem ampliar o cenário de destruição vigente. Caso esses eventos se perpetuem, a espécie
poderá ser incluída em categoria de ameaça mais restritiva no futuro, como Quase Ameaçada (NT) ou
mesmo em alguma categoria de risco. Assim, a espécie demanda ações de pesquisa (distribuição e
números populacionais)  e conservação (p.  ex.  confirmação da presença da espécie dentro de áreas
legalmente protegidas) urgentes a fim de evitar a ampliação de seu risco de extinção.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita originalmente em Anderson, W.R., Contr. Univ. Michigan Herb., 21: 52-53, 1997. As
espécies desse gênero são popularmente conhecidas como murici (Cavalcante, 1991).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Congêneres produzem frutos comestíveis frequentemente explorados comercialmente nas
regiões Centro Oeste, Norte e Nordeste do Brasil (Cavalcante, 1991). Guilhon-Simplício e Pereira
(2011) reportam atividades químicas e grande potencial medicinal para muitas espécies de
Byrsonima, particularmente seu uso antimicrobiano.

Reference:
Cavalcante, P. B., 1991. Frutas comestíveis da Amazônia, 5ª ed. Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém
190 pp.

Guilhon-Simplicio, F.; Pereira, M.d.M. 2011. Chemical and pharmacological aspects of Byrsonima
(Malpighiaceae) Quimica Nova, 34, pp. 1032-1041

População:
Não se conhecem dados populacionais desta espécie.
Flutuação extrema: unkown

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: A espécie foi registrada em: AMAZONAS, município de Alvarães (Amaral, 668); RONDÔNIA,
municípios de Vilhena (Maguire, 56531), Vila Bela da Santíssima Trindade (Thomas, 4769) e Porto
Velho (Portela Lima, 5).
AOO: 28km²
EOO: 219451km²
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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
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore de até 25 m, ocorre em Floresta de Terra Firme associada ao Domínio Fitogeográfico
Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering to
fruiting to
Sindrome de dispersão:zoochory
Informações sobre o dispersor: Espécies do gênero Byrsonima são dispersas por pássaros (Anderson
1981).
Resume: Como a grande parte das integrantes do gênero Byrsonima, a espécie é hermafrodita e
iteropara, sendo polinizada por insetos e dispersa por pássaros (Andersosn, 1980, 1981; Cavalcante,
1991).

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O Estado de Rondônia apresenta um histórico de ocupação marcado por políticas públicas
desenvolvimentistas e de ocupação territorial baseada na remoção da floresta nativa. Estas políticas
tiveram um forte impulso na década de 1970, com a implantação de projetos de assentamentos
conduzidos pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) (Brandão & Souza, 2006;
Tourneau & Bursztyn, 2010). Os assentamentos foram responsáveis por promover um grande
fluxo migratório de diferentes partes do território brasileiro para dentro de Rondônia, servindo
assim como elemento indutor para a expansão da fronteira agropecuária. Ao mesmo tempo, este
influxo provocou mudanças expressivas na paisagem natural, com a substituição de florestas nativas
por
agricultura (temporária e permanente) e pecuária bovina (Tourneau & Bursztyn, 2010).

Além disso, o estado encontra-se inserido dentro dos limites do Arco do Desmatamento (Lapig, 2018),
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principalmente a região de Porto Velho, segundo município no ranking dos maiores desmatamentos
da Amazônia Legal (PRODES/ INPE, 2018).

O município de Vilhena, com cerca de 1.151.892 ha, possui cerca de 8% de sua área original
convertida em pastagens (Lapig, 2018). Já Vila Bela da Santíssima Trindade, com

Ameaça: 2.3.3 Agro-industry grazing, ranching or farming
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade: 1
Período:
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Segundo dados obtidos pelo Instituto Kanindé (2018), uma das maiores ofensivas contra
Unidades de Conservação da Amazônia está em curso no estado de Rondônia. O alvo principal é uma
área três vezes e meia maior que a cidade de São Paulo, de 537 mil hectares. Equivale à soma de 11
Unidades de Conservação criadas pelo então governador Confúcio Moura em março de 2018. Oito
dias depois da edição dos decretos, a Assembleia Legislativa de Rondônia revogou as novas UCs. Os
deputados estaduais também votaram e promulgaram uma lei e uma emenda constitucional para
praticamente inviabilizar a criação de novas
áreas protegidas no Estado.

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
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
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: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
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past
present
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).
Usos:
Uso: 1. Food - human
Recurso: fruit
Proveniência: natural
Detalhes:

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

Byrsonima rodriguesii W.R.Anderson

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

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez
Data:15-08-2018

Justificativa:  Árvore  de  10  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020 em construção,  2018).  Foi
registrada em Floresta de Terra Firme no estado do Amazonas, nos municípios de Manaus, Rio Preto
da  Eva  e  Itacoatiara,  principalmente  na  região  da  compreendida  pelo  Distrito  Agropecuário  da
Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA. Apresenta EOO=2500 km², AOO=48 km² e
frequência  ocasional,  com  coletas  esparsas  (somente  dois  espécimes  coletados  desde  1989)
concentradas Centro de Endemismo Manaus (sensu Prance, 1982; Nelson et al., 1990). Sua área de
ocorrência central  situa-se ao longo do Distrito  Agropecuário  SUFRAMA, e encontra-se sujeita  a
impactos por atividades agropecuárias em variadas escalas, predominantemente médios e grandes
empreendimentos.  Além  disso,  seu  habitat  encontra-se  pressionado  pelo  crescimento  urbano
acelerado (Manaus), abertura de estradas e desmatamento acentuado, principalmente ao longo da
Rodovia BR-174 (Lapig, 2018). De distribuição restrita e sujeita a 4 situações de ameaça, infere-se
declínio  contínuo  em  EOO,  AOO  e  qualidade  e  extensão  do  habitat.  Portanto,  a  espécie  foi
considerada Em Perigo (EN) de extinção. Demanda ações de pesquisa (distribuição, população) e
conservação (criação de Unidades de Conservação de proteção integral) a fim de evitar a ampliação
de seu risco de extinção.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita originalmente na obra Memoirs of The New York Botanical Garden 32: 102, f. 19.
1981. As espécies desse gênero são popularmente conhecidas como murici (Cavalcante, 1991).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Congêneres produzem frutos comestíveis frequentemente explorados comercialmente nas
regiões Centro Oeste, Norte e Nordeste do Brasil (Cavalcante, 1991). Guilhon-Simplício e Pereira
(2011) reportam atividades químicas e grande potencial medicinal para muitas espécies de
Byrsonima, particularmente seu uso antimicrobiano.

Reference:
Cavalcante, P. B., 1991. Frutas comestíveis da Amazônia, 5ª ed. Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém
190 pp.

Guilhon-Simplicio, F.; Pereira, M.d.M. 2011. Chemical and pharmacological aspects of Byrsonima
(Malpighiaceae) Quimica Nova, 34, pp. 1032-1041

População:
Não existem dados populacionais quantitativos para esta espécie. Entretanto, foi descrita como
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ocasional (Rodrigues, 8799).
Flutuação extrema: unkown

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: A espécie foi registrada em: AMAZONAS, municípios de Manaus (Silva, s.n.), Itacoatiara
(Rodrigues, 8799) e Rio Preto da Eva (Rodrigues, 28011), principalmente, ao longo da BR-174, no
Distrito Agropecuário da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA (Ferreira,
32091386) (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
AOO: 48km²
EOO: 2456km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: unkown
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat:
Resume: Árvore terrestre entre 7 e 10 m de altura; ocorre em Floresta de Terra Firme associada ao
Domínio Fitogeográfico Amazônia (Flora do Brasil 2020, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Nov to Nov
flowering Dec to Dec
fruiting Dec to Dec
Sindrome de dispersão:zoochory
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Informações sobre o dispersor: Espécies do gênero Byrsonima são dispersas por pássaros (Anderson
1981).
Resume: Como a grande parte das integrantes do gênero Byrsonima, a espécie é hermafrodita e
iteropara, sendo polinizada por insetos e dispersa por pássaros (Andersosn, 1980, 1981; Cavalcante,
1991). Foi registrada com botões florais em Outubro (Assunção, 2548), flores em Novembro
(Rodrigues, 2843), Dezembro (Hopkins, 203),

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O Distrito Agropecuário da SUFRAMA apresenta empreendimentos de 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 nas feiras e, em alguns casos, exportação. Existe também uma produção
significativa 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; produção resultante de sistema
de agricultura familiar (Souza e Freitas, 2015). Expansão agrossilvopastorí de ocorrência no Distrito
Agropecuário da SUFRAMA; 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: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Manaus (AM), ainda resguarda cerca de 75% de sua extensão territorial
toral recoberta por vegetação nativa (Lapig, 2018). Em contrapartida, 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 (IBGE, 2005). Nos últimos dez anos, Manaus foi, dentre
os municípios mais populosos do Brasil, o que apresentou a maior taxa de crescimento anual
(Nogueira et al., 2007)

Reversibilidade:
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Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: needed
A espécie não possui registro dentro de nenhuma Unidade de Conservação, apesar da existência de
algumas dentro de sua Extensão de Ocorrência e muito próximas aos limites, como a Areá de
Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais.

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

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

MALPIGHIACEAE

Byrsonima salzmanniana A.Juss.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León
Data:29-08-2018

Justificativa:  Árvore de até 4,5 m, endêmica do Brasil  (Flora do Brasil  2020 em construção, 2018).
Foi coletada em Cerrado lato sensu e Floresta Ombrófila Densa nos estados da Bahia, Distrito Federal,
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,  Minas Gerais e São Paulo. A espécie apresenta ampla
distribuição e EOO=1422031 km², sendo considerada frequente e tolerante a perturbações, invadindo
inclusive  áreas  de  pasto  degradados.  Foi  registrada em Unidades  de  Conservação de  proteção
integral  em diversas  tipologias  de  vegetação  ao  longo  de  sua  extensa  distribuição.  Assim,  foi
considerada Quase Ameaçada (NT)  neste momento,  demandando estudos populacionais  específicos
de modo a subsidiar  uma avaliação de risco de extinção no futuro,  em função das crescentes
ameaças a biodiversidade brasileira.
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Perfil da Espécie

Notas: Byrsonima salzmanniana A.Juss. foi descrita em Annales des Sciences Naturelles; Botanique,
sér. 2 13: 331. 1840.

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: A espécie foi registrada nos estados: BAHIA, município desconhecido (Salzmann s.n.);
DISTRITO FEDERAL, município Brasilia (Ramos 144); GOIÁS, município Alto Paraíso (Hatschbach
36806); MATO GROSSO, município Aripuanã (Souza 18443), Ribeirão Cascalheira (Harley 10724);
MATO GROSSO DO SUL, municípios Ponta Porã (Pott 12780), Rio Brilhante (Pott 11916); MINAS
GERAIS, municípios Antônio Carlos (Krieger 11436), Araguari (Mota 868), Botumirim (Mello-Silva 732),
Caldas (Regnell II 31 1/2), Conceição de Mato dentro (Lima 498), Gouvêa (Mello-Silva 2676), Morro do
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Pilar (Pena 197), Poços de Caldas (Martins 2109), Santana do Riacho (Souza 28587), São Roque de
Minas (Romero 3054), Volta Grande (Filardi 379); SÃO PAULO, municípios Águas de Santa Bárbara
(Souza 9604), Campinas (Souza 36747), Itararé (Souza 3620), São José dos Campos (Mimura 585),
São Luiz do Paraitinga (Padgurschi 1503), São Paulo (Usteri s.n.), Sarapuí (Yano 7).
AOO: 108km²
EOO: 1422031km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 2 Savanna
Biomas: Cerrado
Fitofisionomias: Savana
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Resume: Byrsonima salzmanniana é uma árvore terrestre perene de até 4,5 m de altura. A espécie
ocorre no Bioma Cerrado, no Cerrado lato sensu (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Na flora
2020 não costa ainda os registros da espécie Amazônia e na Mata Atlântica.

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Jan to May
flowering Jul to Jul
flowering Sep to Dec
fruiting Jan to Jan
fruiting Mar to May
fruiting Dec to Dec
Resume: Byrsonima salzmanniana é uma espécie hermafrodita; a espécie foi registrada com flores
em janeiro (Handro 78), fevereiro (Souza 28587), março (Mota 1595), abril (Pott 12780), maio
(Almeida 218), julho (Souza 18443), setembro (Filardi 22), outubro (Harley 10724), novembro (Ramos

374



144), dezembro (Mello-Silva 2676). A espécie foi registrada com frutos em janeiro (Filardi 168), março
(Mota 1595), abril (Pott 12780), maio (Pena 273) e dezembro (Filardi 379).

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1 Ecosystem/community stresses
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: No Cerrado brasileiro, estima-se que restem 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 (Ratter et al. 1997, Françoso et al.
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: O Cerrado perdeu 88 Mha (46%) de sua cobertura vegetal nativa, e apenas 19,8%
permanecem inalterados. Entre 2002 e 2011, as taxas de desmatamento no Cerrado (1% por ano)
foram 2,5 vezes maiores que na Amazônia. A proteção atual permanece fraca. As áreas protegidas
públicas cobrem apenas 7,5% do bioma (em comparação com 46% da Amazônia) e, de acordo com o
Código Florestal brasileiro, apenas 20% (em comparação com 80% na Amazônia) de terras privadas
são destinadas a conservação (Strassburg et al., 2017). Como resultado, 40% da vegetação natural
remanescente pode agora ser legalmente convertida (Soares-Filho et al., 2014).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
present
past
Declínio:
mature individuals
occurrence
habitat
Detalhes: Os municípios de Aripuanã e Ribeirão Cascalheira (MT) Localizam-se no arco do
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desmatamento (Lapig, 2018). 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: 8.1.2 Named species
Incidência: 2 Species stresses
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Na região da Serra do Cipó há a presença muitas espécies invasoras, como Brachiaria
decumbens Stapf e B. brizantha (Hochst. ex A. Rich.) Stapf, que apresentam rápido crescimento e
alelopatia; são amplamente empregadas na formação de pastagens, pois resistem bem ao pisoteio
pelo gado e formam cobertura contínua, inclusive em terrenos de baixa fertilidade (Ribeiro et al.,
2005).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Na região da Serra do Cipó onde há infestação por braquiária ocorre modificação do regime
de incêndios, intensificando-o, tanto pelo rápido acúmulo de biomassa e elevada inflamabilidade das
camadas de folhas secas que se acumulam junto ao solo, como pelo fato de bloquear o processo
sucessional, que poderia levar a formações de maior complexidade, com retenção de umidade e,
portanto, menor susceptibilidade à propagação de incêndios (Ribeiro et al., 2005).

Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
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Declínio:
habitat
Detalhes: Atividades de passeios em trilhas da Serra do Cipó causam impacto nos solos resultado do
pisoteio e uso de veículos (bicicletas, motocicletas, automóveis, etc.) causam compactação do solo,
aumentando a densidade e resistência à penetração no solo, mudando a estrutura do solo e na sua
estabilidade, perda na serrapilheira e do conteúdo de húmus, redução nas taxas de infiltração,
aumento do escoamento hídrico superficial, e aumento da erosão (Pinto et al., 2008).

Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: 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 na Reserva Biológica das Águas Emendadas (Ramos 144) e no Parque
Nacional da Serra do Cipó (Pena 197).

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

MALPIGHIACEAE

Byrsonima souzae W.R.Anderson

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

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

Justificativa: Árvore de até 15 metros de altura, endêmica do Brasil, que ocorre na Floresta de Terra
Firme da Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), coletada no estado do Amazonas, nos
municípios de Manaus e Rio Preto da Eva. Apresenta EOO=375 km², AOO=12 km² e duas situações de
ameaça. O crescimento urbano em Manaus (Nogueira et al., 2007), os empreendimentos no Distrito
Agropecuário  da  Suframa  (Boletim  Suframa,  2018),  e  o  desmatamento  seguido  de  queimadas
(Fernside, 2003) ao longo da estrada AM-010 (Lapig, 2018), são as principais ameaças à espécie.
Suspeita-se que esteja havendo declínio contínuo de EOO, AOO, e qualidade do hábitat da espécie.

Perfil da Espécie

Notas: Byrsonima souzae W.R.Anderson é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi
descrita em 1982 na revista Contributions from the University of Michigan Herbarium 15: 107–109. O
material tipo é Rodrigues & Coelho 2462, foi coletado em Manaus (Amazonas) e encontra-se
depositado nos herbários INPA (Holótipo) NY, SP (Isótipos) (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

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

População:
Não existem estudos das populações.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Byrsonima souzae é uma espécie endêmica do Brasil, a espécie ocorre no estado do
Amazonas, foi coletada no município de Manaus (Rodrigues & Coelho 2462)
AOO: 12km²
EOO: 375km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Byrsonima souzae é uma árvore de até 15 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 May to May
fruiting Sep to Sep
Resume: Byrsonima souzae é uma planta com flores hermafroditas. A espécie floresce em maio
(Rodrigues & Coelho 2462) e produz frutos em setembro (Rodrigues 7168).

Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
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Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Declínio:
occupancy
occupancy
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 (Boletim
Suframa, 2018).

Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
occupancy
occurrence
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: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1 Ecosystem/community stresses
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
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
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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)

MALPIGHIACEAE

Byrsonima spinensis W.R.Anderson

Risco de extinção: ENB2ab(iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Marcio Verdi
Data:29-08-2018

Justificativa: Árvore de até 6 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Campos Rupestres associados ao Cerrado, exclusivamente no estado de Minas Gerais.
De distribuição restrita e naturalmente fragmentada, apresenta AOO=64 km² e está sujeita a 5
situações de ameaça. Apesar da ocorrência em Unidades de Conservação de proteção integral, os
Campos  Rupestres,  inclusive  dentro  de  áreas  legalmente  protegidas,  tem  sofrido  alterações
significativas  a  partir  da  incidência  de  ameaças,  tais  como monocultivos  de  Eucalyptus  e  de  Pinus,
conversão de áreas naturais em pastagens dominadas por espécies exóticas e invasoras, aumento na
intensidade e frequência de incêndios a partir da crescente inflamabilidade da vegetação, abertura de
estradas e mineração em variadas escalas e graus de impacto (Kolbek & Alves, 2008; Mistry, 1998;
Pivello, 2011; ABRAF, 2013; Fernandes et al., 2014; IBRAM, 2018; Ribeiro et al., 2006; Rossi et al.,
2014; Verdi et al., 2015; Maurenza et al., 2015). Assim, considera-se B. spinensis Em Perigo (EN) de
extinção pela distribuição restrita, numero de situações de ameaça igual a cinco e declínio contínuo
em qualidade e extensão de habitat. Apesar da existência de Plano de Ação regional publicado para a
região da Serra do Espinhaço meridional (Pougy et al., 2015), onde a espécie possui registros, este
ainda não encontra-se implementado, demando assim a inclusão deste táxon neste Plano, além do
desenvolvimento  de  pesquisa  específica  (distribuição  e  números  populacionais)  que  garanta  sua
perpetuação  na  natureza.

381



Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Anderson, W.R., Contr. Univ. Michigan Herb., 15: 109-110, 1982.

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 estado de MINAS GERAIS (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018),
com ocorrência nos municípios Caeté (Grandi s.n.), Datas (Anderson 35339), Grão Mogol (Sano
12678), Jaboticatubas (Semir 4842), Lima Duarte (3246), Ouro Preto (Peron 221), Rio Preto (Abreu
180), Rio Vermelho (10245), Sacramento (Romero 2166), Santana do Riacho (Groppo Jr), São Roque
de Minas (Duarte 155), Serro (Anderson 35970).
AOO: 64km²
EOO: 92369km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 4.7 Subtropical/Tropical High Altitude Grassland
Biomas: Cerrado
Fitofisionomias: Campos de Altitude
Tipo de Vegetação: Campo Rupestre
Resume: Árvore de 4-6 m de altura (Anderson, 1982; Mamede, 2004), nos campos rupestres dos
domínios do Cerrado (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Jan to May
flowering Jul to Jul
flowering Nov to Dec
fruiting Mar to Apr
fruiting Jul to Aug
fruiting Nov to Nov
Resume: A espécie foi coletada em flor nos meses de: janeiro (Romero 3315), fevereiro (Anderson
35339), março (Forzza 3246), abril (Nakajima 264), maio (Romero 2166), julho (Romero 2626),
novembro (Duarte 155), dezembro (Nakajima 716); e em fruto nos meses de: março (Forzza 3246),
abril (Abreu 180), julho (Romero 2626), agosto (Nakajima 2777), novembro (Andrade 833).
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Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
locality
Detalhes: Os usos do solo na região Norte de Minas que têm causado algum tipo de estresse nos
habitats ou colocado as espécies em risco de extinção são a agricultura de subsistência, pecuária e,
principalmente, os monocultivos de Eucalyptus (Maurenza et al., 2015). Na região de Grão Mogol-
Francisco Sá, é possível observar grandes blocos de plantios de Eucalyptus, incluindo no entorno do
Parque Estadual de Grão Mogol. Ainda, centenas de hectares com Eucalyptus são manejados por
grandes empresas ou grupos dos setores siderúrgico e florestal, que operam com unidades industriais
ou florestais em distintos municípios pertencentes à região (Maurenza et al., 2015). 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; Maurenza et al., 2015; 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). 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 & 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 do Parque Nacional da Serra do Cipó e na APA
Morro da Pedreira (Barbosa et al., 2010; Fernandes e Barbosa, 2013; Fernandes et al., 2014; Filippo &
Ribeiro, 2014; Ribeiro et al., 2005; Verdi et al., 2015). O processo de ocupação por espécies exóticas
invasoras na região da Serra do Cipó poderia estar associado a pavimentação da MG-010 (Barbosa et
al., 2010; Ribeiro et al., 2005).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
mature individuals
Detalhes: A mineração é um dos principais vetores de pressão sobre a flora a região da Serra do
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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).

Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 2 Species stresses
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
Detalhes: A pavimentação da MG-010 tem sido apontado como um dos fatores responsável pelo
processo de ocupação por espécies exóticas invasoras na região da Serra do Cipó (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:
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 & 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: 8 Invasive & other problematic species, genes & diseases
Incidência: 2 Species stresses
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
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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 nas regiões de Grão Mogol-Francisco Sá e da
Serra do Espinhaço Meridional (Maurenza et al., 2015; Verdi et al., 2015). Além disso, a ocupação de
campos rupestres e cerrados por gramíneas exóticas invasoras também tem sido considerada um
problema nessas regiões (Maurenza et al., 2015; Verdi et al., 2015), onde essas espécies tem
ocupado áreas no interior do Parque Nacional da Serra do Cipó e na APA Morro da Pedreira (Barbosa
et al., 2010; Fernandes e Barbosa, 2013; Fernandes et al., 2014; Filippo & Ribeiro, 2014; Ribeiro et al.,
2005; Verdi et al., 2015).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada no Parque Estadual do Itacolomi (Peron 221), Parque Estadual da Serra do
Ibitipoca (Forzza 3246), Parque Nacional da Serra da Canastra (Duarte 155), Área de Proteção
Ambiental Morro da Pedreira (Groppo Jr. 1417).

Ação: 5.1.2 National level
Situação: on going
A espécie ocorre no território de abrangência de dois Planos de Ação Nacional para a conservação da
flora ameaçada de extinção (Pougy et al., 2015a,b).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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MALPIGHIACEAE

Byrsonima vernicosa Nied.

Risco de extinção: VUB1ab(iii);D2

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León
Data:22-08-2018

Justificativa: Árvore de até 18 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  Floresta  Ombrófila,  Floresta  Estacional  e  Afloramento  Rochoso  nos  estados  do  Rio  de
Janeiro  e  Espírito  Santo,  preferencialmente  nas  regiões  serranas  dessas  unidades  federativas.
Apresenta  EOO=9818 km²,  sujeita  a  quatro  situações  de  ameaça  e  severamente  fragmentada.
Estima-se que restem atualmente entre 11,4% e 16% da vegetação original da Mata Atlântica, quase
metade representada por fragmentos menores que 250 ha (Ribeiro et al. 2009). B. vernisoca foi
registrada dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral. Entretanto, suas
subpopulações encontram-se sujeitas aos impactos ocasionados pela expansão urbana (Guerra et al.,
2007; Ferreira et al., 2012), por incêndios severos, anualmente mais frequentes nas regiões serranas
de ambos os estados (Rodder et al., 2007; Moraes, 2009), desmatamento para práticas pecuárias e
agrosilviculturais (Lapig, 2018; Rodder et al., 2007; Ribeiro et al., 2009) e mineração (Moura, 1992).
Apesar do cenário atual de redução e fragmentação de ecossistemas florestais na Mata Atlântica, não
é possível assumir a mesma taxa de redução pretérita de florestas para a população da espécie, uma
vez que a mesma também ocorre em Afloramento Rochoso, impossibilitando-se assim inferirmos taxa
de redução populacional análoga. Apresentando distribuição restrita, severamente fragmentada e
sujeita a quatro situações de ameaça, B. vernicosa foi considerada Vulnerável (VU). Caso as ameaças
incidentes não diminuam ou cessem, a espécie poderá, em futuro próximo, ter seu risco de extinção
ampliado. Recomenda-se ações de conservação (inclusão da espécie em Planos de Ação/ Manejo) e
pesquisa (distribuição e população) urgentes a fim de se evitar sua inclusão em categorias de ameaça
mais restritivas no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Byrsonima vernicosa Nied. foi descrita em De Genre Byrsonima 2: 33. 1901.

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: A espécie foi registrada nos estados: ESPÍRITO SANTO, municípios Castelo (Goldenberg
1177), Marilândia (Magnago 942), Santa Maria de Jetibá (Kollmann 5921), Santa Teresa (Kollmann
5646) e São Roque do Canaã (Brito 1363); RIO DE JANEIRO, municípios Petrópolis (Glaziou 12476) e
Teresópolis (Lima 6388).
AOO: 48km²
EOO: 9818km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1 Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila Densa
Afloramento Rochoso
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Floresta Estacional Semidecidual
Vegetação sobre afloramentos rochosos
Resume: Byrsonima vernicosa é uma árvore, terrestre, perene de até 18 metros de altura (Vervloet at
al. 1688). A espécie ocorre na Mata Atlântica na Floresta Estacional Semidecidual, na Floresta
Ombrófila (Floresta pluvial) e na Vegetação sobre afloramentos rochosos (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Nov to Mar
flowering Sep to Sep
fruiting Jan to Fev
fruiting Jul to Jul
fruiting Oct to Oct
Resume: Byrsonima vernicosa é uma espécie hermafrodita. Produz flores em janeiro (Kollmann et al.
5212), fevereiro (Demuner 778), março (Kollmann et al 5646), setembro (Braga 17-119), novembro
(Brito 1363) e dezembro (Lima 6388). Produz frutos em janeiro (Kollman et al. 5921), fevereiro
(Demuner 778), julho (Goldenberg 1177) e outubro (Kollmann et al. 4801).
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Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1 Ecosystem/community stresses
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: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
occurrence
occupancy
Detalhes: A região serrana do Espírito Santo mesmo sendo destacada como um “hotspot” de
biodiversidade (Rödder et al., 2007), é alvo de uma crescente expansão agro-florestal e criação de
condomínios de chácaras, o que tem gerado intensa modificação na paisagem original (Ferreira, et al.
2012).

Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Petrópolis, assim como Teresópolis e Nova Friburgo, passa por uma intensa
e descontrolada expansão urbana, que acarreta na construção de áreas impermeabilizadas,
repercutindo na capacidade de infiltração das águas no solo, favorecendo a ocorrência de enxurradas
como consequência da supressão da vegetação nativa (Guerra et al., 2007).
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Reversibilidade:
Detalhes: Em Petrópolis, incêndios são comuns e praticamente anuais na região. Desde 2008,
grandes incêndios atingem as florestas e afloramentos rochosos do município; a maioria dos
incêndios na região se inicia devido a implementação de práticas de manejo inadequadas do solo
(Moraes, 2009). Proprietários locais utilizam-se do fogo para a limpeza de terrenos para a plantação
de culturas, para o estabelecimento de pastagem ou para abertura de terrenos destinados a
construção de condomínios.

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Mineração de granito, legal e ilegal, ainda impactam os afloramentos rochosos do estado do
Rio de Janeiro (Moura, 1992).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Biológica Augusto Ruschi (Kollmann 5646), Parque Estadual do
Forno Grande (Goldenberg 1177), Estação Biológica de Santa Lúcia (Demuner 637), Parque Nacional
da Serra dos Órgãos (Braga 17-119).

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

MALPIGHIACEAE

Lophanthera lactescens Ducke

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes
Data:27-08-2018
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Justificativa:  Árvore  de  até  15  m,  endêmica  do  Brasil  (Francener,  2018).  Conhecida  popularmente
como chuva-de-ouro,  a espécie é amplamente empregada no paisagismo e arborização urbana.
Entretanto,  sua  ocorrência  natural  representa  um notável  enigma,  com registros  de  ocorrência
natural confirmados somente em Floresta Ombrófila Densa no estado do Pará (Almeida, com. pess.).
As três coletas válidas foram realizadas em 1923 e posteriormente, em 1983. Desde então, somente
coletas provenientes de material cultivado foram efetuadas. Mesmo diante das intensas ameaças
incidentes  sobre  as  florestas  paraenses  (Fernside,  2015;  2016;  ICMBio,  2010),  particularmente
considerando-se o efeito negativo persistente a partir da aberturas de estradas (p. ex. Santarém-
Cuiabá, onde a espécie foi coletada), pouco se sabe sobre a distribuição e população natural de L.
lactescens.  Além  disso,  mesmo  ante  a  sanha  exploratória  verificada  na  região,  reconhece-se
simultaneamente  a  alta  biodiversidade  local  e  o  baixo  o  esforço  amostral  inerente  as  florestas  sul-
paraenses.  Assim,  a  espécie  foi  considerada  como  Dados  Insuficientes  (DD)  neste  momento,
demandando esforços de campo específicos que visem compreender sua real distribuição e tamanho
populacional para futura reavaliação de seu estado de conservação.

Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 4: 103. 1925
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População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Francener, 2018), coletada no estado do PARÁ, municípios de
Belterra (Ducke 17698), Itaituba (Amaral 1412), e Novo Progresso (Amaral 1222).
AOO: 12km²
EOO: 10756km²

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 até 15 m, inflorescência pêndula com flores amarelas e látex branco (Francener,
2018)

Reprodução:
Resume: A espécie foi coletada com flores e frutos imaturos no mês de maio (Amaral 1222).

Ameaças:
Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
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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: 7 Natural system modifications
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
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 possuma > 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: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
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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: 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 pasto e alimentando o setor madeireiro que se
instala ali, como uma alternativa de fonte de renda (ICMBio, 2010).
Usos:
Uso: 16. Other
Recurso: whole plant
Proveniência: cultivated
Detalhes:

MALPIGHIACEAE

Lophanthera pendula Ducke

Risco de extinção: ENB2ab(i,ii,iii)

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

Justificativa:  Árvore  de  até  6  metros  de  altura,  endêmica  do  Brasil,  na  Floresta  Ombrófila  da
Amazônia (Francener, 2018). Foi coletada nos municípios de Barcelos e São Gabriel da Cachoeira.
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Apresenta AOO=20 km² e três situações de ameaça. Nos municípios de ocorrência a principal ameaça
é a mineração, onde existem reservas importantíssimas de minério (nióbio, manganês e fosfato) que
estão sendo visadas para exploração e estão sofrendo invasões muito sérias por parte de garimpeiros
(Rylands e Pinto, 1998), assim como, no Alto e Médio Rio Negro, existe a exploração por indígenas e
não indígenas, em reservas e parques nos municípios de Barcelos e São Gabriel da Cachoeira (ANM,
Tantalita, 2005). Suspeita-se que esteja havendo declínio contínuo de EOO, AOO e qualidade do
hábitat da espécie.

Perfil da Espécie

Notas: Lophanthera pendula Ducke é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi descrita
em 1937 na revista Tropical Woods 50: 34. O material tipo é Ducke 226, foi coletado em São Gabriel
da Cachoeira (Amazonas) e encontra-se depositado nos herbários RB (Holótipo) K, P, US, NY (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.
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Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Lophanthera pendula é uma espécie endêmica do Brasil, a espécie ocorre no estado do
Amazonas, foi coletada nos municípios Barcelos (Acevedo-Rodriguez et al. 8329) e São Gabriel da
Cachoeira (Ducke 226)

AOO: 20km²
EOO: 23409km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Lophanthera pendula é uma árvore de até 6 metros de altura, terrestre, perene que ocorre
na Amazônia na floresta ombrófila (=Floresta pluvial) (Flora do Brasil 2020, em construção).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Aug to Aug
flowering Oct to Oct
fruiting Oct to Oct
Resume: Lophanthera pendula é uma planta com flores hermafroditas. A espécie floresce em outubro
(Ducke 226) e agosto (Acevedo-Rodriguez et al. 8329); e produz frutos em outubro (Ferreira 9373).

Ameaças:
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
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Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O local onde a espécie ocorre contém reservas importantíssimas de minério (nióbio,
manganês e fosfato) que estão sendo visadas para exploração, já possui rodovias dentro dos seus
limites (Perimetral Norte e a Rodovia São Gabriel-Cucuí parcialmente construída), instalações
militares, seis reservas indígenas, incluindo uma missão salesiana e está sofrendo invasões muito
sérias por parte de garimpeiros (especialmente ao longo Rio Cauaburí) (Rylands; Pinto, 1998).

Reversibilidade:
Detalhes: No Estado do Amazonas alem da citada reserva do Pitinga deveriam ser somadas as
dezenas de ocorrências no Alto e Médio Rio Negro, as quais são constantemente exploradas por
indígenas e não indígenas, em reservas e parques nos Municípios de Barcelos e São Gabriel da
Cachoeira, tudo ao arrepio da lei (ANM, Tantalita, 2005)

MALPIGHIACEAE

Lophanthera spruceana Nied.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León; Lucas Moraes
Data:27-08-2018

Justificativa: Árvore de até 12 m, endêmica do Brasil (Francener, 2018). Foi coletada em Floresta de
Igapó e Caatinga sobre areia branca no estado do Amazonas, municípios de Borba, Itapiranga, São
Gabriel  da  Cachoeira  e  São  Paulo  de  Olivença.  Apresenta  EOO=306582 km²,  em região  ainda
caracterizada  pela  presença  de  grandes  blocos  florestais  contínuos,  baixa  densidade  demográfica,
pouco esforço de coleta botânica e relativa pouca interferência antrópica (Lapig, 2018; BFG, 2015).
Apesar  da  ampliação  de  vetores  de  pressão  verificado  nesta  região  nos  últimos  anos  (Pfaff,  1999;
Moutinho et al., 2016; Silva-Junior et al., 2018), considera-se a espécie como Menor Preocupação (LC)
neste momento, demandando ações de pesquisa (distribuição, população) e conservação (garantia de
efetividade  de  áreas  protegidas  na  região  Noroeste  da  Amazônia)  a  fim  de  se  garantir  sua
perpetuação  e  a  manutenção  de  seu  estado  de  conservação.
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Perfil da Espécie

Notas: Lophanthera spruceana foi descrita em: Arbeiten aus dem Botanischen Institut des Königl.
Lyceums Hosianum in Braunsberg 5: 30. 1914.

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Francener, A., 2018) com ocorrência no estado do AMAZONAS,
municípios de Borba (Steven 12971), Itapiranga (Cid 768), São Gabriel da Cachoeira (Pires 7950), São
Paulo de Olivença (Krukoff s.n.)
AOO: 24km²
EOO: 306582km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Igapó
Resume: Árvore de até 12 m (Cid 768), que habita a Amazônia em Floresta de Igapó (Francener, A.,
2018).

Reprodução:
Resume: Foi coletada em flor nos meses de maio (Ribeiro 995), junho (Murça Pires 7950), julho
(Steven 12971), agosto (Cid 768),outubro (Spruce 2632), novembro (Murça Pires 1070)
com frutos em novembro (Murça Pires 1080)

Ameaças:
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: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
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Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: 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 prevêem 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.
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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MALPIGHIACEAE

Pterandra arborea Ducke

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  30  m,  endêmica  do  Brasil  (Francener,  2018).  Popularmente  conhecida
como  murici-bacaba,  foi  coletada  em  Floresta  Ombrófila  associada  a  Amazônia  nos  estados  do
Amapá,  Amazonas  e  Rondônia.  Apresenta  distribuição  muito  ampla  na  bacia  amazônica,
EOO=555669 km², alta representatividade em herbários e presença confirmada dentro dos limites de
Unidades  de  Conservação  de  proteção  integral.  Aparentemente.  a  espécie  encontra-se  livre  de
ameaças diretas como corte seletivo ou outros usos que afetem sua perpetuação. Adicionalmente,
áreas  de  floresta  em  estado  primitivo  e  com  baixo  volume  de  coletas  botânicas  indicam
possivelmente uma maior amplitude geográfica do que a atualmente documentada. Assim, considera-
se  a  espécie  como  de  Menor  Precoupação  (LC)  no  momento.  Estudos  específicos  sobre  sua
distribuição,  números  e  tendências  populacionais  e  impacto  de  vetores  de  stress  devem  ser
conduzidos a fim de subsidiar uma avaliação de risco de extinção robusta no futuro e evitar assim sua
inclusão em categoria de ameaça mais restritiva ante as crescentes ameaças documentadas por toda
a Amazônia (Charity et al. 2016; Fernside, 2016; Fernside, 2015; Nogueira et al., 2007; Nepstad et al.,
2006).
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Bull. Mus. Natl. Hist. Nat. 1932, Ser. II. iv. 736. Popularmente conhecida como
murici bacaba (Silva 5524), muricirana (Aluísio 83)

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 (Francener, 2018), com ocorrência nos estados de: AMAPÁ,
municípios de Mazagão (Silva 5524), Serra do Navio (Cowan 38123); AMAZONAS, municípios de Coari
(Nogueira 140), Itacoatiara (Rodrigues 7577), Manaus (Rodrigues 7244), Manicoré (Silveira 24), Rio
Preto da Eva (Boom 8649), Tefé (Silva 60825); PARÁ, município de Almeirim (Beck 98); RONDÔNIA,
município de Porto Velho (Simon 956).
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AOO: 104km²
EOO: 555669.77km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Luminosidade:
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de até 30 m de altura, na Floresta Ombrófila da Amazônia (Francener, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Apr to Apr
flowering Jul to Nov
fruiting Jan to Jan
fruiting Jul to Aug
fruiting Nov to Nov
Resume: A espécie foi coletada em flor nos meses de: abril (Cid 5596), julho (Rodrigues 5961), agosto
(Silva 5524), setembro (Rodrigues 6032), outubro (Zartman 6042), novembro (Pacheco 49); e em
frutos nos meses de: janeiro (Silva 60825), julho (Hopkins 1468), agosto (Assunção 365), novembro
(Cowan 38123).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
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Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
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: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: 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). Os
incentivos fiscais generosos oferecidos pelo governo brasileiro para fazendas de gado na Amazônia
nos anos 70 e início dos 80 foram motivos importantes para ampliação do desmatamento, apesar da
baixa produtividade das pastagens (Binswanger, 1991). O município de Rio Preto da Eva está situado
a 78 km de Manaus. Este município é atravessado pela AM-010 que liga Manaus a Itacoatiara e pela
BR-174, frentes de expansão do desmatamento, da agricultura e da pecuária. O estabelecimento do
município em 1981 deu-se ao fato de ter sido implantada a colônia agrícola de imigrantes japoneses e
alguns colonos brasileiros que se instalaram em fins de 1967, assim como a abertura da AM-010
(LAPIG, 2018). O município de Porto Velho tem aproximadamente 15,36% do seu território ocupado
com pastagem (LAPIG, 2018).

Ameaça: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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mature individuals
Detalhes: Fernside (2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do
desmatamento, atraindo trabalhadores imigrantes 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).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
mature individuals
Detalhes: Desde a década de 1960, a expansão de estradas, barragens e grandes projetos de
mineração levaram a um intenso processo de ocupação regional que já levou cerca de 20% das
florestas originais associadas ao bioma Amazônia no Brasil, e causaram conflitos sociais recorrentes
(Becker, 2004; Hecht, 2011; Silva, 2015; Souza et al., 2015). De 1988 a 2015, 413.505 km² de
florestas na região foram substituídos por outros tipos de uso da terra (INPE, 2015). Em 2004, o
desmatamento chegou a 27.772 km², o que levou o governo brasileiro a elaborar um plano de longo
prazo para controlar o desmatamento e afastar a região do modelo de fronteira tradicional para um
plano de desenvolvimento mais centrado na conservação (Hecht, 2011). Somente no estado do
Amazonas a taxa anual de desmatamento entre 1988 e 2017 foi de 24.493 km²/ano (INPE, 2018).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
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habitat
Detalhes: van Marle et al. (2016) 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: 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 implementadas
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 possuma > 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
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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 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada na Reserva Florestal Adolpho Ducke (Rodrigues 6032)

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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MALVACEAE

Aguiaria excelsa Ducke

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:22-11-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  50  m,  endêmica  do  Brasil  (Carvalho-Sobrinho,  2018).  Popularmente
conhecida como duraque, foi coletada em Floresta de Terra Firme associada a Amazônia no estado do
Amazonas, município de São Gabriel da Cachoeira. É conhecida por somente seis coletas, incluindo o
material-tipo. Após sua publicação original (Ducke, 1036), a espécie só foi coletada novamente em
2013,  cujo  espécime  representa  a  primeira  coleção  em  flores  (Cardoso  et  al.,  2015).  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 assim uma robusta avaliação de seu risco de extinção.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: An. Acad. Bras. Ciênc. 7(4): 329-331, pl. s.n.. 1935. Popularmente conhecida por
duraque na região amazônica (Carvalho-Sobrinho, 2018). Após a coleta e descrição desse gênero
realizadas pelo Ducke, a espécie só foi coletada novamente em 2013 cujo espécime representa a
primeira coleção em flores (Cardoso et al., 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: Espécie endêmica do Brasil (Carvalho-Sobrinho, 2018), com ocorrência no estado:
AMAZONAS, município de São Gabriel da Cachoeira (Ducke 29024).
AOO: 20km²
EOO: 466.29km²
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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 até 50 m de altura, ocorrendo em floresta de terra firme na Amazônia (Cardoso
et al., 2015; Carvalho-Sobrinho, 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: 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

417



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:
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).

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).

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
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
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(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).

Ações de Conservação:
Ação: 3.2 Species recovery
Situação: needed
A exemplo de Cardoso et al. (2015), 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.

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MALVACEAE

Callianthe latipetala (G.L. Esteves & Krapov.) Donnell

Risco de extinção: ENB2ab(ii,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Patricia da Rosa
Data:17-09-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  17  m,  endêmica  do  Brasil  (Takeuchi,  2018).  Foi  coletada  em  Floresta
Ombrófila  Mista  associada  a  Mata  Atlântica  nos  estado  de  São  Paulo  e  Rio  de  Janeiro.  Apresenta
distribuição restrita,  AOO=32 km² e ocorrência  exclusiva em habitat  severamente fragmentado.
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Sabe-se que restam somente 12,4% de vegetação original na Mata Atlântica brasileira (SOS Mata
Atlântica  e  INPE,  2018),  drasticamente  reduzida  após  cinco  séculos  de  exploração irracional.  A
população conhecida encontra-se entre as duas maiores metrópoles do país, Rio de Janeiro e São
Paulo, e está sujeita aos efeitos nocivos do crescimento urbano acelerado (Lapig, 2018; Prefeitura
Municipal  de Pindamonhangaba,  2018),  desmatamento para abertura de estradas (Lapig,  2018),
estabelecimento  de  pastagens,  silvicultura  e  pólos  químico-industriais  (Lapig,  2018;  Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, 2018). Assim, considera-se C. latipetala Em Perigo (EN) de extinção,
mesmo considerando-se sua ocorrência dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção
integral, também sujeitas a incidência de vetores de stress (Batista et al., 2009). Assim, infere-se
declínio contínuo em AOO e em extensão e qualidade do habitat. Recomenda-se ações de pesquisa
(distribuição, população) e conservação (Plano de Ação) a fim de se garantir sua perpetuação.

Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Syst. Bot. 37(3): 719. 2012

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:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Takeuchi, 2018) com ocorrência no estado de SÃO PAULO,
municípios de Campos de Jordão (Buzato 31745), Pindamonhangaba (Takeuchi 62), Piquete
(Kuhlmann 2378), Santo Antônio do Pinhal (Takeuchi 72), São José do Barreiro (Bovini 3999), São
Paulo (Sazima 31790). Na Flora do Brasil existe menção a ocorrência no estado do Rio de Janeiro
(Takeuchi, 2018), provavelmente pelo fato da espécie ocorrer no Parque Nacional da Bocaina que tem
60% de seu território no estado do Rio de Janeiro.
AOO: 32km²
EOO: 5340km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Mista
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com até 17 m de altura que habita a Floresta Ombrófila Mista na Mata Atlântica
(Takeuchi, 2018; Takeuchi e Esteves, 2012).

Reprodução:
Fenologia:
flowering May to Sep
Resume: Foi coletada em flor nos meses de: maio (Esteves 2758), junho (Bovini 3999), julho (Freitas
428), agosto (Sazima 31790), setembro (Buzato 31746).

Ameaças:
Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
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Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: A ocupação desordenada em Campos do Jordão agravou ainda mais a situação de risco de
deslizamentos através de seus diversos aspectos, tais como desmatamento e supressão vegetal,
ausência de sistemas de saneamento, drenagem deficitária e movimentação de solo (Rosa-Filho e
Cortez, 2010).

Ameaça: 2.1.3 Agro-industry farming
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Cerca de 40% da área total do Parque Estadual dos Mananciais de Campos do Jordão foi
substituída por reflorestamento de Pinus sp., com o intuito de produzir madeira e desenvolvimento de
pesquisas. Ao longo do desenvolvimento dos levantamentos da AER foi detectado que em todos os
Campos de Altitudes houve a presença de indivíduos deste gênero (Fundação Florestal, 2018).

Ameaça: 2.3.3 Agro-industry grazing, ranching or farming
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O município de Pindamonhangaba, além de ser cortado pela BR-116 (Rod. Pres. Dutra) e
pelo rio Paraíba do Sul, tem 35% de seu território utilizado para pastagem (Lapig, 2018).

Ameaça: 1.2 Commercial & industrial areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
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Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Sua indústria tem importante atuação na metalurgia (Aços Vilares), autopeças, química,
reciclagem de alumínio (Latasa) , entre outras (Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 2018).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
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
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
Detalhes: O Parque Nacional Serra da Bocaina totalizando uma área de 104.000 ha, da qual cerca de
60% localiza-se no Estado do Rio de Janeiro e 40% no Estado de São Paulo. possui como ameaças a
sua biodiversidade local a extração vegetal, queimadas, construções civis, canalização, barramento
de canais fluviais, turismo e visitação descontrolados (Batista et al., 2009).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada no Parque Nacional da Serra da Bocaina (Rossi 1563).
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Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MALVACEAE

Catostemma albuquerquei Paula

Risco de extinção: ENB1ab(i,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:03-10-2018

Justificativa:  Árvore de até  30 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Conhecida popularmente por mamãorana, foi coletada em Floresta de Terra Firme e Campinarana
associadas a Amazônia no estado do Amazonas, municípios de de Itacoatiara, Manaus e Rio Preto da
Eva. Apresenta distribuição muito restrita à região metropolitana e rural adjacente à Manaus, com
EOO=2910  km²,  três  situações  de  ameaça  e  fitofisionomias  de  ocorrência  em  processo  de
fragmentação acelerado. Apesar da ocorrência dentro de Unidade de Conservação e em áreas onde
ainda predominam na paisagem remanescentes de vegetação nativa, sabe-se que a região vem
experienciando crescimento urbano e agropecuário acelerado a partir de desmatamentos acentuados
promovidos pelo estabelecimento de estradas e do tradicional efeito de transbordamento (Charity et
al., 2016; Fernside, 2015; Pfaff et al., 2007; Nepstad et al., 2006; Pfaff, 1999). Diante desse cenário,
C. albuquerquei foi considerada Em Perigo (EN) de extinção, pela sua distribuição restrita, número de
situações  de  ameaça  e  ocorrência  em  fitofisionomias  em  processo  de  fragmentação  acentuada.
Infere-se declínio contínuo em EOO e extensão e qualidade de habitat.  Recomenda-se ações de
pesquisa  (distribuição,  números  e  tendências  populacionais,  padrão de  raridade)  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: Ci. & Cult. 21: 702. 1969. Popularmente conhecida por mamãorana (Esteves,
2005).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A madeira de Catostemma albuquerquei é moderadamente leve e mole, com fibras
espessas, ricas em celulose e pobre em lignina, cujas características indicam a viabilidade de estudos
com vistas à produção de polpa para papel (Paula, 1975).

Reference:
Paula, J.E., 1975. Estudos sobre Bombacaceae - II. Anatomia do lenho secundário de Catostemma
albuquerquei Paula. Acta Amaz. 5, 297–299.

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, município de Itacoatiara (Monteiro 1943), Manaus (Albuquerque 68), Rio Preto da
Eva (Carvalho-Sobrinho 3115).
AOO: 32km²
EOO: 2910.18km²

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: Campinarana
Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvores de 25-30 m de altura (Esteves, 2005), ocorrendo em floresta de terra firme e
campinarana na Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering May to Jul
fruiting Sep to Nov
Resume: A espécie foi coletada em flor/botões nos meses de: maio (Albuquerque 44), junho (Monteiro
143), julho Aloísio 45); e em frutos no mês de: setembro (Rodrigues 7164), novembro (Albuquerque
s.n.).
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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: 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
Stress: national
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:
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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). 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: 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).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
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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: 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
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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).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Florestal Adolfo Ducke (Albuquerque 68).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MALVACEAE

Catostemma cavalcantei Paula

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:03-10-2018

Justificativa: Árvore de até 25 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
registrada  em Floresta  de  Terra  Firme e  Campinarana  associadas  a  Amazônia  nos  estados  do
Amazonas  e  Roraima.  Apresenta  distribuição  ampla  na  região  norte  da  bacia  amazônica,
EOO=148474  km²  e  ocorrência  em áreas  ainda  dominadas  por  expressivos  fragmentos  florestais  e
presença em Unidades de Conservação, como o Parque Estadual da Serra do Aracá. Aparentemente
não sofre pressão direta pelo corte seletivo e não possui uso conhecido documentado. Por essas
razões, portanto, C. cavalcantei foi considerada como de Menor Preocupação (LC) neste momento.
Estudos  específicos  sobre  sua  distribuição,  números  e  tendências  populacionais  e  impacto  de
potenciais  pressões  diretas  devem  ser  conduzidos  a  fim  de  subsidiar  uma  avaliação  de  risco  de
extinção robusta no futuro e evitar assim sua inclusão em categoria de ameaça mais restritiva ante
as crescentes ameaças documentadas por toda a Amazônia (Charity et al. 2016; Fernside, 2015;
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Nogueira et al., 2007; Nepstad et al., 2006).

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Ci. & Cult. 21: 701. 1969.

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: AMAZONAS, município de Barcelos (Rodrigues 11100), Manaus (Fróes 22802), Presidente
Figueredo (Ferreira 7593), Santa Isabel do Rio Negro (Prance 15646); RORAIMA, município de Alto
Alegre (Prance 10801).
AOO: 20km²
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EOO: 148474.89km²

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: Campinarana
Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore de 25 m de altura (Prance 15646), ocorrendo em floresta de terra firme e
campinarana na Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Jul to Jul
fruiting Mar to Mar
fruiting Oct to Oct
Resume: A espécie foi coletada em flor/botões nos meses de: julho (Ferreira 7593); e em frutos no
mês de: março (Prance 10801), outubro (Prance 15646).

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: 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
Stress: national
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. 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
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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 (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 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).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
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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: 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
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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).

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.
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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MALVACEAE

Catostemma milanezii Paula

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Patricia da Rosa
Data:14-11-2018

Justificativa:  Árvore de até  35 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida como falso-cardeiro, foi coletada em Floresta de Terra Firme e Campinarana
associadas a Amazônia nos estados do Amazonas e Roraima. Apresenta distribuição restrita, o que
possivelmente reflete o baixo esforço de coletas botânicas na região, ainda mais para árvores desse
porte. Foi documentada dentro de Unidade de Conservação e em áreas ainda distantes de vetores de
stress,  usualmente  em  ótimo  estado  de  conservação  e  com  pouca  ou  nenhuma  interferência
antrópica severa. Aparentemente, a espécie encontra-se livre de ameaças diretas como corte seletivo
ou outros usos que afetem sua perpetuação. Diante do exposto, portanto, a espécie foi considerada
neste  momento  como de  Menor  Preocupação (LC),  demandando ações  de  pesquisa  (ampliação
esforço de coleta, 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: Espécie descrita em: Ciência e Cultura 21(4): 702. 1970. Nome vernáculo: falso-cardeiro (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: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados do AMAZONAS, municípios Manaus (Paula 393), Rio Preto da Eva (Carvalho-Sobrinho 3116);
RORAIMA, município Rorainópolis (Ferreira 9142).
AOO: 28km²
EOO: 5005km²
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Ecologia:
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 35 m de altura (Nascimento 4688-25) 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 Mar to Mar
flowering Aug to Aug
fruiting Apr to Aug
fruiting Dec to Dec
Resume: Catostemma milanezii é uma é uma espécie hermafrodita. A espécie foi registrada com
flores em: março (Rodrigues 8757) e agosto (Ferreira 9142). Foi registrada com frutos em abril
(Nascimento 502), maio (Paula 393), junho (Paula 401), julho (Esteves 5), agosto (Ferreira 9142) e
dezembro (Paula 421).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
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past
present
future
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
apresentou a maior taxa média geométrica de crescimento anual (Nogueira, et al. 2007)

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 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
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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).

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: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
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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 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:

MALVACEAE

Catostemma sclerophyllum Ducke

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:14-11-2018

Justificativa: Árvore de até 19 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  Floresta  de  Terra  Firme  a  Campinarana  associadas  a  Amazônia  nos  estados  do
Amazonas  e  Roraima.  Apresenta  distribuição  muito  ampla,  EOO=188338  km²  e  ocorrência  em
Unidades de Conservação de distintos níveis de proteção e esferas administrativas. Aparentemente, a
espécie encontra-se livre de ameaças diretas como corte seletivo ou outros usos que afetem sua
perpetuação. Diante do exposto, portanto, a espécie foi considerada neste momento como de Menor
Preocupação (LC), 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: Trop. Woods 50: 39. 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: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados: AMAZONAS, município de Barcelos (Rodrigues 10906), Manaus (Coêlho s.n.), Presidente
Figueiredo (Silva 204), São Gabriel da Cachoeira (Rodrigues 1125); RORAIMA, município de Caracarai
(Pires 14001), Rorainópolis (Santos 676).
AOO: 56km²
EOO: 188338.14km²
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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: Campinarana
Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore com cerca de 19 m de altura (Esteves, 2005), ocorrendo em floresta de terra firme e
campinarana na Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

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

446



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: national
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: 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).
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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
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
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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: national
Severidade: very 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
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).
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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:
mature individuals
habitat
Detalhes: A espécie foi registrada na área da Usina Hidrelétrica de Balbina (Silva 202). 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 implementadas 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 possuíam > 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 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Florestal Adolfo Ducke (Pereira 1706).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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MALVACEAE

Ceiba rubriflora Carv.-Sobr. & L.P.Queiroz

Risco de extinção: ENB2ab(ii,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Patricia da Rosa
Data:25-09-2018

Justificativa: Árvore de até 20 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Estacional Semidecidual sobre afloramentos calcários associada a Caatinga nos
estados da Bahia e Minas Gerais. Possui distribuição restrita, AOO=40 km², especificidade de habitat,
que  encontra-se  severamente  fragmentado  e  não  possui  subpopulações  legalmente  protegidas
dentro dos limites de nenhuma Unidade de Conservação. A Caatinga onde ocorre conta atualmente
com menos que 50% de sua extensão original (Marinho et al., 2016). A extração de madeira para
produção de carvão, construção civil e uso doméstico tem sido uma ameaça generalizada à florestas
estacionais associadas à Caatinga (Gariglio et al., 2010), que também representa o bioma brasileiro
menos protegido legalmente (MMA,  2011).  A  mineração do calcário  sobre o  qual  as  formações
florestais estacionais se estabelecem ao longo do Rio São Francisco também representa uma ameaça
a espécie. Assim, C. rubriflora foi considerada Em Perigo (EN) de extinção. Infere-se declínio contínuo
em AOO e qualidade e extensão de seu habitat. Recomenda-se o desenvolvimento de ações de
pesquisa (distribuição, números e tendências populacionais) e conservação (criação de área protegida
e Plano de Ação) a fim de se garantir sua perpetuação na natureza no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Kew Bull. 63(4): 649-653. 2008

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 Bom Jesus da Lapa (Andrade-Lima 8161), Carinhanha (Carvalho-
Sobrinho 574), Coribe (Lopes 1398), Iuiú (Carvalho-Sobrinho 2994), São Félix do Coribe (Leite 304);
MINAS GERAIS, município de Jaíba (Teixeira Filho s.n.) e Luislândia (Matos 3494).
AOO: 40km²
EOO: 19440km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: rupicolous
saxicolous
Biomas: Caatinga
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Floresta Estacional Semidecidual
Vegetação sobre afloramentos rochosos
Resume: Árvore com até 20 m, caducifólia quando em flor, que habita a Caatinga, em Floresta
Estacional Semidecidual, sobre afloramentos rochosos (Carvalho-Sobrinho e Queiroz, 2008).

Reprodução:
Fenologia:
flowering May to Jul
fruiting Sep to Sep
Resume: Foi coletada com flores em maio (Matos 3494), julho (Silva 1438); com frutos em setembro
(Carvalho Sobrinho 574).

Ameaças:
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 Bom Jesus da Lapa com 411552 ha tem 32% de seu território (134332 ha)
ocupados por pastagem (Lapig, 2018). O município de Carinhanha com 252942 ha tem 43% de seu
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território (107725 ha) ocupados por pastagem (Lapig, 2018). O município de São Félix do Coribe com
175435 ha tem 30% de seu território (53218 ha) ocupados por pastagem (Lapig, 2018).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A extração de madeira para carvão, construção civil e uso doméstico tem sido uma ameaça
generalizada à Caatinga por muitos séculos. Historicamente, árvores grandes e maduras eram
altamente valiosas ao ponto de serem suprimidas a virtualmente desaparecerem da paisagem. O uso
industrial das árvores da Caatinga para a produção de carvão, que é parcialmente feito de forma
ilegal e descontrolada, contribui fortemente para modificar a densidade e a estrutura da vegetação
remanescente (Gariglio et al., 2010). O uso de madeira e carvão para uso doméstico (por exemplo,
forno a lenha) também não é desprezível, correspondendo a 30% do que é extraído anualmente
(Gariglio et al., 2010).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
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. 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).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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MALVACEAE

Christiana macrodon Toledo

Risco de extinção: ENB2ab(ii,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Patricia da Rosa
Data:25-09-2018

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 e Cerrado sensu lato no estado de
São Paulo.  Apresenta  distribuição  restrita,  AOO=28 km²  e  ocorrência  em habitats  severamente
fragmentados. A Mata Atlântica e o Cerrado no estado de São Paulo resguardam atualmente cerca de
16% e 10% de sua vegetação nativa original (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018; Faraco et al., 2010).
Os municípios onde a espécie foi registrada possuem entre 50% e 65% de seus territórios convertidos
em plantações de cana-de-açúcar (Lapig, 2018), e estão fortemente ameaçados ante a crescente
expansão das práticas agrícolas de larga escala na região. As subpopulações documentadas próximas
a grande São Paulo encontram-se impactadas pelo crescimento urbano acelerado da maior cidade do
país.  Mesmo com subpopulações protegidas dentro dos limites de Unidades de Conservação de
proteção  integral,  C.  macrodon  foi  considerada  Em Perigo  (EN)  de  extinção.  Infere-se  declínio
contínuo em AOO, extensão e qualidade de habitat. Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição,
números  e  tendências  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: Espécie descrita em: Arq. Bot. Estado São Paulo 3: 29. 1952

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, municípios de Franco da Rocha (Baitello 1581), Jardinópolis (Kuhlmann 2009),
Lavínia (Bernacci 1968), Marília (Durigan s.n.), Matão (Souza 5650), Porto Ferreira (Bertoni 16899),
Ribeirão Preto (Kotchetkoff-Henriques 623).
AOO: 28km²
EOO: 49253km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de 4 m, que habita a Floresta Ombrófila, na Mata Atlântica (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018)

Reprodução:
Fenologia:
flowering Dec to Dec
fruiting Fev to Nov
Resume: Foi coletada com flores em dezembro (Bertoni 16899); e com frutos em fevereiro (Baitello
1683), abril (Souza 5650), maio (Baitello 1581), setembro (Bernacci 1968), novembro (Kuhlmann
2009).

Ameaças:
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 Matão tem 50% de seu território (52490 ha) plantados de soja, milho e
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principalmente cana-de-açúcar (24634 ha) (Lapig, 2018). O município de Jardinópolis com 50187 ha,
teve em 2014, 65% de seu território (32915 ha) plantados de cana-de-açúcar (Lapig, 2018). O
município de Lavínia com 53767 ha teve em 2014, 40% de seu território (21479) plantados de cana-
de-açúcar (Lapig, 2018). O município de Ribeirão Preto com 65091 ha, teve em 2015, 57% de seu
território (37104 ha) plantados de cana-de-açúcar (lapig, 2018).

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 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).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada no Parque Estadual de Juqueri (Baitello 1581) e no Parque Estadual de Porto Ferreira
(Konopczyk s.n.)
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MALVACEAE

Eriotheca bahiensis M.C. Duarte & G.L. Esteves

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

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:14-11-2018

Justificativa: Árvore de até 15 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  Floresta  Ombrófila  de  tabuleiro  associada  a  Mata  Atlântica  no  estado  da  Bahia.
Apresenta  distribuição  muito  restrita,  EOO=4458  km²,  AOO=24  km²,  ocorrência  em  fitofisionomia
florestal  severamente  fragmentada  e  ausência  de  áreas  protegidas  nas  suas  localidades  de
ocorrência. 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 encontram-se fragmentadas como resultado de atividades antrópicas realizadas no
passado  e  atualmente,  restando  12%  remanescentes  florestais  (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 E. bahiensis na natureza. 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.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Brittonia 63(3): 338. 2011.

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 Conde (Ferreira 1239), Itacaré (Almeida 148), Una (Jardim 1159),
Uruçuca (Thomas s.n.).
AOO: 24km²
EOO: 4458.06km²
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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 até 15 m de altura, ocorrendo na floresta pluvial de tabuleiros na Mata Atlântica
(Duarte e Esteves, 2011).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Oct to Dec
fruiting Dec to Dec
Resume: A espécie foi coletada em flor/botões nos meses de: outubro (Almeida 148), novembro
(Amorim 373), dezembro (Ferreira 1239); e em frutos nos meses de: dezembro (Ferreira 1239).

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 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
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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: 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 Conde, Itacaré, Una e Uruçuca restam cerca de 6%,
31,6%, 37,7% e 20%, respectivamente, da Mata Atlântica original nesses municípios (Fundação SOS
Mata Atlântica e INPE, 2018).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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MALVACEAE

Eriotheca candolleana (K.Schum.) A.Robyns

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:06-11-2018

Justificativa:  Árvore de até  25 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida como mugumba, foi coletada em Cerrado sensu lato e Floresta Estacional
Semidecidual  associadas ao Cerrado e a Mata Atlântica nos estados da Bahia,  Distrito  Federal,
Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e
Tocantins. A espécie apresenta ampla distribuição, EOO=1342874 km² e presença frequente em
herbário e ocorrência confirmada dentro dos limites de Unidades de Conservação. Aparentemente. a
espécie encontra-se livre de ameaças diretas como corte seletivo ou outros usos que afetem sua
perpetuação. Apesar da área de ocorrência central da espécie situar-se em dois hotspot, a espécie foi
considerada de Menor Preocupação (LC) neste momento. Estudos específicos sobre sua distribuição,
números e tendências populacionais e impacto de vetores de stress devem ser conduzidos a fim de
subsidiar uma avaliação de risco de extinção robusta no futuro e evitar assim sua inclusão em
categoria de ameaça mais restritiva.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Bull. Jard. Bot. État Bruxelles 33: 134. 1963. Popularmente conhecida por
mugumba (Silva e Nascimento, 2001).

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 da BAHIA (Carvalho-Sobrinho 3016), DISTRITO FEDERAL (Silva 219), ESPÍRITO SANTO (Moraes
3679), GOIÁS (Rizzo 1780), MATO GROSSO (Ratter 2207), MATO GROSSO DO SUL (Conceição 2944),
MINAS GERAIS (Barreto 895), RIO DE JANEIRO (Glaziou 18892), SÃO PAULO (Paula-Souza 2353),
TOCANTINS (Rizzo 888).
AOO: 456km²
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EOO: 1342874.65km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Luminosidade: heliophytic
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Resume: Árvore de 5-25 m de altura, ocorrendo floresta estacional semidecidual e no cerrado (Duarte
et al., 2007).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering May to Sep
fruiting Aug to Oct
Resume: A espécie foi encontrada em estado fértil em distintos períodos do ano, sendo coletada em
flor/botões principalmente entre os meses de maio e setembro e com frutos entre agosto e outubro.

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
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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
(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: 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). 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
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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 ocorre em unidades de conservação de distintas categorias e esferas como, por exemplo, o
Parque Nacional de Brasília (Fonsêca 1642), Parque Estadual de Porto Ferreira (Dickfeldt 415) e
Reserva Natural Vale (Lima 7535).

Ação: 3.4 Ex-situ conservation
Situação: on going
A espécie ocorre no Jardim Botânico de Brasília (Caetano 3).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MALVACEAE

Eriotheca dolichopoda A.Robyns

Risco de extinção: VUB1ab(i,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:14-11-2018

Justificativa: Árvore de até 30 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombrófila Densa de tabuleiro e em áreas de tensão ecológica na região da Serra
do Orobó, associada a Mata Atlântica no estado da Bahia. Apresenta distribuição restrita, EOO=5090
km² e ocorrência confirmada em Unidade de Confirmação. 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 encontram-se fragmentadas como resultado
de atividades antrópicas realizadas no passado e atualmente, restando 12% remanescentes florestais
(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 E. dolichopoda na natureza. A região da
Serra  do  Orobó,  onde  a  espécie  foi  registrada  em  formações  florestais  transicionais  interioranas,
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ameaças como desmatamento, queimadas e mineração industrial afetam sua persistência (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.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 49(3-4): 457. 1979.

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 (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: BAHIA, município de Arataca (Jardim 4924), Ilhéus (Santos 3839), Itaberaba (Queiroz 10776),
Santa Luzia (Carvalho-Sobrinho 3123), Una (Duarte 92).
AOO: 24km²
EOO: 5090.47km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: deciduifolia
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 12-30 m de altura, ocorrendo em floresta dos tabuleiros (Duarte, 2010).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Nov to Dec
Resume: A espécie foi coletada em flor/botões nos meses de: novembro (Hage 38), dezembro (Santos
3839).

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

471



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
tornando cada vez mais raras, enquanto pioneiras e espécies secundárias estão se tornando
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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: 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:
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). Em Arataca, Ilhéus, Itaberaba, Santa Luzia e Una restam
cerca de 9,3%, 19,2%, 3,4%, 18,5% e 37,7%, respectivamente, da Mata Atlântica original nesses
municípios (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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MALVACEAE

Eriotheca estevesiae Carv.-Sobr.

Risco de extinção: NT

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:26-11-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  10  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em construção,  2018;
Carvalho-Sobrinho et al., 2015). Conhecida popularmente como paineira ou paina, foi coletada em
Cerrado latu sensu nos estados de Goiás, Tocantins e no Distrito Federal. Apresenta distribuição
relativamente ampla, EOO=58059 km² e ocorrência no território de abrangência do Plano de Ação
Nacional  para  a  conservação  da  flora  ameaçada  de  extinção  da  Bacia  do  Alto  Tocantins  (em
elaboração). Apesar do valor de EOO suprassar o limiar para inclusão da espécie em categoria de
ameaça, esta não foi registrada dentro dos limites de Unidades de Conservação, e sua região de
ocorrência encontra-se na zona de avanço da fronteira agropecuária intensiva e mecanizada da
produção  de  soja  (Ferreira  e  Tokarski,  2007).  Adcionalmente,  sabe-se  que  o  Cerrado  possui
atualmente  cerca  de  50%  da  cobertura  florestal  original,  com  remanescentes  sujeitos  a  taxa  de
desmatamento elevada principalmente devido à expansão de pastagens para pecuária, indústrias de
soja, reservatórios de hidrelétricas e expansão de áreas urbanas (Françoso et al,. 2015; Ratter et al.,
1997).  O  verificado  aumento  na  frequência  e  intensidade  de  incêndios  também  vulnerabiliza  as
fitofisionomias  associadas  ao  Cerrado  em  que  E.  estevesiae  foi  registrada  (Pivello,  2011;  Kolbek  e
Alves, 2008). Assim, foi considerada como Quase Ameaçada (NT) neste momento, uma vez que a
incidência dos eventos de stress descritos pode resultar  em drásticas reduções populacionais e
consequentemente,  em declínio  continuado no valor  de EOO. Recomenda-se ações de pesquisa
(distribuição, tendências e números populacionais) e conservação (Plano de Ação, criação de áreas
protegidas) urgentes a fim de se evitar sua inclusão em categoria de ameaça no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Brittonia 67(1): 30. 2015. Popularmente conhecida por paineira (Guimarães 41),
paina (Amaral-Santos 503).

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 (Carvalho-Sobrinho et al., 2015; Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018), com ocorrência no estado: DISTRITO FEDERAL, Brasília (Goodland 4404); GOIÁS,
município de Cavalcante (Pereira-Silva 5392), Minaçu (Walter 2580), Niquelândia (Amaral-Santos
503); TOCANTINS, município de Figueirópolis (Ratter 7969), Lajeado (Ratter 7849), Monte do Carmo
(Bridgewater 1075), Natividade (Paula-Souza 8933), Paranã (Guimarães 41), Peixe (Guimarães 31),
Pindorama do Tocantins (Mendonça 6251), Pugmil (Ratter 7935), São Salvador do Tocantins (Pereira-
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Silva 10995).
AOO: 52km²
EOO: 58059.26km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Luminosidade: heliophytic
Longevidade: perennial
Fenologia: deciduifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 2 Savanna
Biomas: Cerrado
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Resume: Árvores até 10 m de altura, ocorrendo em vegetação de cerrado (Carvalho-Sobrinho et al.,
2015).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Sep to Sep
fruiting Sep to Oct
Resume: A espécie foi coletada em flor/botões nos meses de: setembro (Pereira-Silva 5392); e em
frutos nos meses de: setembro (Walter 2580), outubro (Pereira-Silva 10995).

Ameaças:
Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
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Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
habitat
Detalhes: A Chapada dos Veadeiros é o principal polo de turismo ecológico no centro-oeste e tem
movimentado a atividade nos municípios integrantes, como Cavalcante, devido ao Parque Nacional da
Chapada dos Veadeiros e as inúmeras cachoeiras dessa região (Ferreira e Tokarski, 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 região de ocorrência dessa espécie encontra-se na zona de avanço da fronteira
agropecuária intensiva e mecanizada, principalmente a produção de soja (Ferreira e Tokarski, 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). 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,
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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: Um dos principais usos do solo nesta região é a pecuária extensiva (Ferreira e Tokarski,
2007). 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 and 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:
mature individuals
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, 2014; Jacobi and Carmo, 2008).

478



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: 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: 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).

Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
mature individuals
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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, dentre elas a UHE Serra da Mesa
(Ferreira e Tokarski, 2007).

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
habitat
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; Pivello et al., 1999a,b).

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 Bacia do Alto Tocantins (em elaboração).

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

Eriotheca longipedicellata (Ducke) A.Robyns

Risco de extinção: VUA2cd

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:14-11-2018

Justificativa:  Árvore de até  38 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Conhecida popularmente por mamorana-de-anta, entre outros, foi coletada em Floresta de Terra
Firme  associada  a  Amazônia  nos  estados  do  Amapá,  Amazonas  e  Pará.  A  espécie  apresenta
distribuição ampla, EOO=133850 km² e ocorrência dentro dos limites de Unidades de Conservação.
Entretanto, possui baixa frequência de indivíduos potencialmente maduros (Guimarães et al., 2016;
Batista et al., 2015) e população aparentemente pequena, além de pouca representatividade em
herbários. Adcionalmente, sua madeira é amplamente utilizada pela carpintaria em geral e suas
subpopulações estão sujeitas ao corte seletivo (ITTO MIS, 2018). Com base nos dados de abundância
e corte seletivo, suspeita-se que a espécie tenha perdido cerca de 30% de sua população durante os
últimos 90 anos (Tempo de Geração estimado para árvores de grande porte em no mínimo 30 anos).
Assim, a espécie foi considerada Vulnerável (VU) por A2 pelo declínio contínuo em AOO, qualidade e
extensão de habitat e pelos níveis atuais e potenciais de exploração seletiva. Recomenda-se ações de
pesquisa (números e tendências populacionais, impacto do corte seletivo na abundância e estrutura
populacional  da  espécie)  e  conservação  (Plano  de  Ação  e  manejo  sustentável)  urgentes  a  fim  de
evitar  sua  inclusão  em  categoria  de  ameaça  mais  restritiva  caso  a  ameaça  direta  não  cesse.

481



Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Bull. Jard. Bot. État Bruxelles 33: 167. 1963. Conhecida popularmente por
mamorana-de-anta (Amaral et al., 2009), mamorana da terra firme, munguba grande da terra firme,
munguba, sumaúma, sumaúma da terra firme, sumaúma vermelha (ITTO MIS, 2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A madeira da espécie é usada para habitação em geral, quadros, painéis, embalagens,
compensados e laminados (ITTO MIS, 2018).

Reference:
ITTO MIS - Market Information Service, 2018. Munguba grande da terra firme (Eriotheca
longipedicellata). Disponível em:
http://www.tropicaltimber.info/specie/munguba-grande-da-terra-firme-eriotheca-longipedicellata/.
Acesso em: 11 de outubro de 2018.

População:
A espécie foi registrada com dois indivíduos, com diâmetro maior ou igual a 5 cm em 1 ha de floresta
secundária na Amazônia oriental, no Amapá (Guimarães et al., 2016). Também no Amapá, em 80 ha
de floresta de terra firme estudados, foi amostrado apenas um indivíduo com diâmetro maior ou igual
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a 40 cm (Batista et al., 2015).

Reference:
Guimarães, J.R. da S., Carim, M. de J.V., Costa-Neto, S.V., Tostes, L. de C.L., 2016. Floristic diversity of
secondary forest in the Eastern Amazon , State of Amapá. Floresta 46, 343–351.

Batista, A.P.B., Aparício, W.C. da S., Aparício, P.D.S., Santos, V.S., Lima, R.B., Mello, J.M., 2015.
Caracterização estrutural em uma floresta de terra firme no estado do Amapá, Brasil. Pesqui. Florest.
Bras. 35, 21–33.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: AMAPÁ, município de Macapá (Daly 3903); AMAZONAS, município de Manaus (Souza 67);
PARÁ, município de Belém (Ducke 2250), Jarí (Silva 2194).
AOO: 16km²
EOO: 133850.5km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Luminosidade: heliophytic
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 cerca de 38 m de altura (Esteves 1), ocorrendo em floresta de terra firme na
Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
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Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Jun to Jul
fruiting Aug to Aug
Sindrome de dispersão:anemochory
Informações sobre o dispersor: Dispersão anemocórica (Amaral et al., 2009).
Resume: A espécie foi coletada em flor/botões nos meses de: junho (Silva 2194), julho (Esteves 1); e
em frutos nos meses de: agosto (Pires 2623).

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. 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: national
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
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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).

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.

Ameaça: 4 Transportation & service corridors
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Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
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,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al. 2016).
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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
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
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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).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Florestal Adolfo Ducke (Souza 67).

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

MALVACEAE

Eriotheca longipes (A. Robyns) M.C. Duarte & G.L. Esteves

Risco de extinção: ENB2ab(ii,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Patricia da Rosa
Data:25-09-2018

Justificativa:  Árvore de até  10 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Conhecida  popularmente  como embiruçu,  foi  coletada  em Floresta  Ombrófila  Densa  e  em áreas  de
transição entre Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado (Mata de Cipó) nos estado da Bahia e Minas
Gerais. A espécie apresenta distribuição restrita, AOO=20 km² e habitat severamente fragmentado.
Apesar do registro em Unidade de Conservação de proteção integral, a região em que E. longipes foi
documentada sofre historicamente com o desmatamento (Lapig, 2018; França e Stehmann, 2013)
para abertura de pastagens e áreas de cultivo (Lapig, 2018; Neto et al., 2017). A região do médio rio
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Doce  em  Minas  Gerais  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) e mais recentemente, com os efeitos diretos e indiretos sobre a biota local após o
desastre de Mariana (Escobar, 2015). Assim, E. longipes foi considerada Em Perigo (EN) de extinção.
Infere-se declínio contínuo em AOO e qualidade e extensão de habitat.  Recomenda-se ações de
pesquisa (distribuição, números e tendências populacionais) e conservação (avaliação do estado de
conservação das subpopulações situadas ao longo do Rio Doce e na Mata de Cipó na divisa de Minas
Gerais e Bahia, Plano de Ação) urgentes a fim de se evitar a extinção deste táxon no futuro.

Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Novon 22(2): 153. 2012

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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Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência nos
estados da BAHIA, município de Vitória da Conquista (Santos 2554); MINAS GERAIS, municípios de Juiz
de Fora (Krieger 15275), Marliéria (Lopes 159), Patos de Minas (Duarte 4237)
AOO: 20km²
EOO: 151087km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Cerrado
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Resume: Árvore com cerca de 10 m (Bovini 1547) que habita a Mata Atlântica e o Cerrado (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Oct to Nov
Resume: Foi coletada em flor nos meses de outubro (Bovini 1547) e novembro (Santos 2554).

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: A implantação da cafeicultura, no Planalto de Vitória da Conquista, marcou o início do
agronegócio na região, marcando também, mudanças na estrutura fundiária e no uso da terra,
sobretudo no flanco leste (Neto et al., 2017)

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: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: The immediate impacts of the tsunami were tragic. It buried villages downstream, killing at
least 13 people, mostly in Bento Rodrigues, the district nearest the dam. Within a day, the wave
reached the Doce, one of Brazil's largest rivers outside the Amazon basin, and traversed 600 kilo
meters before spilling into the Atlantic Ocean on 21 November (Escobar, 2015).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada no Parque Florestal do Rio Doce - MG (Bovini 1547)

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

Eriotheca obcordata A.Robyns

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:14-11-2018

Justificativa: Árvore de até 6 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombrófila Densa baixo-montana e sobre tabuleiros costeiros associadas a Mata
Atlântica  nos  estados  de  Alagoas  e  Bahia.  Apresenta  distribuição  ampla,  EOO=139557  km²  e
ocorrência em Unidades de Conservação de distintos níveis de proteção e esferas administrativas.
Aparentemente, a espécie encontra-se livre de ameaças diretas como corte seletivo ou outros usos
que afetem sua perpetuação. Diante do exposto, portanto, a espécie foi considerada neste momento
como  de  Menor  Preocupação  (LC),  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: Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 45: 155. 1975.

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 Barra de São Miguel (Staviski 940), Coruripe (Machado 66), Marechal
Deodoro (Lyra-Lemos 4207), Murici (Lyra-Lemos 4482), Penedo (Rodrigues 1421); BAHIA, município
de Alagoinhas (Silva 165), Castro Alves (Queiroz 3008), Elísio Medrado (Queiroz 6370), Entre Rios
(Popovkin 848), Esplanada (Carvalho-Sobrinho 365), Ilhéus (Velloso 995), Itaberaba (Queiroz 10776),
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Maraú (Carvalho-Sobrinho 3126), Morro do Chapéu (Carvalho-Sobrinho 136), Palmeiras (Ramos 1205),
Una (Jardim 202).
AOO: 80km²
EOO: 139557.87km²

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 a arvoretas 4-6 m altura, ocorrendo em floresta pluvial baixo-montana e floresta dos
tabuleiros, na Mata Atlântica (Duarte, 2010).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Jun to Nov
fruiting Fev to Fev

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: 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: 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
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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). Em Alagoas, municípios como Coruripe, Marechal Deodoro e
Penedo, respectivamente com cerca de 89.273 ha, 33.162 ha, 68.987 ha, contém 37%, 35% e 34% de
suas áreas convertidas em plantações de cana-de-açúcar (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). 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 alguns municípios como, por exemplo, Alagoinhas,
Morro do Chapéu e Palmeira na Bahia restam cerca de 0,6%, 9,8% e 3,2%, respectivamente, da Mata
Atlântica original (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Já em Coruripe, Marechal Deodoro e
Penedo em Alagoas, restam cerca de 13,3%, 15,3% e 9,1%, respectivamente, da Mata Atlântica
original nesses municípios (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2018).

Ações de Conservação:
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Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécies foi registrada na Área de Proteção Ambiental Santa Rita (Lyra-Lemos 4207), Estação
Ecológica de Murici (Lyra-Lemos 4482), Reserva Biológica de Una (Jardim 202), Parque Nacional da
Chapada Diamantina (Ramos 1205).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MALVACEAE

Eriotheca saxicola Carv.-Sobr.

Risco de extinção: CRB1ab(i,iii)+2ab(ii,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Patricia da Rosa
Data:27-09-2018

Justificativa:  Árvore  de  pequeno  porte  de  até  3  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em
construção, 2018).  Foi  coletada em Afloramentos Rochosos (Inselbergs) associados a Mata Atlântica
no estado do Espírito Santo, municípios de Águia Branca, Colatina e Marilândia. Apresenta EOO=8
km², AOO-8 km², ocorrência em fitofisionomia severamente fragmentada e uma situação de ameaça.
Ocorre exclusivamente sobre rochas graníticas na região compreendida pela drenagem do rio Doce,
na região norte do estado do Espírito Santo. É conhecida a partir de sete coleções, a maior parte
realizada em um mesmo inselberg, a "Pedra do Cruzeiro" (Carvalho-Sobrinho, 2013). Nenhuma das
localidades  conhecidas  encontra-se  legalmente  protegida  por  Unidades  de  Conservação.  Os
Afloramentos  Rochosos  capixabas  sofrem  com  mineração  de  granito  a  céu  aberto  (pedreiras),
queimadas, extração de madeira e presença de espécies invasoras de alto poder competitivo (de
Paula et al., 2016; Porembski et al., 2000). Assim, a espécie foi considerada Criticamente em Perigo
(CR) de extinção,  pela sua distribuição muito restrita,  habitat  severamente fragmentado e uma
situação de ameaça, além de não contar com proteção legal in situ. Infere-se ainda declínio contínuo
em EOO, AOO, qualidade e extensão de habitat.  Recomenda-se ações de pesquisa (distribuição,
números e tendências populacionais) e conservação (Plano de Ação, criação de UC) urgentes a fim de
se garantir a perpetuação desta espécie no futuro.

497



Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em Phytotaxa 108(1): 50. 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 do ESPÍRITO SANTO, municípios de Águia Branca (Demuner 2937), Colatina (Vervloet et al.
3424), Marilândia (Carvalho-Sobrinho 3146). "Eriotheca saxicola is probably endemic to granitic rock
outcrops in the Rio
Doce drainage in the northern region of the state of Espírito Santo, eastern Brazil. It is known only
from six collections from the type locality, an inselberg named ‘Pedra do Cruzeiro’. Eriotheca saxicola
inhabits an open, shrub, saxicolous vegetation at 700 m elevation" (Carvalho-Sobrinho, 2013).
AOO: 8km²
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Ecologia:
Hábito: small tree
Substrato: terrestrial
saxicolous
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Campo Rupestre
Resume: Árvore de 3 m de altura, que habita os Campos Rupestres da Mata Atlântica (Carvalho-
Sobrinho, 2013).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Jul to Oct
fruiting Jan to Jan
Resume: Coletada com flores nos meses de: julho (Carvalho-Sobrinho 3167), setembro (Vervloet et al.
3424), outubro (Demuner 2937); e com frutos em janeiro (Demuner 1647).

Ameaças:
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Mineração a céu aberto, queimadas, extração de madeira e espécies invasoras são grandes
ameaças nos Campos Rupestres (Kolbek e Alves, 2008, Silveira et al., 2016). A queima de vegetação
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para criação de gado é uma prática comum neste bioma (Kolbek e Alves, 2008, Silveira et al., 2016).
Embora a maioria das espécies de Campos Rupestres pareça ser resistente ao fogo (Kolbek e Alves,
2008, Silveira et al., 2016), essa prática intensifica a disseminação do capim invasivo Melinis
minutiflora, que é capaz de crescer novamente em áreas queimadas mais rápido que a maioria das
espécies nativas, formando uma cobertura densa e impedindo a regeneração das espécies
nativas(Kolbek e Alves, 2008).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Mineração a céu aberto, queimadas, extração de madeira e espécies invasoras são grandes
ameaças nos Campos Rupestres (Kolbek e Alves, 2008, Silveira et al., 2016). A queima de vegetação
para criação de gado é uma prática comum neste bioma (Kolbek e Alves, 2008, Silveira et al., 2016).
Embora a maioria das espécies de Campos Rupestres pareça ser resistente ao fogo (Kolbek e Alves,
2008, Silveira et al., 2016), essa prática intensifica a disseminação do capim invasivo Melinis
minutiflora, que é capaz de crescer novamente em áreas queimadas mais rápido que a maioria das
espécies nativas, formando uma cobertura densa e impedindo a regeneração das espécies
nativas(Kolbek e Alves, 2008).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Mineração a céu aberto, queimadas, extração de madeira e espécies invasoras são grandes
ameaças nos Campos Rupestres (Kolbek e Alves, 2008, Silveira et al., 2016). A queima de vegetação
para criação de gado é uma prática comum neste bioma (Kolbek e Alves, 2008, Silveira et al., 2016).
Embora a maioria das espécies de Campos Rupestres pareça ser resistente ao fogo (Kolbek e Alves,
2008, Silveira et al., 2016), essa prática intensifica a disseminação do capim invasivo Melinis
minutiflora, que é capaz de crescer novamente em áreas queimadas mais rápido que a maioria das
espécies nativas, formando uma cobertura densa e impedindo a regeneração das espécies
nativas(Kolbek e Alves, 2008).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
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Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A perda e fragmentação de habitat no domínio da Mata Atlântica estão 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: 8.1 Invasive non-native/alien species/diseases
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: 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).
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MALVACEAE

Lueheopsis burretiana Ducke

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Marta Moraes; Eduardo Fernandez; Patricia da Rosa; Mary Luz
Vanegas
Data:16-08-2018

Justificativa: Árvore endêmica do Brasil, é conhecida popularmente como lagarteira (Flora do Brasil
2020  em  construção,  2018).  Ocorre  em  Florestas  Ombrófilas  no  estados  do  Amazonas  (Presidente
Figueiredo e Manaus), Rondônia (Porto Velho) e Mato Grosso (Aripuanã) (Flora do Brasil 2020 em
construção,  2018).  Apesar  da incidência  de vetores de pressão e degradação ao longo de sua
distribuição,  particularmente do crescimento urbano acelerado (Manaus,  Presidente Figueiredo e
Porto  Velho)  (ICMBio,  1997;  Oliveira  et  al.,  2008;  Nogueira  et  al.,  2007)  e  do  aumento  do
desmatamento e atividades agropecuárias em toda a região (ICMBio, 1997), a espécie apresenta
ampla  distribuição  (EOO=182841  km²)  em  área  onde  ainda  existem  maciços  florestais,
frequentemente protegidos por Unidades de Conservação de distintas esferas administrativas. Assim,
considerando-se o baixo esforço amostral para toda a área compreendida pela distribuição da espécie
e a presença de grandes áreas ainda em estado primitivo de conservação, considera-se a espécie de
baixa probabilidade de extinção em futuro  próximo,  demandando esforços  de pesquisa  a  fim de se
compreender seu padrão de distribuição, populações e requerimentos ecológicos.
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Perfil da Espécie

Notas: Lueheopsis burretiana Ducke é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi descrita
em 1938 na revista Arquivos do Instituto de Biologia Vegetal 4: 49. 1938. O material tipo é Ducke,
34988, encontra-se depositado nos herbários NY, K, P, S-R, US, RB, (Reflora, 2018). Nome vulgar:
lagarteiro (Gomes, n. 34).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A espécie não tem valor econômico conhecido

População:
Não existem estudos das populações de L. burretiana

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Lueheopsis burretiana é uma espécie que ocorre nos municípios Presidente Figueiredo (Cid
Ferreira 7547) e Manaus (Mori 20634) do estado do Amazonas. No Mato Grosso a espécie tem sido
coletada no município de Aripuanã (Gomes 34). No estado de Rondônia a espécie foi coletada na
capital Porto Velho (Ducke 224).
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AOO: 28km²
EOO: 182841km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Amazônia
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Jun to Jul
flowering Sep to Sep
fruiting Jul to Jul
Resume: As espécies do gênero Lueheopsis apresentam flores hermafroditas e frutos em capsula
(Esteves, 2006). A espécie L. burretiana foi coletada com flores em Junho, Julho e Setembro (Ducke,
34988; Thomas, 5441; Ferreira, 8212); e com frutos em Julho (Thomas, 5441)

Ameaças:
Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
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future
Declínio:
mature individuals
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: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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: high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
habitat
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).

Ameaça: 2.1.4 Scale Unknown/Unrecorded
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade: 1
Período:
past
present
future
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Declínio:
habitat
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: 2.3.3 Agro-industry grazing, ranching or farming
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
habitat
Detalhes: O Município de Porto Velho apresenta um aumento da área desmatada e a conversão dos
ecossistemas naturais em áreas para Pastagem. O município de porto Velho apresenta 15,37% da
área destinada a labores pecuárias (FONTE: LAPIG). 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 superior a 50 cabeças/ km² (Oliveira, et al. 2008)

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade: 1
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O município de Porto Velho (RO), com cerca de 3.408.617 ha, perdeu cerca de 132.447 ha.
para o desmatamento entre 2012 e 2016 (Lapig, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A reserva Biológica Uatumã encontra-se nos municípios Presidente Figueiredo (56%), São Sebastião
do Uatumã (36, 5%) e Urucará (7, 5%); no estado do Amazonas. A reserva já conta com plano de
manejo orientado a la proteção integral do ecossistema (ICMBio, 1997).
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MALVACEAE

Mollia macrophylla Killip & Cuatrec.

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Patricia da Rosa
Data:27-09-2018

Justificativa: Árvore de até 25 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta de Terra Firme associada a Amazônia nos estados do Amazonas, municípios de
Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, e Roraima. A espécie foi documentada no
extremo norte do Brasil,  em área ainda recoberta em sua grande parte por expressivos e bem
conservados  ecossistemas  florestais,  ainda  relativamente  pouco  estudados  do  ponto  de  vista
botânico, como o Parque Nacional do Pico da Neblina. 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 originalmente em:Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales 8: 482. 1952.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não se conhece potencial valor econômico para M. macrophylla.

População:
Não existem dados populacionais quantitativos disponíveis para M. macrophylla.
Flutuação extrema: unkown

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: A espécie foi registrada nos estados do AMAZONAS, municípios de Santa Isabel do Rio Negro
(Silva & Brazão 60985), São Gabriel da Cachoeira (Holt & Blake 532) e RORAIMA, sem localidade
evidenciada (Silva & Brazão s.n.).
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: unkown
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa Submontana
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore terrestre de até 25 m (Silva & Brazão 60985), coletada em Floresta de Terra Firma
associada a Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: unknown
Resume: Não existem dados reprodutivos disponíveis para M. macrophylla.

Ameaças:
Reversibilidade:

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
Foi registrada dentro dos limites de do que hoje corresponde ao Parque Nacional do Pico da Neblina,
no norte da Amazônia.

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

509



MALVACEAE

Pachira calophylla (K.Schum.) Fern. Alonso

Risco de extinção: ENB2ab(i,ii,iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Patricia da Rosa
Data:27-09-2018

Justificativa: Árvore de até 10 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  muito  restrita,  AOO=36  km²,  população  escassa,  ocorrência
predominante em fitofisionomia severamente fragmentada e três situações de ameaça. Sabe-se que
a perda de habitat  na Mata Atlântica  é  consequência  do desmatamento histórico  e  atual  para
desenvolvimento urbano, mineração, agricultura e pecuária (Ribeiro et al., 2009; Critical Ecosystem
Partnership Fund, 2001). Os estados em que a espécie ocorre perderam entre 80% e 86% da Mata
Atlântica  original  (SOS  Mata  Atlântica  e  INPE,  2018).  Apesar  da  ocorrência  em  Unidades  de
Conservação de proteção integral, buscas recentes em duas delas não revelaram a presença atual de
P. calophylla em seus limites (Macedo, 2015), e a outra encontra-se circundada pela segunda maior
cidade do país. Assim, foi considerada Em Perigo (EN) de extinção, pela sua distribuição restrita,
habitat severamente fragmentado e três situações de ameaça. Infere-se declínio contínuo em EOO,
AOO,  qualidade  e  extensão  de  habitat.  Ações  de  pesquisa  (distribuição,  números  e  tendências
populacionais, busca por novas localidades) e conservação (Plano de Ação) são urgentes a fim de se
garantir sua perpetuação no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Anales del Jardín Botánico de Madrid 56: 308. 1998.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não se conhece valor econômico potencial para P. calophylla.

População:
Não existem dados populacionais quantitativos disponíveis para P. calophylla. Entretanto, Macedo
(2015) afirma que a espécie ocorre em baixa densidade populacional no estado de São Paulo, e
buscas empreendidas durante seu trabalho em todas as localidades de São Paulo em que a espécie já
havia sido documentada falharam em detectar novos indivíduos. A única coleção realizada no sul do
estado do Rio de Janeiro, em Paraty, foi realizada a cerca de 38 anos, sem novas coleções desde
então. A única subpopulação que se tem notícia atualmente é a do Parque Nacional da Tijuca,
recentemente documentada (207) em áreas bem conservadas da Unidade de Conservação.

Reference:
Macedo, T. M., 2015 O Clado Pachira s.l. (Bombacoideae, Malvaceae) na região Sudeste do Brasil.
Dissertação de mestrado. Programa de Pós Graduação em Biotecnologia. Universidade de Mogi das
Cruzes. Mogi das Cruzes, São Paulo.
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Flutuação extrema: unkown

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil, com ocorrência confirmada no RIO DE JANEIRO, municípios do
Rio de Janeiro (Ferreira 414) e Paraty (Farney 2497), e SÃO PAULO, municípios de Iguape (Kameyama
et al 4), Peruíbe (Catharino 593) e Ubatuba (Bertoncello 362).
AOO: 36km²
EOO: 7340km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
rupicolous
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa Submontana
Floresta Ombrófila Densa Montana
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Arvoretas a árvores terrestres que variam entre 1,5-10 metros de altura; foram registradas
Floresta Ombrófila Densa associada a Mata Atlântica do Sudeste do Brasil (Macedo, 2015).

Reprodução:
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: unknown
Fenologia:
flowering Oct to Mar
fruiting Dec to Jan
Resume: Flores de outubro a março e frutos em dezembro e janeiro (Macedo, 2015).
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Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
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
silvicultura encontram-se na área original da Mata Atlântica (Critical Ecosystem Partnership Fund,
2001). 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).

Reversibilidade:
Detalhes: Os estados do Rio de Janeiro e São Paulo perderam cerca de 80% e 86% da Mata Atlântica
original que ocupava seus territórios, respectivamente (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). Os
municípios fluminenses de Rio de Janeiro e Paraty perderam cerca de 80% e 20%, respectivamente,
enquanto os paulistas Ubatuba, Iguape e Peruíbe perderam %, %, e %, respectivamente (SOS Mata
Atlântica e INPE, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
Foi registrada dentro dos limites das seguintes Unidades de Conservação: Parque Nacional da Tijuca,
Parque Nacional da Bocaina (Farney 2497), Parque Estadual da Serra do Mar (Bertoncello 362),
Estação Ecológica Estadual Jureia-Itatins (Kameyama et al 4).

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

Pachira endecaphylla (Vell.) Carv.-Sobr.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Patricia da Rosa
Data:01-10-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  25  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em construção,  2018;
Carvalho-Sobrinho et al., 2013). Conhecida popularmente como embiratanha, foi coletada em Floresta
Ombrófila Densa, Mata de Restinga e Floresta Estacional associadas a Mata Atlântica nos estados de
Alagoas,  Ceará,  Espírito  Santo,  Minas  Gerais,  Rio  de  Janeiro  e  São  Paulo.  Apresenta  ampla
distribuição,  EOO=1209087  km²  e  presença  confirmada  em  distintas  fitofisionomias  florestais  e
Unidades de Conservação de proteção integral. Aparentemente, não sofre pressão direta pelo corte
seletivo e não possui uso conhecido documentado. Por essas razões, portanto, P. endecaphylla foi
considerada  como  de  Menor  Preocupação  (LC)  neste  momento.  Estudos  específicos  sobre  números
populacionais e pressões diretas devem ser conduzidos a fim de subsidiar uma avaliação de risco de
extinção robusta no futuro e evitar assim sua inclusão em categoria de ameaça ante as crescentes
ameaças no hotspot Mata Atlântica (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018; Ribeiro et al., 2009).
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Taxon 62(4): 816. 2013 Abstract In order to better understand the
taxonomy of the enigmatic Pseudobombax endecaphyllum (Veil.) A.Robyns (Malvaceae:
Bombacoideae), the only species in this genus thought to have aculeate branches, we reexamined the
protologues of B. endecaphyllum and Pachira decaphylla A.St.-Hil. & Naudin, the latter a name long
considered to be a synonym of the former, and discovered a great deal of taxonomic confusion. We
conclude that B. endecaphyllum does not belong in Pseudobombax, Pachira decaphylla was based on
a mixture of elements from two plant families, and the relationship between B. endecaphyllum and
Pachira decaphylla is specious. It becomes evident that B. endecaphyllum is the earliest name
available for Pachira stenopetala Casar. and the new combination Pachira endecaphylla (Vell.) Carv.-
Sobr. is effected. An epitype is designated for B. endecaphyllum and a lectotype is designated for
Pachira decaphylla, which becomes a synonym of Pseudobombax grandiflorum var. majus A. Robyns.
Most importantly, we now consider that all species of Pseudobombax are unarmed.

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 ALAGOAS, município de Maceió (Santos s.n.); CEARÁ, município de Fortaleza (Castro
1685), Maranguape (Ducke 2443), São Gonçalo do Amarante (Castro 2393); ESPÍRITO SANTO, Aracruz
(Sarnaglia 323), Linhares (Folli 1791), Serra (Demuner 4907), Vila Valério (Tsuji 1543); MINAS GERAIS,
município de Barroso (Assis 181), Descoberto (Castro 559), Juiz de Fora (Lisboa s.n.), Uberlândia
(Heringer 2843); RIO DE JANEIRO, municípios de Angra dos Reis (Oliveira s.n.), Armação dos Búzios
(Farág 609), Petrópolis (Victorio 2467), Niterói (Santos 3), Rio de Janeiro (Kuhlmann 40252),
Saquarema (Farney 2426); SÃO PAULO, município de Piracicaba (Zandoval 50)
AOO: 88km²
EOO: 1209087km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com até 25 m (Folli 1791), que habita a Mata Atlântica, na Floresta Ombrófila (Flora
do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Jan to Nov
fruiting Mar to Aug
Resume: Foi coletada em flor nos meses de: janeiro (Folli 1791), fevereiro (Castro 1685) março
(Santos s.n.), maio (Valente s.n.), junho (Martinelli 4506), julho (Castro 559), agosto (Assis 181),
novembro (Kuhlmann 40252); e com frutos em: março (Santos s.n.), maio (Kuhlmann 1891), junho
(Farney 2426), agosto (Castro 2393)

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: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
Detalhes: O município de Descoberto com 21317 ha tem 64% de seu território (13777 ha)
transformados 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:
locality
habitat
Detalhes: Apenas 16% da Mata Atlântica original estão representados no município de Descoberto -
MG (Aqui Tem Mata, 2018)
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MALVACEAE

Pachira faroensis (Ducke) W.S.Alverson & M.C. Duarte

Risco de extinção: NT

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:07-11-2018

Justificativa: Árvore de até 35 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em Campinarana  associada  a  Amazônia  nos  estados  do  Amazonas  e  Pará.  A  espécie
apresenta distribuição ampla na bacia amazônica, EOO=109989 km² e ocorrência confirmada dentro
dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral. Entretanto, sabe-se que a espécie
ocorre  de  forma rara  nas  Campinaranas  em que  foi  documentada  (Esteves,  2005),  com baixa
frequência de indivíduos maduros (Alvino et al., 2005) e pressão de corte seletivo direta, uma vez que
sua  madeira  tem  sido  amplamente  utilizada  nas  construções  rurais  (Alvino  et  al.,  2005).
Adcionalmente,  sabe-se  que  a  Amazônia  perdeu  17%  de  sua  cobertura  florestal  original,
principalmente  devido à  atividades  oriundas  da agroindústria,  pecuária  extensiva,  infraestrutura
rodoviárias  e  hidrelétricas,  mineração e exploração madeireira  (Charity  et  al.,  2016).  Diante do
exposto, portanto, a espécie foi considerada Quase Ameaçada (NT), pois mesmo diante de sua ampla
distribuição,  o  que impossibilita  sua inclusão em categoria  de ameaça mais  restritiva,  infere-se
declínio potencial contínuo no número de situações de ameaça, em EOO, AOO e possivelmente no
número de indivíduos maduros ante a sanha exploratória por madeiras presente em toda a Amazônia.
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
(distribuição, números e tendências populacionais) e conservação (inclusão da espécie em Plano de
Ação e de manejo sustentável) a fim de se evitar a ampliação de seu risco de extinção no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Novon 4(1): 6. 1994.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A madeira dessa espécie pode ser utilizada nas construções rurais (Alvino et al., 2005).

Reference:
Alvino, F. de O., Silva, M.F.F., Rayol, B.P., 2005. Potencial de uso das espécies arbóreas de uma
floresta secundária, na Zona Bragantina, Pará, Brasil. Acta Amaz. 35, 413–420.

População:
Em 1,5 ha de floresta secundária em Bragança no Pará, Alvino et al. (2005) registraram apenas 2
indivíduos da espécie com diâmetro maior ou igual a 5 cm.

Reference:
Alvino, F. de O., Silva, M.F.F., Rayol, B.P., 2005. Potencial de uso das espécies arbóreas de uma
floresta secundária, na Zona Bragantina, Pará, Brasil. Acta Amaz. 35, 413–420.

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: AMAZONAS, município de Itacoatiara (Prance 3737), Manaus (Ribeiro 1704), Presidente
Figueiredo (Sakagawa 433), São Gabriel da Cachoeira (Ducke 24819), Santa Isabel do Rio Negro
(Ferreira 9331); PARÁ, município de Faro (Ducke 18091).
AOO: 40km²
EOO: 109989.53km²

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: Campinarana
Resume: Árvore de 15-35 m de altura, ocorrendo de forma rara em campinarana na Amazônia
(Esteves, 2005).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Mar to Dec
fruiting Mar to Mar
fruiting Jun to Jun
fruiting Oct to Oct
Resume: A espécie foi coletada em flor/botões nos meses de: março (Ferreira 6622), junho (Ferreira
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s.n.), julho (Ducke s.n.), agosto (Esteves 6), setembro (Ribeiro 1704), outubro (Ducke 18091),
novembro (Ducke 98), dezembro (Prance 3737); e em frutos nos meses de: março (Ferreira 6622),
junho (Ferreira s.n.), outubro (Ferreira 9331).

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. 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: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
past
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
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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.

Ameaça: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
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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,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al. 2016).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
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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
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
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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).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Florestal Adolfo Ducke (Ribeiro 1704), Reserva Biológica do
Uatumã (Sakagawa 433).

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

MALVACEAE

Pachira moreirae Carv.-Sobr. & W. S. Alverson

Risco de extinção: CRB2ab(i,ii,iii,iv,v)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Marta Moraes; Patricia da Rosa
Data:29-08-2018

Justificativa: Árvore de até 15 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Caatinga arbórea no município de Anagé, Bahia. Apresenta AOO=4 km² e é conhecida
somente para a localidade típica, que encontra-se severamente fragmentada e sujeita a uma situação
de ameaça. A vegetação na localidade está desaparecendo rapidamente devido ao desmatamento
acentuado,  substituindo-se  áreas  de  vegetação  nativa  por  monoculturas  e  pecuária  (Carvalho-
Sobrinho et al., 2014). Mesmo descritas como relativamente comuns, os pequenos fragmentos em
que foi  encontrada encontram-se amplamente vulneráveis  a eventos de stress,  circundados por
matriz  agropecuária  e  não  inseridos  dentro  dos  limites  de  nenhuma área  protegida.  Assim,  P.
moreirae  foi  considerada Criticamente  em Perigo  (CR)  de  extinção,  pela  sua distribuição muito
restrita,  especificidade  em  habitat  severamente  fragmentado,  incidência  de  ameaças  que  podem
extirpar sua população rapidamente, como desmatamento, aumento na frequência de incêndios e o
potencial rompimento da barragem de Anagé (Ferraz, 2016), além de verificado declínio contínuo em
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EOO,  AOO,  extensão  e  qualidade  do  habitat  e  possivelmente,  no  número  de  subpopulações  e
indivíduos  maduros.  Recomenda-se  ações  de  pesquisa  (distribuição,  população  em  fragmentos
semelhantes situados próximos à localidade tipo) e conservação (criação de área protegida, inclusão
em Plano de Ação) que visem ampliar o estado de conhecimento disponível para P. moreirae e assim
subsidiar medidas direcionadas que evitem sua extinção na natureza em futuro próximo.

Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Syst. Bot. 39(1): 261. 2014

População:
A espécie é conhecida apenas em pequenas manchas de vegetação na localidade tipo, que não se
encontra em área protegida (Carvalho-Sobrinho et al., 2014). Relativamente comum na área (Cardoso
3256), e pelo menos 3 indivíduos adultos encontrados na área (Carvalho-Sobrinho 3091).

Reference:
Carvalho-Sobrinho, J.G., Alverson, W.S., Mota, A.C., Machado, M.C., Baum, D.A., 2014. A New
Deciduous Species of Pachira (Malvaceae: Bombacoideae) from a Seasonally Dry Tropical Forest in
Northeastern Brazil. Syst. Bot. 39(1): 261.
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Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), que ocorre no
estado da BAHIA, município de Anagé (Carvalho-Sobrinho 3091).
AOO: 4km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Caatinga
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Resume: Árvore de até 4 m, decídua quando em floração. Endêmica da vegetação de Caatinga, a 400
m de altitude, em solo argiloso (Carvalho-Sobrinho et al., 2014)

Reprodução:
Resume: O monitoramento da população na localidade tipo observou diferentes estágios fenológicos:
com folhas em marco, frutos e folhas de maio a julho e floração vigorosa no mês de outubro
(Carvalho-Sobrinho et al., 2014).

Ameaças:
Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
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habitat
Detalhes: Segundo o Blog do Rodrigo Ferraz, ex-secretário municipal de Meio Ambiente de Anagé, Rui
Rocha alertou sobre o risco de rompimento da barragem. O ex-chefe da pasta alega que um
vazamento está acontecendo e os órgãos competentes foram comunicados, mas ainda nada foi feito,
"Anagé está em risco, são mais de 40 km de água represada", alertou (Ferraz, 2016).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
Detalhes: A vegetação na localidade tipo da espécie está desaparecendo devido ao desmatamento
substituindo pela agricultura e pecuária (Carvalho-Sobrinho et al., 2014)

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 Anagé com 133635 ha, tem 39% (52235 ha) de seu território utilizados
como pastagem, além de resguardar somente cerca de 15% de vegetação nativa dentro de seu
território (Lapig, 2018)

MALVACEAE

Pachira retusa (Mart.& Zucc.) Fern.Alonso

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:07-11-2018

528



Justificativa: Árvore de até 5 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Cerrado latu sensu e Campos Rupestres associados a Caatinga e ao Cerrado nos estados
da  Bahia  e  Pernambuco.  A  espécie  apresenta  ampla  distribuição,  EOO=65490  km²,  presença
frequente  em  herbários  e  ocorrência  confirmada  dentro  dos  limites  de  Unidades  de  Conservação.
Aparentemente, a espécie encontra-se livre de ameaças diretas como corte seletivo ou outros usos
que afetem sua perpetuação, apesar da extração de óleos e aplicação na apicultura (Pereira et al.,
2013;  Santos et  al.,  2006).  Assim, a espécie foi  considerada de Menor Preocupação (LC)  neste
momento. Estudos específicos sobre sua distribuição, números e tendências populacionais e impacto
de  vetores  de  stress  devem ser  conduzidos  a  fim de  subsidiar  uma  avaliação  de  risco  de  extinção
robusta no futuro e evitar assim sua inclusão em categoria de ameaça mais restritiva.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Revista Acad. Colomb. Ci. Exact. 27(102): 36. 2003.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Pereira et al. (2013) sugerem que o óleo da espécie é uma matéria-prima funcional,
sustentável e competitiva para o aproveitamento nas indústrias de agroenergia, alimentícia,
farmacêutica e cosmética. Ela também é indicada como uma espécie importante para o uso na
apicultura (Santos et al., 2006).
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Reference:
Pereira, N. de P., Blanco, I.M.R., Ramos, Y.J., Druzian, J.I., Conceição, E.K. dos S., Guedes, M.L.S., 2013.
Extração, determinação do perfil graxo e potencial de aplicação do óleo das sementes de
Bombacopsis retusa (Mart. & Zucc.) A. Robyns. Acta Sci. - Technol. 35, 573–579.

Santos, F. de A.R. dos, Oliveira, J.M., Oliveira, P.P., Leite, K.R.B., Carneiro, C.E., 2006. Plantas do semi-
árido importantes para as abelhas, in: Santos, F. de A.R. dos (Org.), Apium Plantae. Associação
Plantas do Nordeste, Recife, p. 61–86.

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 Barra (Rodrigues s.n.), Casa Nova (Leite 401), Ibiraba (Rodarte 123),
Irecê (Fotius 4179), Itaguaçu da Bahia (Costa 22146), Juazeiro (Fontana 6792), Morro do Chapéu
(Roque 1156), Pilão Arcado (Queiroz 10910), Sento Sé (Siqueira Filho 1711), Umburanas Araújo 1266),
Xique-Xique Queiroz 3896); PERNAMBUCO, município de Petrolina (Bocage 277), Petrolândia (Lima
2620).
AOO: 92km²
EOO: 65490.67km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: perenifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
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Habitat: 2.1 Dry Savanna
Biomas: Caatinga
Cerrado
Tipo de Vegetação: Campo Rupestre
Cerrado (lato sensu)
Resume: Árvore de 5 m de altura (Bocage 277), ocorrendo nos campos rupestres, cerrado e caatinga
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Jun to Dec
fruiting Jan to Dec
Resume: A espécie foi coletada em flor/botões nos meses de: junho (Queiroz 3896), agosto (Miranda
3002), setembro (Roque 1156), outubro (Rodarte 123), novembro (Sant'Ana 8), dezembro (Conceição
1498); e em frutos nos meses de: janeiro (Araújo 1266), março (Cavalcanti 439b), abril (Cardoso
1570), maio (Pereira 19), junho (Fontana 6792), agosto (Siqueira Filho 1711), outubro (Costa 22146),
novembro (Sant'Ana 8), dezembro (Junqueira 166).

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: 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
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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). Por outro lado, 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; 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
(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:
habitat
mature individuals
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). No Cerrado, a ocupação 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).
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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: 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: 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 & Alves, 2008; Mistry, 1998; Pivello, 2011; Verdi et al.,
2015).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no Parque Estadual Morro do Chapéu (Siqueira-Filho 1888).

Usos:
Uso: 7. Fuel
Recurso: seed
Proveniência: natural
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Detalhes:

MALVACEAE

Pachira tocantina (Ducke) Fern. Alonso

Risco de extinção: ENB2ab(iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Patricia da Rosa
Data:14-11-2018

Justificativa: Árvore de até 15 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta de Terra Firme associada a Amazônia no estado do Pará, município de Tucuruí.
Apresenta AOO=13814 km² e ao menos duas situações de ameaça. O estado do Pará representa uma
das  mais  diversas  províncias  geológicas  do  país,  com atividades  mineradoras  de  alto  impacto
desenvolvidas em todo o estado (Enríquez e Drummond, 2007). Além disso, o estado lidera o ranking
do desmatamento na Amazônia Legal (PRODES e INPE, 2018), principalmente na região sul, onde
situa-se Tucuruí e grande parte do Arco do Desmatamento. Mesmo diante da verificada redução nas
taxas de desmatamento, Moutinho et al. (2016) demonstram que aproximadamente 5.000 km²/ ano
de  florestas  continuam  sendo  suprimidas,  mesmo  após  a  “desaceleração”.  Tucuruí  abriga  a  Usina
Hidroelétrica de Tucuruí, que inundou grande extensão territorial de florestas e promoveu o acelerado
crescimento urbano nas adjacências (Rocha e Gomes, 2002). Diante do exposto, considera-se P.
tocantina Em Perigo (EN) pela sua distribuição restrita, número de situações de ameaça e declínio
contínuo tanto  em qualidade como em extensão de habitat.  Ações  de pesquisa  (distribuição e
população) e conservação (Plano de Ação, efetivação de áreas protegidas, aumento na fiscalização)
se fazem urgentes a fim de se garantir sua perpetuação.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Anales Jard. Bot. Madrid 56(2): 310. 1998

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 PARÁ, municípios de Belterra (Black 47-967) e Tucuruí (Ducke 18092),
AOO: 8km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Fitofisionomias:
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore de até 15 m (Revilla 8548), que habita a Amazônia na Floresta de Terra Firme (Flora
do Brasil em construção, 2018).

Reprodução:
Resume: Coletada com flor nos meses de julho (Ducke 18092), outubro (Revilla 8548)

Ameaças:
Ameaça: 7.2 Dams & water management/use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
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
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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 e Gomes, 2002).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: The state of Pará is currently one of the most ‘geodiverse’ 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: 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: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: O município de Belterra, apesar de possuir parte da Reserva Extrativista Tapajós-Arapuins
inserida dentro de seu território, perdeu cerca de 22% de seu território outrora florestado para o
desmatamento; o município possui ainda cerca de 30% de seu território recoberto por lavouras de
soja (Lapig, 2018)
Usos:
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Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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MALVACEAE

Pavonia paucidentata Fryxell

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Marta Moraes; Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León
Data:16-08-2018

Justificativa:  Espécie  arbórea  nativa,  de  até  4  m  de  altura,  endêmica  do  Brasil  e  de  ocorrência
exclusiva em Florestas Ombrófilas Densas no estado da Bahia (Flora do Brasil  2020 em construção,
2018); foi descrita em 2009 a partir de material coletado no município de Valença (Fryxell, 2009). A
única coleção conhecida para este táxon foi realizada dentro dos limites da Reserva Particular do
Patrimônio  Natural  Água  Branca;  além  do  município  de  ocorrência  configurar-se  como  porta  de
entrada e maior centro urbano da região e um polo turístico em ascensão, conta também com
extensas atividades agrícolas (Lessa, 2007), além de extensas áreas de vegetação convertidas para o
cultivo de camarão (Lopes e Reuss-Strenzel, 2015). Mesmo diante desse cenário de variadas pressões
antrópicas e aparentemente apresentando distribuição restrita, a espécie conta com pouquíssimos
dados  disponíveis  para  uma  avaliação  de  risco  de  extinção  precisa.  Portanto,  recomenda-se
investimento em buscas direcionadas nesses habitats, sendo necessárias maiores informações sobre
a espécie, a fim de se determinar seu real estado de conservação.

539



Perfil da Espécie

Notas: Pavonia paucidentata Fryxell é uma espécie nativa e endêmica da Bahia. A espécie foi descrita
em 2009 na revista Phytotaxa 2: 14–15, 13. O material tipo é Fiaschi , 2533 e encontra-se depositado
nos herbários NY (holótipo), SPF, CEPEC (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

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

População:
Não exitem estudos das populações.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Altitude => Tipo de Valor: absolute Absoluto: 220
Endêmica do Brasil
Resume: Pavonia paucidentata é uma espécie endêmica da Bahia, ocorre no município de
Valença (Fiaschi 2533).
AOO: 4km²
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: Pavonia paucidentata é uma árvore de até 4 metros de altura, terrestre, perene que ocorre
na Mata Atlântica na floresta Ombrófila (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Apr to Apr
Resume: Pavonia paucidentata foi coletada com flores no mês de abril. A espécie é conhecida só pelo
material tipo.

Ameaças:
Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: o município de Valença pertence à região é conhecida como a zona turística da costa do
dendê. 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 à morro de são Paulo, recebe a maior
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parte dos dividendos da atividade turística (hospedagem temporária, transporte, insumos) (Lessa,
2007).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Os principais produtos agro-extrativistas do município de Valença são: Coco da Bahia,
mandioca, cacau, dendê, banana, abacaxi e café (Lessa, 2007). A APA de Guaibim encontra-se na
área costeira do município de Valença, e integra o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC).
A área possui histórico de ocupação desde o período colonial pela Capitania de Ilhéus em 1534,
articulando a região com o recôncavo e com Salvador, tendo a sua ocupação moldada pela produção
agrícola de mandioca, café, cacau e pimenta do reino (Bahia, 2012). Ao longo de sua história recente,
vem sendo utilizada para o turismo, fato que contribuiu para a criação da respectiva APA em 1992 e
sua ampliação em 2007. A área agrícola da APA de Guaibim é caracterizada por cultivos de acácia
(Acacia cyanophylla Lindley), dendê (Elaeis guineensis Jacq.), côco (Cocos sp.) e cajú (Anacardium
occidentalle L.) associadas às áreas de pastagens. O dendê (E.guineensis) tido como uma espécie
exótica apresenta-se dispersa ao longo de toda a comunidade arbórea, sendo um exemplo de espécie
exótica bem sucedida, fruto do cultivo que auxiliou a dispersão nos ambientes naturais (Lopes e
Reuss-Strenzel, 2015).

Ameaça: 2.1.3 Agro-industry farming
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: A área de carcinicultura se caracteriza pela instalação da empresa Valença da Bahia
Maricultura S/A, dispondo de grandes tanques situados sobre formações vegetacionais para a criação
de camarão e fábrica de beneficiamento, instalada próxima à rede hidrográfica da APA, supondo que
sua proximidade esteja associada ao manejo dos tanques e possível despejo de dejetos (Lopes e
Reuss-Strenzel, 2015).
.

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Espécie foi coletada na Reserva Particular do Patrimônio Natural Água Branca (Fiaschi 2533)
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MALVACEAE

Pseudobombax calcicola Carv.-Sobr. & L.P.Queiroz

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

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Marta Moraes; Patricia da Rosa
Data:10-09-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  7  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,  2018;
Carvalho-Sobrinho e Queiroz, 2010). Foi coletada sobre afloramentos calcários associados a Caatinga
no estado da Bahia. Apresenta EOO=336 km², AOO=12 km², distribuição restrita e naturalmente
fragmentada,  além de  não  estar  protegida  dentro  dos  limites  de  Unidades  de  Conservação.  A
Caatinga encontra-se atualmente reduzida a cerca de metade de sua extensão territorial original
(Marinho et  al.,  2016),  cujos remanescentes encontram-se sob intensa pressão ocasionada pela
extração de madeira indiscriminada, pecuária e carência de Unidades de Conservação de proteção
integral (Brasil 2018a,b; Lapig, 2018; MMA 2011; Gariglio et al., 2010). A principal ameaça direta
documentada para a espécie é o desmatamento para a produção de carvão e a mineração de calcário
(Carvalho-sobrinho com. pess.). Diante desse cenário, a espécie foi considerada Em Perigo (EN) de
extinção,  pela  sua  distribuição  restrita  e  severamente  fragmentada  e  pela  carência  de  áreas
protegidas ao longo de sua distribuição. Infere-se declínio contínuo em extensão e qualidade do
habitat,  além  de  potencial  redução  em  AOO.  Recomenda-se  ações  de  pesquisa  (distribuição,
população, luxo gênico) e conservação (Plano de Ação, criação de área protegida) urgentes a fim de
se evitar a ampliação de seu risco de extinção no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Novon 20(1): 13 (-16; fig. 1). 2010

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

População:
A população amostrada é formada por indivíduos agrupados sobre afloramentos calcários (Carvalho-
Sobrinho e Queiroz, 2010)

Reference:
Carvalho-Sobrinho, J.G., Queiroz, L.P., 2010. Three New Species of Pseudobombax (Malvaceae,
Bombacoideae) from Brazil. Novon 20:13-20.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado da Bahia, municípios de Bom Jesus da Lapa (Andrade-Lima 8161), Carinhanha (Carvalho-
Sobrinho 573), Serra do Ramalho (Carvalho-Sobrinho 2993).
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AOO: 12km²
EOO: 336km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: saxicolous
Biomas: Caatinga
Fitofisionomias: Afloramento Rochoso
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Resume: Árvore com até 7 m (Carvalho-Sobrinho 573), provavelmente endêmica dos afloramentos
calcários na Caatinga (Carvalho-Sobrinho e Queiroz, 2010).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Jul to Sep
fruiting Sep to Sep
Informações sobre o dispersor: Frutos comidos por Psitacídeos (Carvalho-Sobrinho 573).
Resume: Foi coletada com flores nos meses de julho (Andrade-Lima 8161) e com flores e frutos em
setembro (Carvalho-Sobrinho 573).

Ameaças:
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: A principal ameaça à espécie é o desmatamento em sua área de ocorrência, para a
produção de carvão (Carvalho-sobrinho com. pess.).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
Detalhes: Os municípios de ocorrência da espécie têm parte de seus territórios ocupados por
pastagem: Bom Jesus da Lapa (33%), Carinhanha (43%), São Félix do Coribe 30% e Serra do Ramalho
(52%) (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: 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. 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). A
extração de madeira para carvão, construção civil e uso doméstico tem sido uma ameaça
generalizada à Caatinga por muitos séculos. Historicamente, árvores grandes e maduras eram
altamente valiosas ao ponto de serem suprimidas a virtualmente desaparecerem da paisagem. O uso
industrial das árvores da Caatinga para a produção de carvão, que é parcialmente feito de forma
ilegal e descontrolada, contribui fortemente para modificar a densidade e a estrutura da vegetação
remanescente (Gariglio et al., 2010). O uso de madeira e carvão para uso doméstico (por exemplo,
forno a lenha) também não é desprezível, correspondendo a 30% do que é extraído anualmente
(Gariglio et al., 2010).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: needed
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Nenhuma das populações conhecidas se encontra em área protegida (Carvalho-Sobrinho e Queiroz,
2010)

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

MALVACEAE

Pseudobombax minimum Carv.-Sobr. & L.P.Queiroz

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:01-10-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  4  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  em  construção,  2018).  Foi
coletada  em  florestas  sazonalmente  secas  e  outras  fitofisionomias  associadas  ao  Cerrado  e  a
Caatinga  nos  estado  da  Bahia,  Goiás,  Maranhão,  Mato  Grosso,  Piauí  e  Tocantins.  Apresenta
distribuição  muito  ampla,  EOO=333633  e  presença  em  formações  florestais  estacionais  e
fitofisionomias associadas em dois domínios fitogeográficos. Também encontra-se relativamente bem
representada em coleções desde sua descrição formal e aparentemente não sofre pressão direta pelo
corte seletivo e não possui uso conhecido documentado. Sus distribuição foi recentemente ampliada
consideravelmente desde sua descrição. Por essas razões, portanto, P. minimum foi considerada
como de Menor Preocupação (LC) neste momento. Estudos específicos sobre números populacionais e
pressões diretas devem ser conduzidos a fim de subsidiar uma avaliação de risco de extinção robusta
no futuro e evitar assim sua inclusão em categoria de ameaça mais restritiva, principalmente ao se
considerar a carência de proteção in situ e o aumento de variadas pressões antrópicas sobre a biota
da Caatinga e do Cerrado (Strassburg et al., 2017; Bojanic, 2017; Françoco et al., 2015; Sano et al.,
2008; Klink e Moreira, 2002; Fernside, 2001; Ratter et al., 1997).
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Novon 20(1): 16. 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 Riachão das Neves (Melo 2763), Santa Maria da Vitória (Pires 58152);
GOIÁS, município de Flores de Goiás (Negrett s.n.), Formosa (Ratter 4736), Nova Roma (Pereira
3114); MARANHÃO, município de Santa Filomena (Ratter 7746); MATO GROSSO, município de Nobres
(Souza 17186); TOCANTINS, município de Almas (Oliveira 1519), Arraias (Forzza 4639), Aurora do
Tocantins (Haidar 1437), Conceição do Tocantins (Paula-Souza 8838), Natividade (Macedo 3878),
Palmas (Ratter 7863), Paranã (Sevilha 3457).
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AOO: 76km²
EOO: 333633.56km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: deciduifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
2.1 Dry Savanna
Biomas: Cerrado
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Caatinga (stricto sensu)
Resume: Árvore com cerca de 4 m de altura, ocorrendo no Cerrado e florestas sazonalmente secas
(Carvalho-Sobrinho e Queiroz, 2010).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Resume: A espécie foi coletada em flor/botões nos meses de: maio (Pereira 3686), junho (Melo 2763),
julho (Pereira 3114), agosto (Ratter 4736), setembro (Sevilha 3457); e em frutos no mês de: maio
(Souza 17186) ou de setembro (Carvalho-Sobrinho e Queiroz, 2010).

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:
mature individuals
habitat
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: 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,
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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 and 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: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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,
indústrias de soja, reservatórios de hidrelétricas e expansão de áreas urbanas (Françoso et al,. 2015;
Ratter et al., 1997).

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 & 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).
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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: 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).

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
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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:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MALVACEAE

Pseudobombax parvifolium Carv.-Sobr. & L.P.Queiroz

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:02-10-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  8  m,  endêmica  do  Brasil  (  Flora  do  Brasil  2020  em  construção,  2018;
Carvalho-Sobrinho  e  Queiroz,  2010).  Foi  coletada  exclusivamente  em  Caatinga  (stricto  sensu)
associada a Caatinga nos estados da Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Ceará, Rio Grande
do Norte e Minas Gerais.  Apresenta distribuição muito ampla e frequente em toda a Caatinga,
EOO=452603 km² e presença confirmada dentro dos limites de Unidades de Conservação e áreas que
ainda  resguardam  significativos  remanescentes  de  vegetação  nativa.Também  encontra-se
relativamente bem representada em coleções desde sua descrição formal e aparentemente não sofre
pressão direta pelo  corte seletivo e não possui  uso conhecido documentado.  Por  essas razões,
portanto,  O.  obliqua foi  considerada como de Menor Preocupação (LC) neste momento.  Estudos
específicos sobre números e tendências populacionais e a incidência de pressões diretas devem ser
conduzidos a fim de subsidiar uma avaliação de risco de extinção robusta no futuro e evitar assim sua
inclusão em categoria de ameaça mais restritiva ante as crescentes ameaças documentadas por toda
a Caatinga (Antongiovanni et al., 2018; Ribeiro et al., 2015; Kohlhepp, 2010; Costa et al., 2009; )
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Novon 20(1): 17. 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 Anagé (Carvalho-Sobrinho 3092), Anguera (Carvalho-Sobrinho 3033),
Bom Jesus da Lapa (Carvalho-Sobrinho 489), Canudos (Carvalho-Sobrinho 3028), Caturama
(Conceição 2424), Chorrochó (Melo 6613), Contendas do Sincorá (Carvalho-Sobrinho 3087), Feira de
Santana (Queiroz 12000), Iraquara (Carvalho-Sobrinho 3053), Itaberaba (Souza 711), Itiúba (Nunes
1131), Jacobina (Pezzini 1), Jeremoabo (Carvalho-Sobrinho 250), Lapão (Carvalho-Sobrinho 3059),
Manoel Vitorino (Carvalho-Sobrinho 3018), Paulo Afonso (Albino s.n.), Quijingue (Carvalho-Sobrinho
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752), Remanso (Queiroz 6625), Riachão do Jacuípe (Carvalho-Sobrinho 3025), Santaluz (Carvalho-
Sobrinho 3026), Souto Soares (Carvalho-Sobrinho 3057), Tanquinho (Carvalho-Sobrinho 3024),
Tucano (Carvalho-Sobrinho 751), Várzea Nova (Loureiro 248), Vitória da Conquista (Carvalho-Sobrinho
3014), Irecê (Carvalho-Sobrinho 3063); PARAÍBA, município de Santa Teresinha (Agra 1729), Soledade
(Lucena 251); PERNAMBUCO, município de Caruaru (Guedes s.n.), Veturosa (Lima 837); PIAUÍ,
município de Piracuruca (Alencar 1484); SERGIPE, município de Canindé de São Francisco (Silva 320),
Porto da Folha (Oliveira 174). Segundo a Flora do Brasil 2020 a espécie ocorre no estado do CEARÁ,
RIO GRANDE DO NORTE e MINAS GERAIS.
AOO: 196km²
EOO: 452603.41km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Fenologia: deciduifolia
Crescimento Clonal: unkown
Rebroto: unkown
Habitat: 2.1 Dry Savanna
Biomas: Caatinga
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Resume: Árvore de 5-8 m de altura, endêmica da Caatinga (Carvalho-Sobrinho e Queiroz, 2010).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Jul to Jan
fruiting Apr to Apr
fruiting Aug to Aug
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fruiting Nov to Nov
Resume: A espécie foi coletada em flor/botões nos meses de: janeiro (Queiroz 12000), julho
(Conceição 2424), agosto (Queiroz 7343), setembro (Cordeiro 190), outubro (Silva 1163), novembro
(Carvalho-Sobrinho 751); e em frutos no mês de: abril (Nunes 1131), agosto (Loureiro 248), novembro
(Carvalho-Sobrinho 751).

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: 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).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national

556



Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
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: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Castelletti et al. (2004) modelaram os efeitos das estradas sobre a vegetação de Caatinga e
adicionaram novos valores às áreas já utilizadas para agricultura e pastagem estimadas pelo IBGE. A
área de Caatinga modificada obtida pelos autores variou de 223.100km² a 379.565km². Esses
números indicam que entre 30,4% e 51,7% da área da Caatinga foi alterada por atividades
antrópicas. A primeira estimativa coloca a Caatinga como o terceiro ecossistema mais degradado do
Brasil, atrás da Mata Atlântica e do Cerrado. A segunda estimativa, entretanto, eleva a Caatinga para
o segundo ecossistema mais degradado do Brasil, passando à frente do Cerrado. Contudo, é possível
que mesmo esses valores ainda estejam subestimados, porque é difícil dimensionar a extensão da
perda dos ecossistemas naturais e da flora e fauna do Nordeste brasileiro nos últimos 500 anos. Os
registros históricos produzem pistas pequenas, mas dramáticas, sobre a destruição em larga escala
que tem devastado a região desde 1500, e mesmo os maiores remanescentes da Caatinga têm,
provavelmente, sido alterados desde os tempos pré-Colombianos (Leal et al., 2005).

Ameaça: 5 Biological resource use
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
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future
Declínio:
habitat
Detalhes: A extração de madeira para carvão, construção civil e uso doméstico tem sido uma ameaça
generalizada à Caatinga por muitos séculos. Historicamente, árvores grandes e maduras eram
altamente valiosas ao ponto de serem suprimidas a virtualmente desaparecerem da paisagem. O uso
industrial das árvores da Caatinga para a produção de carvão, que é parcialmente feito de forma
ilegal e descontrolada, contribui fortemente para modificar a densidade e a estrutura da vegetação
remanescente (Gariglio et al., 2010). O uso de madeira e carvão para uso doméstico (por exemplo,
forno a lenha) também não é desprezível, correspondendo a 30% do que é extraído anualmente
(Gariglio et al., 2010).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: 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).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécies foi registrada no Parque Estadual da Pedra Furada (Lima 837), Parque Nacional de Sete
Cidades (Alencar 1484).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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MALVACEAE

Scleronema spruceana Benth.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Patricia da Rosa
Data:17-09-2018

Justificativa: Árvore de até 23 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Campinarana associada a Amazônia no estado do Amazonas, município de São Gabriel
da Cachoeira. Apesar de pouco frequente em herbários, sabe-se que a região em que foi registrada
apresenta  baixo  esforço  de  coleta  (BFG,  2015),  extensões  significativas  de  florestas,  campinas  e
campinaranas intactas ou pouco alteradas e de difícil acesso, ainda distantes da incidência de vetores
de stress severos. Adcionalmente, a região apresenta um denso mosaico de áreas protegidas de
diferentes níveis de proteção e esferas administrativas. Assim, a espécie foi considerada como de
Menor Preocupação (LC) neste momento. Entretanto, 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 inclusão da espécie em categoria de ameaça no futuro,  uma vez que
ameaças presentes e projetadas irão impactar em algum nível os ecossistemas da região.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: J. Proc. Linn. Soc., Bot. 6: 109. 1862

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), com ocorrência no estado
do AMAZONAS, município de São Gabriel da Cachoeira (Farney 1750).
AOO: 12km²
EOO: 267km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Amazônia
Fitofisionomias: Campinarana Arbustiva
Tipo de Vegetação: Campinarana
Resume: Árvore 23 m (Farney 1750) que habita a Amazônia na Campinarana (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018). Occasional in low caatinga, only one fertile individual seen (Daily 5454).

Reprodução:
Resume: Foi coletada em flor nos meses de: setembro (Ducke 35200), outubro (Farney 1750),
novembro (Ducke 23480); e com fruto em fevereiro (Ducke RB 60303)

Ameaças:
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
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 rodovias dentro dos
seus limites (Perimetral Norte e a Rodovia São Gabriel-Cucuí parcialmente construída), instalações
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militares, seis reservas indígenas, incluindo uma missão salesiana e está sofrendo invasões muito
sérias por parte de garimpeiros (especialmente ao longo Rio Cauaburí) (Rylands e Pinto, 1998).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
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
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).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MALVACEAE

Sterculia albidiflora Ducke

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
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Data:06-11-2018

Justificativa:  Árvore  de  grande  porte,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,
2018). Foi coletada em Floresta de Terra Firme associada a Amazônia no estado do Pará. É conhecida
somente pelo material-tipo, e pouco se avançou em relação ao estado de conhecimento da espécie
desde sua descrição formal. Além disso, sabe-se que extensas áreas ainda em estado primitivo de
conservação e pouco inventariadas botanicamente predominam na região em que foi documentada,
apesar do aumento expressivo nas taxas de desmatamento verificadas na sua região de ocorrência
(PRODES/ INPE, 2018; Charity et al. 2016; Fernside, 2015). 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  (taxonomia,  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: Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 4: 129. 1925

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
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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: PARÁ, município de Belterra (Ducke s.n.).
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: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore com ocorrência na floresta de terra firme na Amazônia (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: monoecious
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
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Fenologia:
flowering Aug to Aug
Resume: A espécie foi coletada em flor/botões nos mês de agosto (Ducke s.n.)

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:
locality
habitat
occupancy
occurrence
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:
locality
habitat
occurrence
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
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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: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
past
future
Declínio:
locality
locality
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
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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: 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
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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
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).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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MALVACEAE

Sterculia curiosa (Vell.) Taroda

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:07-11-2018

Justificativa:  Árvore de até  12 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida como chichá-amendoim, entre outros, a espécie foi coletada em Cerrado
sensu  lato  e  Floresta  Ombrófila  associadas  ao  Cerrado  e  a  Mata  Atlântica  nos  estados  de  Minas
Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Apresenta distribuição ampla, EOO=661406 km², amplitude de
habitats e presença confirmada dentro dos limites de Unidades de Conservação de proteção integral.
Adcionalmente, existem exemplares cultivados de S. curiosa no Horto Florestal de São Paulo e sua
ocorrência  coincide com a área de atuação do Plano de Ação Nacional  para a  conservação da flora
endêmica ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro (Pougy et al., 2018). Tambpem não
foram verificadas ameaças diretas como corte seletivo ou outros tipos de uso que configurem vetores
de stress para a perpetuação da espécie na natureza. Assim, a espécie foi considerada de Menor
Preocupação (LC) neste momento. Estudos específicos sobre sua distribuição, números e tendências
populacionais e impacto de vetores de stress devem ser conduzidos a fim de subsidiar uma avaliação
de risco de extinção robusta no futuro e evitar assim sua inclusão em categoria de ameaça mais
restritiva.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 42: 125. 1984. Popularmente conhecida por
chichá amendoim, araxixá, arixão, coaxixa, mendobi-de-pau, pau-de-boia, pau-de-cortiça, unha-d'anta
(Cruz e Esteves, 2009).

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 Formosa do Rio Preto (Queiros 4142), Ibirapitanga (Victor Jr. 2246),
Ilhéus (Hage 1300), Jussarí (Amorim 2229); MINAS GERAIS, município de Belo Horizonte (Lombardi
s.n.); RIO DE JANEIRO, município de Campos dos Goytacazes (Maudad 122); SÃO PAULO, município de
Campinas (Taroda 2184), Guaratinguetá (Souza 36689), Osasco (Aguiar s.n.), Piracicaba (Essoe 247),
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São José do Barreiro (Serafim 282), São Paulo (Gonzaga s.n.).
AOO: 52km²
EOO: 661406.84km²

Ecologia:
Hábito: tree
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
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Floresta Estacional Semidecidual
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de 8-12 m de altura (Cruz e Esteves, 2009), ocorrendo nos domínios do Cerrado e
da Mata Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: monoecious
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Nov to Mar
fruiting May to Sep
Resume: A espécie foi coletada em flor/botões de novembro a março e em frutos de maio a setembro
(Cruz e Esteves, 2009). Coletas de plantas cultivadas em outros meses do ano (Cruz e Esteves, 2009).
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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: 2.1 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
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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). 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.

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 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 and Alves, 2008; Silva et al., 2015), as quais muitas vezes fogem de controle e tornam-
se grandes incêndios (Verdi et al., 2015).

Ameaça: 2.2 Wood & pulp plantations
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
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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:
locality
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,
indústrias de soja, reservatórios de hidrelétricas e expansão de áreas urbanas (Françoso et al,. 2015;
Ratter et al., 1997). 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: 7.1 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
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aquelas adaptadas ao regime de fogo (Kolbek & 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).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Área de Proteção Ambiental do Pratigi (Victor Jr. 2246), Parque Estadual do
Jaraguá (Souza 844).

Ação: 3.4 Ex-situ conservation
Situação: on going
A espécie é cultivada no Horto Florestal de São Paulo (Costa s.n.).

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:

MALVACEAE

Sterculia excelsa Mart.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:07-11-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  20  m endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em construção,  2018).
Popularmente  conhecida  como  tacazeiro,  foi  coletada  múltiplas  fitofisionomias  associadas  aos
Domínios Geográficos Amazônia,  Cerrado e Mata Atlântica nos estados do Acre,  Amapá,  Amazonas,
Bahia, Espírito Santo, Rondônia e Roraima. Apresenta distribuição muito ampla, EOO=4289987 km²,
presença  frequente  em  herbários  e  em  diversas  tipologias  vegetacionais  e  ocorrência  confirmada
dentro dos limites de Unidades de Conservação de distintas esferas administrativas e níveis de
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proteção. Sua população é abundante nos locais onde ocorre (Sambuichi,  2006; Marimon et al.,
2002), e aparentemente, encontra-se livre da incidência de ameaças diretas ou outros usos que
afetem sua perpetuação (Brito et al., 2011). Assim, a espécie foi considerada de Menor Preocupação
(LC) neste momento. Estudos específicos sobre sua distribuição, números e tendências populacionais
e impacto de vetores de stress devem ser conduzidos a fim de subsidiar uma avaliação de risco de
extinção robusta no futuro e evitar assim sua inclusão em categoria de ameaça mais restritiva.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Flora 24: 40. 1841. Popularmente conhecida por tacazeiro (Brito et al., 2011).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Segundo (Brito et al., 2011), a espécie possui potencial de usos de recursos não
madeireiros.

Reference:
Brito, W.R. de O., Oliveira, D.N., Scudeller, V. V., 2011. Potencial de uso dos recursos florestais não
madeireiros no Baixo Rio Negro, in: Santos-Silva, E.N., Scudeller, V.V., Cavalcanti, M.J. (Orgs.),
BioTupé: Meio Físico, Diversidade Biológica e Sociocultural do Baixo Rio Negro, Amazônia Central.
Rizoma Editorial, Manaus, p. 99–122.
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População:
A espécie foi registrada com 12 e 6 indivíduos com diâmetro maior ou igual a 10 cm, nos censos
realizados nos anos de 1998 e 2005, em uma área de cabruca em Ilhéus, na Bahia (Sambuichi, 2006).
Em Nova Xavantina, no Mato Grosso, Marimon et al. (2002) registraram uma densidade absoluta de
10.6 indivíduos da espécie, com diâmetro maior ou igual a 5 cm em 1.41 ha de cerrado amostrado.

Reference:
Sambuichi, R.H.R., 2006. Estrutura e dinâmica do componente arbóreo em área de cabruca na região
cacaueira do sul da Bahia, Brasil. Acta Bot. Brasilica 20, 943–954.

Marimon, B.S., Felfili, J.M., Lima, E.S., 2002. Floristics and phytosociology of the gallery forest of the
Bacaba Stream, Nova Xavantina, Mato Grosso, Brazil. Edinburgh J. Bot. 59, 303–318.

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 Xapuri (Ferreira 101456a); AMAPÁ (Fróes 27553); AMAZONAS, município
de Canutama (Prata 375), Envira (Krukoff 4808), Labrea (Ducke 2028), Manaus (Rodrigues 5412),
Presidente Figueiredo (Prance 24296), Rio Preto da Eva (Oliveira 73), São Paulo de Olivença (Krukoff
8625); BAHIA, município de Arataca (Lombardi 7159), Buerarema (Mori 13767), Camacan (Rocha
1123), Entre Rios (Guedes s.n.), Ilhéus (Carvalho 4849), Itacaré (Santos 1058), Itamari (Oliveira 594),
Porto Seguro (Eupunino 31), Santa Cruz Cabrália (Santos 124), Una (Sant'Ana 819), Uruçuca (Pinheiro
1635); ESPÍRITO SANTO, município de Conceição da Barra (Mattos s.n.), Linhares (Silva 188); MATO
GROSSO, município de Alta Floresta (Cabral 86), Barra do Bugres (Dubs 2481), Colíder (Sardelli s.n.),
Itaúba (Oliveira s.n.), Tangara da Serra (Hatschbach 62569); PARÁ, município de Altamira (Dias 102),
Anajás (Beck 491), Belém (Pires 51835), Belterra (Barbosa 538), Moju (Cruz 755), Parauapebas
(Maciel 760), Placas (Oliveira 1409), Prainha (Barbosa 1567), Rurópolis (Barbosa 355), Santarém
(Silva 2465), Tucurui (Silva 1493); RONDÔNIA, município de Jamari (Vieira 260); RORAIMA, município
de Amajari, (Prance 4526).
AOO: 232km²
EOO: 4289987.07km²
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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
Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Floresta de Terra-Firme
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvores de 10-20 m de altura (Taroda, 1980), com ocorrência na Amazônia, Cerrado e Mata
Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: monoecious
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Jan to Dec
fruiting Jan to Dec
Resume: A espécie foi coletada em estado reprodutivo ao longo do ano.

Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national

578



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).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.

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.,

579



2006).

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:
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).
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 Reserva Florestal Adolfo Ducke (Rodrigues 5412), Reserva Particular do
Patrimônio Natural Serra Bonita (Rocha 1123), Reserva Particular do Patrimônio Natural Estação
Veracel (Carvalho s.n.), Reserva Biológica de Una (Sant'Ana 819).

Ação: 3.4 Ex-situ conservation
Situação: on going
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A espécie é cultivada no Jardim Botânico do Rio de Janeiro (Carvalho s.n.).

Usos:
Uso: 16. Other
Recurso:
Proveniência: natural
Detalhes:
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MALVACEAE

Sterculia rigidifolia Ducke

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:06-11-2018

Justificativa: Árvore de até 27 m, 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
Maués e São Gabriel da Cachoeira. É conhecida somente por uma coleta além do material-tipo, e
pouco se avançou em relação ao estado de conhecimento da espécie desde sua descrição formal.
Além  disso,  sabe-se  que  extensas  áreas  ainda  em  estado  primitivo  de  conservação  e  pouco
inventariadas botanicamente predominam na região em que foi documentada. 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 (taxonomia, 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: Arq. Inst. Biol. Veg. 2(1): 57. 1935.

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 Maués (Steven 13104), São Gabriel da Cachoeira (Ducke 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 de 27 m de altura (Steven 13104) com ocorrência na floresta de terra firme na
Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: monoecious
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Jul to Jul
flowering Nov to Nov
Resume: A espécie foi coletada em flor/botões nos meses de: julho (Steven 13104) e novembro
(Ducke s.n.).

Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past

584



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
past
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:
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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
secundárias) e aumentado a fragmentação (Kunert et al., 2015).

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: 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: 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:

587



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, 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:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MALVACEAE

Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng.) K.Schum.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Marta Moraes; Patricia da Rosa
Data:28-08-2018
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Justificativa:  Árvore de até  15 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Conhecida popularmente como Cupuaçu, foi  coletada em Floresta de Igapó, Floresta de Várzea,
Floresta  Ombrófila  Densa  e  Floresta  de  Terra  Firme  em  diversos  municípios  nos  estados  do  Acre,
Amazonas,  Maranhão,  Pará  e  Rondônia.  Apresenta  EOO=1728660  km²  e  conta  com  registros
efetuados em regiões ainda em estado primitivo de conservação, além da presença em Unidades de
Conservação de distintas esferas administrativas e níveis de proteção. Apesar disso, a incidência de
ameaças como o desmatamento (Binsanger, 1991; Moutinho et al., 2016; Charity et al., 2016) e
exploração  histórica  irracional  das  subpopulações  naturais  (Homma,  1989),  podem  afetar  sua
viabilidade. Atualmente, a espécie se destaca como a fruta mais explorada comercialmente da região
amazônica, com extensos cultivos e excelente valor de mercado a partir da produção de polpa e
utilização das sementes na confecção de chocolates e cosméticos (Filgueiras, 1998; Lourido et al.,
2007). Diante desse cenário, portanto, foi considerada como Menor Preocupação (LC) neste momento.
Ações direcionadas de pesquisa (distribuição, tamanho populacional, impacto da exploração irregular
das subpopulações naturais, impacto de potencial hibridação com T. cacao) e conservação (manejo
adequado em Unidades de Conservação de uso sustentável)  são necessárias a fim de se garantir  a
manutenção do atual estado de conservação desta importante espécie da flora brasileira.

Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Fl. Bras. (Martius) 12(3): 76. 1886
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Reference:
Lorenzi, H., 1998. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas
do Brasil. 2. Ed. Nova Odessa, SP: Editora Plantarum, 352 p.

População:
Não foram encontrados dados sobre as populações nativas. Existem diversos trabalhos sobre a
exploração do Cupuaçu em sistemas agroflorestais, mas não quantificam as populações. Clay et al.
(2000) mostram que o cupuaçu é abundante em sua distribuição natural e há grande semelhança
entre o cupuaçu Silvestre e o cultivado, diferindo somente em hábitos de crescimento, característica
esta que provavelmente seja em detrimento da resposta ecofisiológica do ecossistema.

Reference:
Clay, J. W.; Sampaio, P. de T. B.; Clemente, C. R. 2000. Biodiversidade Amazônica: exemplos e
estratégias de utilização. 1. Ed. Manaus: Programa de Desenvolvimento Empresarial e Tecnológico,
2000.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018) originária dos
estados do ACRE (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018); AMAZONAS, municípios de Borba
(Riedel s.n.), Careiro (Sales 1), Humaitá (Krukoff 6263), Manacapuru (Cassino 97), Manaquiri (Krukoff
1275), Manaus (Mello 1966), Parintins (Neto 2), Rio Preto da Eva (Rodrigues 7102), São Gabriel da
Cachoeira (Fróes 21556), Tabatinga (Gentry e Daily 18225); MARANHÃO, municípios de Carutapera
(Balée 1164), Centro Novo do Maranhão (Balée 477), Turiaçu ( Snethlage 300), Zé Doca (Rosa 2922);
PARÁ, municípios de Abaetetuba (Germano 163), Barcarena (Anderson 1128), Belém (Dahlgren e
Sella 733), Breu Branco (Plowman 9589), Itaituba (Ducke 16458), Almeirim (Pires 867), Ourilândia do
Norte (Coelho-Ferreira 525), São Domingos do Capim (Nave 16), Tucuruí (Daily 1346); RONDÔNIA,
município de Ariquemes (Godinho s.n.), Porto Velho (Mendes s.n.); RORAIMA, município de
Rorainópolis (Falcão 6)
AOO: 132km²
EOO: 1728660km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Tipo de Vegetação: Floresta de Igapó
Floresta de Terra-Firme
Floresta de Várzea
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de até 15 m, que habita a Amazônia, na Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme e
Floresta Ombrófila (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Resume: Produzem flores creme a púrpura, caulifloras, de setembro a novembro, e frutos entre
fevereiro e abril (Lorenzi, 1998)

Ameaças:
Ameaça: 5 Biological resource use
Incidência: 2.2 Species disturbance
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O baixo nível de renda, pobreza, falta de acesso aos sistemas de saneamento e saúde e o
desmatamento são alguns dos problemas comumente encontrados na região Amazônica brasileira.
Frente a esta realidade, foi proposta a aplicação de um Sistema Agroflorestal com os objetivos de
minimizar os impactos do plantio e da exploração de recursos no interior da floresta e incrementar a
renda e qualidade de vida da população local. O objeto de estudo é a região de Itaituba/PA (médio
Tapajós), utilizando o cupuaçu (Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng.) Schum) e seus diversos
potenciais de uso (da polpa, semente e casca) e o beneficiamento da polpa como maneira de agregar
valor ao produto. Atualmente, o mercado tem preferido o consumo da polpa, que tem o uso mais
prático do que o das frutas inteiras congeladas. As amêndoas podem ser aproveitadas para obtenção
do chocolate, mais conhecido como cupulate, para a indústria de cosméticos e para alimentação de
peixes. Além disso, a gordura obtida a partir das amêndoas é semelhante a manteiga de cacau
(Filguera, 1998). A casca do cupuaçu também pode ser aproveitada, depois de seca e triturada, como
fertilizante. Ela contém 0,72% de nitrogênio, 0,04% de fósforo e 1,5% de potássio (Filguera, 1998).
Apesar das características positivas do cupuaçu para diferentes explorações econômicas, a atividade
extrativista desse fruto se mostra extremamente depredatória e insustentável quando realizada sem
critérios no interior da mata. Além de ser a longo-prazo economicamente insustentável (Homma,
1989). O ciclo extrativista pode ser dividido em quatro fases. Na primeira, observa-se crescimento da
extração favorecida pela existência das melhores reservas ou pela posição monopolística que
caracteriza o mercado do recurso. A segunda fase consiste num período estacionário, representando
um equilibro entre a oferta e a demanda perto da capacidade máxima de extração. Os preços passam
a crescer dada a incapacidade do setor em atender ao crescimento da demanda. A terceira fase, ou
fase de declínio é causada pela redução dos recursos e pelo aumento dos custos de extração, levando
a queda da atividade. Começa a se esboçar a fase de plantio domesticado, desde que as
disponibilidades tecnológicas para domesticação e a existência de preços favoráveis criem condições
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para o plantio (Homma, 1989).

Ameaça: 8.2 Problematic native species/diseases
Incidência: 2.2 Species disturbance
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
Detalhes: Macrosoma tipulata "green lizard caterpillar" ataca o Cupuaçu (Theobroma grandiflorum)
destruindo suas folhas. A larva desta espécie vive por 15 dias, a pulpa por sete dias e o adulto 10 dias
(Lourido et al., 2007). Dentre as pragas do cupuaçueiro Theobroma grandiflorum (Wild. ex Spreng.)
Schum., a broca-
dos-frutos, Conotrachelus humeropictus Fiedler (Coleoptera: Curculionidae), é a mais importante,
devido aos danos causados e por estar disseminada em alguns Estados da região Norte do Brasil.

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
Detalhes: Incentivos fiscais generosos oferecidos pelo governo brasileiro para fazendas de gado na
Amazônia nos anos 70 e início dos 80 foram motivos importantes para ampliação do desmatamento,
apesar da baixa produtividade das pastagens (Binsanger, 1991).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
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.

592



Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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).
Usos:
Uso: 9. Construction/structural materials
Recurso: stalk
Proveniência: natural
Detalhes:

Uso: 1. Food - human
Recurso: fruit
Proveniência: cultivated
Detalhes:

Uso: 6. Other chemicals
Recurso: seed
Proveniência: natural
Detalhes:
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MELASTOMATACEAE

Bellucia nigricans (Hooker f.) Penneys, Michelangeli, Judd &
Almeda

Risco de extinção: VUD2

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:10-12-2018

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 no estado do Amazonas,
município de Manaus. Apresenta distribuição muito restrita, AOO=20 km², duas situações de ameaça
e  população  restrita.  Sabe-se  que  a  floresta  amazônica  perdeu  17%  de  sua  cobertura  florestal
original,  principalmente  devido  à  atividades  oriundas  da  agroindústria,  pecuária  extensiva,
infraestrutura rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (Charity et al. 2016). O
crescimento urbano exponencial de Manaus, hoje o 12º maior centro urbano do país (Nogueira et al.,
2007) e de onde provém grande parte das coletas atribuídas ao táxon, vulnerabiliza as restritas
subpopulações conhecidas da espécie. O estabelecimento de estradas sobrepostas a distribuição da
espécie agem também como impulsionadoras do desmatamento e do estabelecimento de atividades
agrossilvipastoris (Lapig, 2018; Fernside, 2015; Fernside e Graça, 2006). 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: Syst. Bot. 35(4): 797. 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 no
estado: AMAZONAS, município de Manaus (Ducke s.n.).
AOO: 20km²
EOO: 257.61km²
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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 pequena que ocorre em floresta de terra firme nos domínios da Amazônia (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Mar to Jun
fruiting Mar to Mar
Resume: A espécie foi coletada em flor/botões nos meses de: março (Pires 214), abril (Ducke s.n.),
junho (Ducke s.n.); e em frutos nos meses de: março (Pires 225).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
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present
future
Declínio:
locality
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: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
past
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
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
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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: 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
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(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: 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
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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
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).
Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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MELASTOMATACEAE

Bellucia riparia (Renner) Penneys, Michelangeli, Judd &
Almeda

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Mary Luz Vanegas León
Data:07-11-2018

Justificativa: Árvore de até 10 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta de Igapó associada a Amazônia no estado do Amazonas, município de Manaus. É
conhecida por poucas coletas realizadas majoritariamente na Reserva Florestal A. Ducke, e pouco se
avançou em relação ao estado de conhecimento da espécie desde sua descrição formal (Penneys et
al.,  2010).  Apesar  da ocorrência  da espécie  sobrepor  grande parte  da região metropolitana de
Manaus,  e  encontrar-se  sujeita  a  efeitos  intensos  da expansão urbana sobre áreas  onde ainda
predominam  florestas  nativas  (Nogueira  et  al.,  2007),  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: Syst. Bot. 35(4): 797. 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 no
estado: AMAZONAS, município de Manaus (Ribeiro 1457).
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 Igapó
Resume: Árvore de 10 m de altura (Renner 1015), ocorrendo em Floresta de Igapó nos domínios da
Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Nov to Nov
fruiting Nov to Fev
Resume: A espécie foi coletada em flor/botões nos meses de: novembro (Ribeiro 1457); e em frutos
nos meses de: janeiro (Nelson 1444), fevereiro (Sothers 333), novembro (Renner 1015).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
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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: national
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
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
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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.

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

612



(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: 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
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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
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).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na Reserva Florestal Adolfo Ducke (Ribeiro 1457).
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Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MELASTOMATACEAE

Bellucia wurdackiana (Renner) Penneys, Michelangeli, Judd
& Almeda

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Patricia da Rosa
Data:07-11-2018

Justificativa: Árvore de até 7 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta de Igapó associada a Amazônia no estado do Amazonas, município de São
Gabriel da Cachoeira. É conhecida por poucas coletas e pouco se avançou em relação ao estado de
conhecimento da espécie desde sua descrição formal (Penneys et al., 2010). Além disso, sabe-se que
extensas áreas ainda em estado primitivo de conservação e pouco inventariadas botanicamente
predominam na região em que foi documentada, incluindo potencial ocorrência no interior de áreas
protegidas, que formam um grande mosaico em sua região de ocorrência. 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: Syst. Bot. 35(4): 797. 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 no
estado: AMAZONAS, município de São Gabriel da Cachoeira (Ducke 25507).
AOO: 12km²
EOO: 385.6km²
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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 Igapó
Resume: Árvore de 7 m de altura (Poole 2011), ocorrendo em Floresta de Igapó nos domínios da
Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
fruiting Jul to Jul
fruiting Dec to Dec
Resume: A espécie foi coletada em frutos nos meses de: julho (Alencar 599), dezembro (Ducke
25507).

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: 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
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: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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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.

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
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Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
past
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: national
Severidade: very 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
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:
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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, 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:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MELASTOMATACEAE

Graffenrieda moaensis Wurdack

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León; Patricia da Rosa; Eduardo Fernandez
Data:31-07-2018
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Justificativa: Árvore terrestre, chegando a medir até 4 m de altura, endêmica do Brasil (Lima, 2018).
A espécie é conhecida somente por uma coleta recente realizada em 2007 , além da coleção tipo,
registrada  por  G.T.  Prance  em  Florestas  Ombrófilas  às  margens  do  Rio  Moa,  em  1971,  no  Parque
Nacional da Serra do Divisor, estado do Acre e na fronteira entre Brasil e Peru (Lima et al., 2015). A
Unidade de Conservação corresponde a uma das regiões mais biologicamente diversas e pouco
estudadas do Brasil, e corresponde atualmente a um dos maiores e mais isolados contínuos florestais
da América do Sul (MMA/ IBAMA, 2002). Os municípios de Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul, adjacentes a
Unidade de Conservação, e onde os dois registros foram feitos, apesar de possuírem atividades
agropecuárias  desenvolvidas  em  seu  entorno  (principalmente  criação  de  gado  e  milho),
correspondem  aos  dois  municípios  mais  bem  conservados  do  Acre,  apresentando  cerca  de,
respectivamente, 95% e 92% de seu território recoberto por vegetação nativa. Além disso, extensas
áreas destes dois municípios encontram-se legalmente protegidas por Unidades de Conservação de
diferentes  categorias  e  esferas  administrativas,  além de extensas  terras  indígenas  (3  reservas)
(LAPIG, 2018). Mesmo diante deste cenário, a espécie foi registrada pela última vez por especialista
da família, dentro de área protegida que sofreu poucas alterações na última década. Recomenda-se
ações de pesquisa a fim de se elucidar a distribuição da espécie e o tamanho da população.

Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita originalmente na obra Phytologia 24(3): 197–198 (Wurdack, 1972) a partir de
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espécimes coletados por G.T. Prance no Rio Moa (AC), em 1971. A espécie, apresentando corola
branca e filamentos amarelo-escuro, assemelha-se muito a Miconia abbreviata, porém possui frutos
secos e deiscentes (Goldenberg, R. 931); segundo Wurdack (1972), a espécie possui afinidades
morfológicas com G. intermedia e G. weddellii.

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não se sabe nenhum uso econômico potencial para o presente táxon.

População:
Não existem informações específicas sobre números populacionais para o presente táxon.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: A espécie é endêmica do Brasil, ocorrendo exclusivamente no Estado do Acre (Lima et al.,
2015). É conhecida somente por duas coleções (G.T. Prance, 12634 e Goldenberg, R., 93), ambas
realizadas dentro dos limites do Parque Nacional da Serra do Divisor (Serra do Moa e Rio Moa entre
Cachoeira Grande e o vilarejo de Serra do Moa). O Parque Nacional da Serra do Divisor situa-se na
fronteira entre Brasil e Peru, formando um dos maiores e mais isolados contínuos florestais da
América do Sul; sendo assim, é possível que futuros esforços de pesquisa em ambos os lados da
fronteira tragam a luz novas informações sobre a real área de distribuição deste táxon.
AOO: 4km²
EOO: 0km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore ou arvoreta terrestre, chegando a atingir 4 m de altura; foi registrada em Florestas
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Ombrófilas (Floresta Pluvial) no sopé da Serra do Moa, no Parque Nacional da Serra do Divisor (AC)
(Goldenberg, R. 931 e G.T. Prance, 12634).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Apr to Apr
Resume: Graffenrieda moaensis é uma espécie hermafrodita, produz frutos em abril (Prance 12634)

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: medium
Reversibilidade: 1
Período:
present
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Mâncio Lima (AC), adjacente ao Parque, apesar de possuir atividades
agropecuárias (principalmente criação de gado, incluindo leiteiro, e milho), representa um dos
municípios mais bem conservados do Acre, apresentando cerca de 95% de sua extensão territorial
recoberta por vegetação nativa; mais da metade do território do município encontra-se legalmente
protegido por Unidades de Conservação de proteção integral e uso sustentável, além de extensas
terras indígenas (3 reservas) (Lapig, 2018).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: medium
Reversibilidade: 1
Período:
present
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Cruzeiro do Sul, adjacente ao Parque, apesar de possuir atividades
agropecuárias (principalmente gado, incluindo leiteiro, e milho), representa um dos municípios mais
bem conservados do Acre, apresentando cerca de 92% de sua extensão territorial recoberta por
vegetação nativa; ainda, conta com cerca de 32% de seu território protegido por Unidades de
Conservação de proteção integral e uso sustentável, além de terras indígenas (Lapig, 2018).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: low
Reversibilidade: 1
Período:
past
present
Declínio:
habitat
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Detalhes: Os principais impactos ambientais resultantes das atividades econômicas desenvolvidas na
região adjacente ao Parque são negativos: aumento do desmatamento em função da ampliação das
atividades agriculturais e pecuárias a partir da redução das atividades 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: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
present
Declínio:
habitat
Detalhes: O município de Mâncio Lima (AC), adjacente ao Parque, apesar de possuir atividades
agropecuárias (principalmente criação de gado, incluindo leiteiro, e milho), representa um dos
municípios mais bem conservados do Acre, apresentando cerca de 95% de sua extensão territorial
recoberta por vegetação nativa; mais da metade do território do município encontra-se legalmente
protegido por Unidades de Conservação de proteção integral e uso sustentável, além de extensas
terras indígenas (3 reservas) (Lapig, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada dentro dos limites do Parque Nacional da Serra do Divisor, uma Unidade de
Conservação de proteção integral no estado do Acre. O Parque representa uma das áreas mais
extensas e isoladas da Amazônia Ocidental, e possivelmente um das áreas protegidas de maior
biodiversidade em todo o bioma (MMA/ IBAMA, 2002)
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MELASTOMATACEAE

Henriettea glabra (Vell.) Penneys, F.A. Michelangeli, Judd et
Almeda

Risco de extinção: LC

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

Justificativa:  Árvore terrestre  de até 15m de altura,  endêmica do Brasil  (Brito,  2018;  Meyer  et  al.,
2012; Silva e Baumgratz, 2008). Apresenta ampla distribuição (EOO=329134 km²), principalmente em
Florestas Ombrófilas situadas entre 300-900 m de altitude, nos estados da Bahia (município de Boa
Nova),  Espírito  Santo  (municípios  de  Cariacica  e  Santa  Teresa),  Rio  de  Janeiro  (municípios  de
Guapimirim,  Itatiaia,  Macaé,  Nova  Friburgo,  Nova  Iguaçu,  Paraty,  Petrópolis,  Rio  de  Janeiro  e
Teresópolis), Santa Catarina (município de Guabiruba) e São Paulo (municípios de Iguape, Itanhaém,
Miracatu, Pindamonhangaba, São Luiz do Paraitinga, Sete Barras e Ubatuba) (Flora do Brasil 2020, em
construção, 2018; Reflora - Herbário Virtual, 2018). Apesar da distribuição exclusiva ao hotspot Mata
Atlântica, que sofre com a incidência histórica e atual de conversão e degradação da vegetação
nativa tais como, crescimento urbano acelerado, agricultura e desmatamento (Lapig, 2018), a espécie
é muito bem documentada, incluindo registros realizados dentro dos limites de diversas Unidades de
Conservação. Não há informações sobre o corte seletivo da espécie, sendo uma espécie de Menor
Preocupação em relação ao seu risco de extinção. Sugerem-se o incentivo a ações de conservação
como  pesquisas  e  gestão  de  áreas  protegidas,  fortalecendo  assim,  a  extensa  rede  de  áreas
protegidas  em que a  espécie  ocorre,  às  quais  poderão garantir  a  perpetuação deste  táxon na
natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: Henriettea glabra (Vell.) Penneys, Michelangeli, Judd, and Almeda, comb. nov. Melastoma
glabra Vell., Fl. Flum. 4: 171. Table 121. 1829. Henriettella glabra (Vell.) Cogn. in Mart., Fl. Bras.
(Martius) 14, pt. 4: 538. 1888.

Distribuição:
Fragmentada: yes
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Brito, 2018; Meyer et al., 2012; Silva e Baumgratz, 2008), com
ocorrência nos estados de: BAHIA, município de Boa Nova (Aona 1962); ESPÍRITO SANTO, municípios
de Cariacica (Goldenberg 1223), Santa Teresa (Kollmmann 5595); PARANÁ, município de
Guaraqueçaba (Goldenberg 1667); RIO DE JANEIRO, municípios de Guapimirim (Vieira 184A), Itatiaia
(Barros 887), Macaé (Baumgratz 781), Nova Friburgo (Glaziou 13858), Nova Iguaçu (Silva Neto 1647),
Paraty (Marquete 1537), Petrópolis (Schott 4117), Rio de Janeiro (Nunes 15), Teresópolis (Martinelli
1664), SANTA CATARINA, município de Guabiruba (Sobral 9524), SÃO PAULO, municípios de Iguape
(Mamede 386), Itanhaém (Cielo Filho 399), Miracatu (Souza 34118), Pindamonhangaba (Nicolau 421),
São Luiz do Paraitinga (Padgurschi 1538), Sete Barras (Dias 37), Ubatuba (Silva 133)
AOO: 152km²
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EOO: 329134km²

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: Árvore terrícola com 5-15 m de altura, que habita a Mata Atlântica em Floresta Ombrófila
submontana e montana, em encostas com vegetação preservada ou alterada.

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: unknown
Fenologia:
flowering Jan to Jul
flowering Nov to Dec
fruiting Jan to Jul
fruiting Oct to Dec
Sindrome de dispersão:
Resume: Floresce de janeiro a abril e em julho, novembro e dezembro; frutifica de janeiro a junho,
julho (Bausen 134) e de outubro a dezembro (Silva e Baumgratz, 2008).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
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past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A urbanização tem provocado a alteração do uso do solo em Santa Catarina, especialmente
na região da Floresta Ombrófila Densa. Hoje, as florestas remanescentes cobrem, principalmente, as
encostas, enquanto as planícies são ocupadas pela agricultura, pecuária, pelas indústrias e cidades
(Sevegnani et al., 2013; Vibrans et al., 2013). A substituição das florestas por outros usos do solo,
dentre eles a expansão urbana, continua ocorrendo mediante pedidos de supressão da vegetação
(Siminski e Fantini, 2011). No litoral paulista, as pressões sobre a Juréia-Itatins estão associadas a
urbanização acelerada, especulação imobiliária e turística, a grandes extensões de bananais, a
ocupações recentes e invasões, aos problemas fundiários e a precariedade das condições de vida das
comunidades (Thomaziello e Santos, 2012). 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 Estadual da Serra do Mar (SEMA/IF-SP, 2008). 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). A construção da Rodovia BR-101
juntamente com a abertura da estrada RJ-165, trouxeram a especulação imobiliária e o turismo para o
município de Paraty, proporcionando um aumento demográfico e de circulação de pessoas,
mercadorias e serviços para a região (Garcia e Dedeca, 2012). No Rio de Janeiro, devido à beleza
cênica e ao elevado estágio de preservação da Mata Atlântica, a região de Nova Friburgo despertou a
atenção de admiradores da natureza na década de 1970. A área tornou-se um lócus de atração
turística, e como consequência, houve uma substituição das atividades agropecuárias por atividades
vinculadas ao turismo. Propriedades que antes eram destinadas à agricultura foram substituídas por
pousadas, hotéis, restaurantes e casas de veraneio (Mendes, 2010). O Parque Nacional da Serra dos
Órgãos é um dos principais roteiros turísticos da região, e nem sempre é realizado de maneira
respeitosa à natureza (Castro, 2008). A expansão da área urbana formal e informal da cidade do Rio
de Janeiro sobre o maciço da Tijuca constitui também o principal e mais antigo vetor de
transformação da estrutura da paisagem. A ocupação espontânea do tipo favela ganha destaque pela
característica peculiar que 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: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Hoje, os remanescentes de Floresta Ombrófila Densa em Santa catarina cobrem,
principalmente, as encostas, enquanto as planícies são ocupadas pela agricultura, pecuária, pelas
indústrias e cidades (Sevegnani et al., 2013; Vibrans et al., 2013). A presença do gado foi constatada
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em 16,8% dos remanescentes amostrados dessa tipologia florestal e as plantações de espécies
exóticas dos gêneros Eucalyptus e Pinus estão presentes no entorno de 50% dos remanescentes
amostrados (Sevegnani et al., 2013; Vibrans et al., 2013). O município de Guabiruba, por exemplo,
tem 476 ha de seu território ocupado por pastagem, 806 ha com florestas plantadas e 140 ha com
plantios de milho (Lapig, 2018). No Espírito Santo, no município de Cariacica verifica-se, mesclado aos
cultivos agrícolas, vários fragmentos de vegetação, principalmente em topos de morro, onde ocorrem
várias nascentes. Ao mesmo tempo, observa-se também que os cultivos de Eucalyptus spp., inclusive
em topos de morro, estão em expansão. Uma ameaça em um território permeado por atributos
naturais (Bergamim, 2012). A Divisão Regional Agrícola 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). Na região de Iguape as terras planas e encharcadas consistiu num ambiente propício para a
monocultura do arroz (Nascimento e Scifoni, 2010). Ainda no litoral paulista, 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: 3 Energy production & mining
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A mineração foi classificada no Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Mar como
um vetor de pressão antrópica extrema (SEMA/IF-SP, 2008).

Ameaça: 4 Transportation & service corridors
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
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
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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). As linhas de transmissão da usina termoelétrica para ligar ao sistema nacional passariam
por dentro de áreas protegidas como o Parque Estadual da Serra do Mar e da Estação Ecológica
Jureia-Itatins (Tetra Tech, 2016).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Nas florestas de Santa Catarina o corte seletivo de espécies arbóreas ocorreu em 78% dos
remanescentes amostrados (Lingner et al., 2013). O desmatamento foi classificado no Plano de
Manejo do Parque Estadual da Serra do Mar 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 no Parque Estadual da Serra do Mar (Cielo Filho 399, Renó 8)

Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada no Parque Estadual Carlos Botelho (Dias 37)

Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada no Parque Nacional de Boa Nova (Aona 1962)

Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada no Parque Nacional da Tijuca (Nunes 15)

Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada no Parque Nacional da Serra dos Órgão (Martinelli 1664)

Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada na Reserva Biológica de Nova Lombardia/Reserva Biológica Augusto Ruschi
(Kollmmann 5595, Vervloet 2032)
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Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada na Reserva Biológica da Caixa D'Água (Bausen 134)

Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada na Reserva Biológica de Duas Bocas (Goldenberg 1223, Amorim 7587)

Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada na Reserva Biológica do Tinguá (Bovini 2124)

Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
A espécie foi coletada na Reserva Ecológica Juréia-Itatins (Mamede 386)

MELASTOMATACEAE

Meriania aracaensis Wurdack

Risco de extinção: LC

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

Justificativa: Árvore endêmica do Brasil, ocorre nos estados do Amazonas e Amapá, em Floresta de
Terra Firme na Amazônia (Baumgratz, 2018) e em Campos Rupestres situados na parte alta do
Parque Estadual da Serra do Aracá (Wurdack, 1986; Prance e Johnson, 1992), entre 1140-1250 m de
altitude (Wurdack, 1986; Prance e Jonhson, 1992; Baumgratz, 2018). A Unidade de Conservação está
localizada no município  de Barcelos,  AM,  que 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 e Terras Indígenas). 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.). 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 de Menor Preocupação em
relação ao seu risco de extinção.
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Perfil da Espécie

Notas: Meriania aracaensis Wurdack é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi descrita
em 1986 na revista Acta Amazonica 16/17(1): 223–224. O material-tipo designado na obra princeps
corresponde ao espécime Amaral, 1513; coletado no Pico Rondon, Platô da Serra Aracá, no município
de Barcelos (Amazonas); encontra-se depositado nos herbários INPA (Holótipo), NY, US (Isótipos)
(Baumgratz, 2018; Wurdack, 1986).

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

População:
Não exitem estudos das subpopulações.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Meriania aracaensis é uma espécie endêmica do Brasil, de ocorrência exclusiva aos estados
do Amazonas e Amapá; até o presente momento só têm sido coletada no município de Barcelos, no
Parque Estadual Serra do Aracá, entre 1140 e 1250 m de altitude (Wurdack, 1986; Prance e Jonhson,
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1992; Baumgratz, 2018).
AOO: 20km²
EOO: 197km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Fitofisionomias:
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Meriania aracaensis é uma árvore de até 2 metros de altura, terrestre, perene que ocorre na
floresta de terra firme na floresta amazônica (Baumgratz, 2020), mas principalmente sobre os
campos rupestres situados na região do Parque Estadual da Serra do Aracá (Wurdack, 1986; Prance &
Johson, 1992).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Aug to Oct
flowering Apr to Apr
fruiting Oct to Oct
Resume: Meriania aracaensis produz inflorescências com entre três e sete flores. As flores são
hermafroditas (Wurdack, 1986). As coletas com flores têm sido feitas em abril, agosto, setembro e
outubro, frutos foram coletados em outubro

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: very low
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Reversibilidade: 1
Período:
past
present
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: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
Detalhes: Um dos principais problemas da unidade 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 tem sido feito nos últimos anos (Ganzarolli, com.
pess.).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie é conhecida principalmente dos platôs elevados do Maciço do Aracá, dentro dos limites do
Parque Estadual da Serra do Aracá (AM).

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

MELASTOMATACEAE

Meriania inflata Michelangeli & R. Goldenb.

Risco de extinção: CRB2ab(ii,iii)

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

Justificativa:  Árvore  de  16  m  de  altura  (podendo  alcançar  22  m),  ocorre  em  Florestas  Ombrófilas
Densas  da Mata  Atlântica  do  estado da Bahia  (Baumgratz,  2018);  é  conhecida  até  o  presente
momento somente por sua coleção-tipo, onde somente 3 indivíduos da espécie foram contabilizados
(Goldenberg  et  al.,  2016).  Apresenta  AOO=4  km²  e  uma  situação  de  ameaça.  A  pequena
subpopulação conhecida situa-se dentro dos limites da Estação Ecológica Estadual de Wenceslau
Guimarães, município de Wenceslau Guimarães (BA). O desmatamento, as queimadas e a mineração
industrial, são algumas das pressões que mais ameaçam a região onde a espécie ocorre (Antas,
1997). A área no entorno da reserva foi quase completamente explorada e desmatada; segundo R.
Goldenberg  (com.  pess.),  há  propriedades  rurais  de  cacau  (cabrucas),  plantação  de  graviola  e
agricultura de subsistência. Algumas áreas dentro dos limites da Unidade de Conservação foram
desmatadas e utilizadas para a agricultura até meados da década de 90, porém, atualmente não há
registro de famílias residentes. Diante do exposto, suspeita-se o declínio contínuo de AOO e extensão
e qualidade do habitat.
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Perfil da Espécie

Notas: Meriania inflata Michelangeli & R. Goldenb. é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A
espécie foi descrita em 2016 na PeerJ 9, Figs. 4C–D, 5A–F, 6A–H. O material tipo é Goldenberg, 2078;
coletado na Estação Ecológica Estadual Wenceslau Guimarães, trilha do Alto da Água Vermelha, no
município de Wenceslau Guimarães (Bahia); e encontra-se depositado nos herbários UPCB (Holótipo),
CEPEC, HUEFS, HURB, K, MBM, NY, RB, SP, US (Isótipos) (Goldenberg, et al. 2016; Baumgratz, 2018).

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

População:
Não exitem estudos das populações. Existe apenas documentação de poucos indivíduos dentro dos
limites da Estação Ecológica de Wenceslau Guimarães (BA). Na época da coleta do especime typus,
três individuos foram observados ((Goldenberg et al., 2016).

Reference:
Goldenberg, R.; Michelangeli, F.A.; Aona, L.Y.S. & Amorim, A.M., 2016. Angiosperms and the Linnean
shortfall: three new species from three lineages of Melastomataceae at one spot at the Atlantic
Forest. PeerJ.1824 (open access) : 1-19.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Meriania inflata é uma espécie endêmica da Bahia, até agora só têm sido coletada no
município de Wenceslau Guimarães, na Estação Ecológica Estadual Wenceslau Guimarães, trilha para
o alto da Água Vermelha (Goldenberg, et al. 2016).
AOO: 4km²
EOO: 0km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
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Longevidade: perennial
Habitat: 1 Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Meriania inflata é uma árvore de 16 metros de altura (podendo alcançar 22 m), terrestre,
perene que ocorre na floresta Ombrófila Desa da Mata Atlântica do estado da Bahia (Goldenberg, et
al. 2016).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Oct to Oct
Resume: Meriania inflata produz inflorescências terminais, as flores são hermafroditas. As coletas
com flores têm sido feitas em outubro, os frutos e as sementes não foram observadas, (Goldenberg,
et al .2016).

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Detalhes: A área em torno da reserva foi quase completamente explorada e desmatada. Ao redor, há
propriedades rurais de cacau, graviola e culturas de subsistência. Algumas áreas dentro da reserva
tem sido desmatadas e utilizadas para a agricultura por um longo período de tempo, até meados da
década de 90. Atualmente, não há mais famílias residentes nestas áreas. Apesar de algumas áreas
estarem cobertas por vegetação secundária, principalmente na parte inferior dos vales e escaparpas
mais baixas, a reserva encontra-se coberta por Florestas Ombrófila Densa Sub-montana em bom
estado (Goldenberg et al., 2016). Em seu pçano de manejo, desmatamento, as queimadas e a
mineração industrial são aponstadas como algumas das pressões que mais ameaçam a Unidades de
Conservação (Antas, 1997)

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
É conhecida apenas uma coleção das florestas da Estação Ecológica Estadual Wenceslau Guimarães
da Bahia (Goldenberg et al,. 2016).

MELASTOMATACEAE
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Miconia atlantica Caddah & R.Goldenb.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Sérgio Braga Neto; Mary Luz Vanegas León
Data:13-11-2018

Justificativa: Árvores com até 10 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Foi coletada em Floresta Ombrófila associada a Mata Atlântica nos estados do Espírito Santo, Rio de
Janeiro e São Paulo, principalmente em regiões serranas destas Unidades Federativas (Caddah e
Goldenberg, 2013). Apresenta distribuição ampla, EOO=36366 km², frequência de coletas constante e
ocorrência  confirmada  dentro  dos  limites  de  Unidades  de  Conservação  de  proteção  integral.
Adcionalmente, M. atlantica 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). Desta forma, a espécie foi considerada como de Menor Preocupação (LC) neste momento.
Entretanto, sabe-se que a Mata Atlântica encontra-se atualmente reduzida a menos de 15% de sua
extensão original (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018), e tem perda de habitat como conseqüência do
desmatamento pelo desenvolvimento urbano, mineração, agricultura e pecuária representando a
maior causa de redução na biodiversidade; os centros urbanos mais populosos do Brasil e os maiores
centros industriais  e  de silvicultura também encontram-se nestes três estados,  o  que amplia  a
vulnerabilidade desta espécie.  Assim, recomenda-se ações de pesquisa (distribuição,  números e
tendências populacionais) urgentes a fim de se evitar a ampliação de seu risco de extinção no futuro.
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Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Brittonia 65(3): 352. 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: ESPIRITO SANTO, município de Cariacica (Goldenberg 1097), Iúna (Zoezanelli 970), João Neiva
(Kollmann 10080), Marechal Floriano (Hatschbach 60094), Santa Leopoldina (Demuner 4662), Santa
Maria de Jetibá (Kollmann 6047), Santa Teresa (Kollmann 2730), Serra (Inglesias 162); RIO DE
JANEIRO, município de Guapimirim (Braga 1257), Paraty (Giordano 1786), Santa Maria Madalena
(Caddah 866); SÃO PAULO, município de Cunha (Ferritti 73), São Luís do Paraitinga (Medeiros 13),
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Ubatuba (Souza 34).
AOO: 84km²
EOO: 36366km²

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 até 10 m de altura, ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica (Caddah e
Goldenberg, 2013).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Fev to Fev
flowering May to May
flowering Nov to Nov
fruiting Jan to Jun
fruiting Nov to Nov
Resume: A espécie foi coletada em flor/botões nos meses de: fevereiro (Vervloet 1770), maio (Braga
1257), novembro (Demuner 4662); e em frutos nos meses de: janeiro (Demuner 524), fevereiro
(Kollmann 2011), março (Zorzanelli 970), abril (Inglesias 162), maio (Goldenberg 1097), junho
(Kollmann 2617), novembro (Demuner 4662).
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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 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). 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). Além disso, municípios como Iúna, Santa Leopoldina e Santa
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Teresa com 46.107 ha, 71.809 ha e 68.315 ha, respectivamente, tem 14%, 17% e 12,3% de sua área
convertida em pastagem (Lapig, 2018). Em Ubatuba (SP), as pastagens foram consideradas vetores
de pressão alta ao Parque Estadual da Serra do Mar (SEMA/IF-SP, 2008).

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: As florestas plantadas de Eucalyptus 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). Em Ubatuba (SP), os reflorestamentos com Pinus e Eucalyptus foram
considerados vetores de pressão alta ao Parque Estadual da Serra do Mar (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). Em Iúna e João Neiva (ES) e Cunha e São Luís do
Paraitinga (SP) restam, respectivamente, cerca de 14%, 6,3%, 16,3% e 16,7% 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 (Goldenberg 1097), Área de Proteção
Ambiental Mestre Álvaro (Iglesias 89), Área de Proteção Ambiental Cairucu (Giordano 1786), Parque
Estadual da Serra do Mar (Souza 34), Reserva Biológica da Caixa D'Água (Kollmann 1046), Reserva
Biológica de São Lourenço (Kollmann 1779), Reserva Biológica Augusto Ruschi (Vervloet 1770).

Ação: 5.1.2 National level
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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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MELASTOMATACEAE

Miconia baumgratziana R.Goldenb. & C.V.Martin

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Sérgio Braga Neto; Patricia da Rosa
Data:15-11-2018

Justificativa: Árvore de até 8 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  Floresta  Ombrófila  e  Floresta  Ciliar  ou  de  Galeria  associadas  a  Mata  Atlântica  e  ao
Cerrado nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Apresenta
distribuição  ampla,  EOO=270,533  km²  e  presença  confirmada  dentro  dos  limites  de  Unidades  de
Conservação  de  proteção  integral.  Adicionalmente,  a  espécie  foi  documentada  no  território  de
abrangência dos Planos 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). 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: Harvard Pap. Bot. 13(2): 223. 2008.

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 Mucugê (Harley 15939); ESPÍRITO SANTO, município de Atílio Vivacqua
(Kollmann 9679), Santa Maria de Jetibá (Lorencini 111), Santa Teresa (Thomaz 1791), Viana
(Goldenberg 1255); MINAS GERAIS, município de Morro do Pilar (Arbo 4964), Santana do Riacho
(Campos 13824); RIO DE JANEIRO, município de Guapimirim (Braga 1013), Nova Friburgo (Almeda
9738), Paraty (Bertoncello 280), Petrópolis (Glaziou 96495), Santa Maria Madalena (Souza 33527),
Teresópolis (Bandeira 52); SÃO PAULO, município de Cubatão (Martins 161), Cunha (Arzolla 578), São
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Paulo (Farah 2179).
AOO: 80km²
EOO: 270533.79km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Luminosidade:
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 com até 8 m de altura (Bacci et al., 2016), ocorrendo em floresta ombrófila densa
nos domínios da Mata Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018) e do Cerrado (Campos
13824; Arbo 4964).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Jan to Fev
flowering Mar to Mar
flowering Jun to Jun
flowering Nov to Nov
fruiting Jan to Jun
Resume: A espécie foi coletada em flor nos meses de: janeiro (Goldenberg 1255), fevereiro (Caddah
860), abril (Farah 2179), junho (Thomaz 1791), novembro (Martins 161); e em frutos nos meses de:
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janeiro (Braga 1013), março (Almeda 9738), abril (Farah 2179), maio (Souza 33527), junho (Arzolla
578).

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 atividade agropecuária é um dos principais vetores de pressão que incidem sobre a flora
dos estados cobertos pela Mata Atlântica, por exemplo, o Rio de Janeiro com cerca de 55% do seu
território ocupado por pastagens (Fernandez et al., 2018; Loyola et al., 2018). A agropecuária
também é apontada como um vetor de pressão para a flora em risco de extinção na região do
Espinhaço Meridional (Verdi et al., 2015).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: A mineração é considerada um vetor que exerce pressão negativa à flora do Espinhaço
Meridional (Verdi et al., 2015) e do estado do Rio de Janeiro (Fernandez et al., 2018; Loyola et al.,
2018).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:

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 (Thomaz 1791), Reserva Biológica de
Duas Bocas (Goldenberg 1255), Parque Estadual Serra do Mar (Farah 2179), Parque Nacional da Serra
dos Órgão (Bandeira 52).

Ação: 5.1.2 National level
Situação: on going
A espécie ocorre no território de abrangência dos Planos 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:
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MELASTOMATACEAE

Miconia brasiliensis (Spreng.) Triana

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 30 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,  Minas Gerais,  Rio  de Janeiro,  Santa Catarina e São Paulo.  Apresenta distribuição ampla,
EOO=187458 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,  M.  brasiliensis  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: Transactions of the Linnean Society of London 28: 118. 1871. 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, Parque Estadual
da Serra do Mar, 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.: 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.: Nada em especial; (Mayara Krasinski
Caddah, com. pess. 12/11/2018).

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

População:
Frequência: Ocasional (Caddah, M.K. com. pess., 2018).

Distribuição:
Fragmentada: unkown
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Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada nos
estados Espírito Santo (Goldenberg 912), Minas Gerais (Lafetá s.n.), Rio de Janeiro (Barros 684), Santa
Catarina (Veloso 36), São Paulo (Padgurschi 1091).
AOO: 172km²
EOO: 187458km²

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 30 m de altura (Pardo 1292) 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

652



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: 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: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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Declínio:
habitat
Detalhes: No passado, a Fazenda Muribeca, que abrangia o sul do Espírito Santo e norte do estado do
Rio de Janeiro, era considerada a maior propriedade pecuarista do Brasil e se configurava como um
importante elemento de interação da fronteira Espírito Santo- Rio de Janeiro, de forma a otimizar um
trânsito populacional e financeiro constante na região. Além da pecuária, produzia-se cana-de-açúcar,
mandioca e pescados (Plano de Desenvolvimento: Presidente Kennedy, 2018). Segundo a
classificação de uso do solo, atualmente o pasto ocupa a maior parte da área dos municípios na
região sul do Espirito Santo (SEAMA 2018). A região Noroeste Fluminense a agropecuária (pecuária
leiteira) é a principal atividade econômica. A pecuária é extensiva, com a estrutura fundiária
concentrada e uso inadequado do solo. Além disso, nesta região o longo período de atividades
agropecuárias, o uso regular de fogo e mecanização intensiva resultou em elevado grau de
degradação dos solos e, por conseguinte, na decadência sócio-econômicada região, na qual as
atividades de uso atual das terras são pastagens degradadas (Gama-Rodrigues & May, 2001).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada em: Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Parque Estadual da Serra do Mar,
Parque Estadual da Pedra Branca (Caddah, M.K. com. pess., 2018).

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

MELASTOMATACEAE

Miconia caiuia E.C.O.Chagas & R.Goldenb.

Risco de extinção: NT

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marcio Verdi; Sérgio Braga Neto; Patricia da Rosa
Data:10-12-2018

Justificativa:  Árvore de até  28 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida por caiua, caiuia e carrasco, entre outros, foi coletada em Floresta Ombrófila
Densa  associada  a  Mata  Atlântica  nos  estados  de  Alagoas,  Bahia  e  Pernambuco.  Apresenta
distribuição  relativamente  ampla,  EOO=27919  km²  e  ocorrência  em  fitofisionomia  florestal
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).
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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 da espécie (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.
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: Brittonia 65(3): 305. 2013. Popularmente conhecida por caiua, caiuia e carrasco
(AL), manduru (BA) e pau-mondé (PE) (Oliveira Chagas et al., 2013).

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

População:
A população da espécie é pequena, com 8 a 18 indivíduos (Oliveira Chagas et al., 2013).
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Reference:
Oliveira Chagas, E.C., Vasconcellos Barbosa, M.R., Goldenberg, R., 2013. A new species of Miconia
(Melastomataceae, Miconieae) from northeastern Brazil. Brittonia 65, 305–309.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: ALAGOAS, municípios de Chã Preta (Chagas-Mota 9815), Flexeiras (Chagas-Mota 10566),
Ibateguara (Oliveira 1676), Murici (Thomas 12403); BAHIA, município de Ituberá (Valadão 176),
Wenceslau Guimarães (Goldenberg 1734); PERNAMBUCO, municípios de Igarassu (Andrade s.n.),
Jaqueira (Siqueira-Filho 1140), Recife (Guedes, 2255).
AOO: 36km²
EOO: 27919km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Luminosidade:
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:
Resume: Árvore até 28 m de altura, ocorrendo em floresta submontana ou raramente nos vales
úmidos dos tabuleiros, nos domínios da Mata Atlântica (Oliveira Chagas et al., 2013).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
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Sistema reprodutor: unkown
Estratégia de dispersão: iteropara
Fenologia:
flowering Jan to Jan
flowering Nov to Nov
fruiting Jan to May
Resume: A espécie foi coletada em flor nos meses de: janeiro (Chagas-Mota 9815), novembro
(Tavares 1133); e em frutos nos meses de: janeiro (Valadão 176), fevereiro (Goldenberg 1734), março
(Chagas-Mota 10566), abril (Oliveira 1676), maio (Thomas 12403).

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 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: 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: 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). Municípios como
Flexeiras e Murici (AL), Wenceslau Guimarães (BA) e Jaqueira (PE) respectivamente com 33.323 ha,
42.872 ha, 30.700 ha e 8.721 ha têm 11,6%, 19,3%, 21% e 34,3% de seus territórios convertidos em
plantações de cana-de-açúcar ou milho (Lapig, 2018).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
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 atividade pecuária é um vetor de pressão forte na região de ocorrência da espécie.
Analisando a área total e a proporção do território do município convertido em pastagens, tem-se os
seguintes resultados para Chã Preta (17.251 ha; 63,5%), Flexeiras (33.323 ha; 21,7%), Murici (42.872
ha; 15,7%) e Wenceslau Guimarães (67.403 ha; 12,8%) (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 Mata Atlântica do Nordeste do Brasil está desaparecendo, devido à urbanização e à
expansão das plantações de cana-de-açúcar (Oliveira Chagas et al., 2013). Segundo Oliveira Chagas
et al. (2013) a espécie ocorre apenas nas altamente ameaçadas florestas submontanas úmidas dos
estados de Alagoas, Pernambuco e Bahia. 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 ocorre no território de abrangência da Estação Ecológicas de Murici (Chagas-Mota 10566).

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

Miconia castaneiflora Naudin

Risco de extinção: VUB1ab(iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Patricia da Rosa
Data:10-12-2018

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,  Rio  de
Janeiro e São Paulo. Apresenta distribuição restrita, EOO=13969 km², seis situações de ameaça 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  dos
estados  de  ocorrência  encontram-se  fragmentados  como  resultado  de  atividades  antrópicas
realizadas  no  passado  e  atualmente,  restando  entre  12%  e  20%  de  remanescentes  florestais
originais, respectivamente (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). A atividade pecuária é um intenso vetor
de pressão na região de ocorrência da espécie (Lapig, 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: Espécie descrita como Miconia castaneifolia Naudin em Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3, 16: 132.
1851

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 de MINAS GERAIS, municípios de Bocaina de Minas (Salimena s.n.), Santos Dumont (Santos
349); RIO DE JANEIRO, município de Itatiaia (Guimarães 315); SÃO PAULO, municípios de Cotia (
Bernacci 3035), Joanópolis (Árbocz 922), Juquitiba (Polisel 388), São José dos Campos (Silva 1247),
São Paulo (Hoehne 11442), Tapiraí (Barreto 3148)
AOO: 72km²
EOO: 13969km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com até 5 m de altura (Lobão 1737), que habita a Mata Atlântica, na Floresta
Ombrófila (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Sep to Nov
fruiting Fev to Sep
Resume: Foi coletada em flor nos meses de setembro (Santos 349), outubro (Guimarães 315),
novembro (Braga 1655); e com frutos em fevereiro (Baumgratz 903), março (Braga 2142), abril
(Brade 16078), maio (Salimena s.n.) e setembro (Baumgratz 1002).

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.
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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).

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 Bocaina de Minas com 50379 ha tem 25% de seu território (12726 ha)
convertidos em pastagem (Lapig, 2018). O município de Santos Dumont com 63737 ha tem 60% de
seu território (38321 ha) convertidos em pastagem (Lapig, 2018). O município de Itatiaia com 24515
ha tem 16,2% de seu território (3983 ha) transformados em pastagem (Lapig, 2018). O município de
Joanópolis com 37428 ha tem 25% de seu território (9216 ha) convertidos em pastagem (Lapig,
2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada no Parque Nacional de Itatiaia - RJ (Braga 1655); Parque Estadual das Fontes do Ipiranga
- SP ( Jung-Mendaçolli 372); Parque Estadual do Jaraguá - SP (Souza et al. 953); Reserva do Instituto
de Botânica de São Paulo - SP (Rosa 3763); APA SERRA DO MAR; APA ITUPARARANGA; ÁREA DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL BACIA DO PARAÍBA DO SUL; APA SISTEMA CANTAREIRA; APA PIRACICABA
JUQUERí-MIRIM AREA II; MONUMENTO NATURAL MUNICIPAL DO PICO DO ITAGUARÉ; ÁREA DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL SERRA DA MANTIQUEIRA

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

Miconia cubatanensis Hoehne

Risco de extinção: LC

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

Justificativa: Árvore de até 17 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar e/ou de Galeria e Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
associadas a Mata Atlântica e ao Cerrado nos estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais,
Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e no Distrito Federal. Apresenta
distribuição  ampla,  EOO=1164471  km²,  diversos  registros  depositados  em  coleções  biológicas,
inclusive  com  coletas  realizadas  recentemente  (2017),  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, M. cubatanensis 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: Anexos das Memorias do Instituto de Butantan : Seccao de Botanica 1(5):
139–140. 1922. De acordo com especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos,
paisagismo, etc). R.: Sim. Já vi na internet mencionarem como medicinal (acho que confundiram com
Miconia albicans). Lopes & Begossi 2009 citam a utilização da espécie para construção de cerco-fixos
em comunidades de pescadores em São Paulo.; 2 - ocorre em Unidades de Conservação. R.: Sim.
RPPN Caraguatá, RPPN Brumas do Espinhaço, Parque Nacional da Serra da Canastra, Parque Estadual
da Serra do Mar, Parque Estadual do Biribiri, Parque Estadual da Ilha do Cardoso, Parque Estadual de
Intervales, RPPN Salto Morato; 3 - apresenta registros recentes, entre 2010-2018. R.: Sim; 4 - é uma
espécie com distribuição ampla. R.: Sim. FOD e Cerrado; 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.: Nada em particular; (Mayara Krasinski
Caddah, com. pess. 12/11/2018).

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

População:
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Ocasional (Caddah, M.K., 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 (Harley 54385), Distrito Federal (Carvalho-Silva 707), Espírito Santo (Caddah 844),
Goiás (Silva 7554), Minas Gerais (Caddah 827), Paraná
(Silva 3799), Rio Grande do Sul (Cappelatti 40a), Rio de Janeiro (Duarte 4836), Santa Catarina (Meyer
398) e São Paulo (Arzolla 1564).
AOO: 1016km²
EOO: 1164471km²

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 Ciliar e/ou de Galeria
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore de 17 m de altura (Cruz 69) que ocorre no Cerrado e na Mata Atlântica no Cerrado
(lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, 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
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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: 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).
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
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períodos, chega a
1.887.596 hectares (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2016).

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
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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
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
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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,
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: 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
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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).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada em: RPPN Caraguatá, RPPN Brumas do Espinhaço, Parque Nacional da Serra
da Canastra, Parque Estadual da Serra do Mar, Parque Estadual do Biribiri, Parque Estadual da Ilha do
Cardoso, Parque Estadual de Intervales, RPPN Salto Morato (Caddah, M.K., com. pess., 2018).

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

MELASTOMATACEAE

Miconia dorsaliporosa R.Goldenb. & Reginato

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 14 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta Ombrófila Densa Montana e Floresta de Tabuleiro associadas a Mata Atlântica
nos estados do Espírito Santo e Bahia. Apresenta distribuição relativamente ampla, EOO=25938 km²,
constante presença em herbários desde sua descrição e presença confirmada dentro de Unidades de
Conservação de proteção integral. Entretanto, sabe-se que a Mata Atlântica resguarda atualmente
somente cerca de 15% de sua extensão original (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018). 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), além do crescimento urbano e especulação imobiliária, constituem os principais vetores
de stress a persistência de M. dorsaliporosa na natureza (Otroski, 2018; Sambuichi, 2003). Seus
índices geoespaciais (EOO e AOO) não possibilitam sua inclusão em categoria de ameaça, mas diante
do  aumento  de  pressões  antrópicas  diretas  e  indiretas,  considerou-se  M.  dorsaliporosa  Quase
Ameaçada (NT) neste momento, uma vez que a persistência dos vetores de stress descritos podem
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ampliar  seu  risco  de  extinção  no  futuro,  apesar  de  sua  população  ser  descrita  como  comum
(Goldenberg e Reginato, 2009). 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.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: J. Torrey Bot. Soc. 136(3): 294. 2009.

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 Almadina (Paixão 851), Santa Cruz de Cabrália (Mori 12148); ESPÍRITO
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SANTO, município de Santa Maria de Jetibá (Kollmann 6205), Santa Teresa (Goldenberg 915).
Segundo a Flora do Brasil 2020 em construção (2018) a espécie também ocorrem em MINAS GERAIS.
AOO: 48km²
EOO: 25938.24km²

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 6-14 m de altura, ocorrendo em floresta montana nos domínios da Mata Atlântica
(Goldenberg e Reginato, 2009).

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
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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 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
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). No sul da Bahia, a espécie foi registrada em um fragmento
florestal fortemente delimitado pelas plantações de cacau adjacentes (Theobroma cacao L.), onde as
árvores são cultivadas sob o sistema de cabruca e áreas de pastagens (Coelho e Amorim, 2014). O
município de Almadina (BA), com cerca de 24.523 ha, contém 37,3% de sua área convertida em
pastagens (Lapig, 2018).
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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). O município de
Santa Cruz Cabrália (BA), com 145.939 ha, contém 13,8% de sua área convertida 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
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 Almadina, Santa Cruz de Cabrália (BA),
Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa (ES) apresentam cerca de 10,8%, 32,3%, 25,4% e 20,4%,
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 na Estação Biológica de Santa Lúcia (Fontana 7725), na Estação Ecológica do
Pau-Brasil (Santos 167), na Reserva Biológica Augusto Ruschi (Kollmann 4616), no Parque Natural
Municipal de São Lourenço (Cruz 67).
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Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MELASTOMATACEAE

Miconia kollmannii R.Goldenb. & Reginato

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 4 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. Descrita em 2007, é conhecida por somente cincco coletas de duas
localidades, e desde sua última documentação na natureza em 2011, pouco se avançou em relação
ao estado de conhecimento de M. 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.

675



Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Brittonia 59(4): 337. 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 (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado: ESPÍRITO SANTO, no município de Santa Teresa (Goldenberg 1526).
AOO: 12km²
EOO: 0.9km²

676



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 3-4 m de altura, ocorrendo em floresta ombrófila montana da Mata Atlântica
(Bacci 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:
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

677



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: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
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). Em Santa Teresa restam cerca de 20,4% da Mata Atlântica original desse município
(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 (Kollmann 5064).

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
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Detalhes:

MELASTOMATACEAE

Miconia manauara R.Goldenb., Caddah , Michelangeli&

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mayara Krasinski Caddah
Data:11-12-2018

Justificativa:  Árvore de até m, 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.
Apresenta  distribuição  muito  ampla,  EOO=650125  km²  e  ocorrência  confirmada  em  Unidades  de
Conservação de proteção integral, frequentemente em áreas 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: Espécie descrita em: Brittonia 63(2): 246. 2011

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 AMAZONAS, municípios de Guajará (Prance 11950), Itacoatiara (Anunciação 828), Manaus
(Julião 17), Presidente Figueiredo (Melo 491), Rio Preto da Eva (Caddah 1012); PARÁ, municípios de
Oriximiná (Silva 4655), Parauapebas (Pires 13214), Prainha (Pitt s.n.), Santarém (Fróes 30814).
AOO: 76km²
EOO: 650125km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore com até 25 mde altura, que habita a Amazônia, na Floresta de Terra Firme
(Goldenberg et al., 2011).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Fev to Apr
fruiting Apr to Aug

Ameaças:
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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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Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: 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 Transportation & service corridors
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
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 incluía vastas áreas de terras públicas - a categoria mais vulnerável à
invasão por grileiros e posseiros (Fernside e Graça, 2006).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
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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,
coberto por uma vegetação densa e uma camada estéril composta de solo orgânico, argila, bauxita
nodular e laterita ferruginosa (Mineração Rio do Norte, 2018)

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
FLORESTA NACIONAL DE CARAJÁS; ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICA PROJETO DINÂMICA
BIOLÓGICA DE FRAGMENTOS FLORESTAIS; ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MARGEM ESQUERDA DO
RIO NEGRO-SETOR ATURIÁ-APUAUZINHO; ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE PRESIDENTE
FIGUEIREDO - CAVERNA DO MOROAGA; RESERVA BIOLÓGICA DO UATUMÃ; FLORESTA NACIONAL DE
SARACÁ-TAQUERA

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

Miconia michelangeliana R.Goldenb. & L.Kollmann

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:10-12-2018

Justificativa: Árvore com até 18 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).
Foi coletada Floresta Ombrófila associada a Mata Atlântica no estado do Espírito Santo, município de
Santa Teresa, é conhecida por somente cinco coletas, incluindo o material-tipo, e desde sua última
documentação na natureza em , pouco se avançou em relação ao estado de conhecimento de M.
michelangeliana 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: Espécie descrita em: Blumea 55(2): 139, 2010

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

População:
Não existem dados populacionais.

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado do ESPÍRITO SANTO, município de Santa Teresa (Goldenberg 886)
AOO: 8km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com até 12 m (Goldenberg e Kollmann, 2010), que habita a Mata Atlântica, na
Floresta Ombrófila (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Jan to Mar
fruiting May to Jul
Resume: Foi coletada em janeiro (Fernandes 3369), fevereiro (Michelangeli 1605), março (Kohllmann
10743), frutos em maio (Vervloet 326), julho (Goldenberg 886)

Ameaças:
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).
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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 Teresa com 68315 ha tem 12,3% de seu território (8449 ha)
transformados em pastagem (Lapig, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada na Reserva Biológica Augusto Ruschi (Vervloet 326)

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

MELASTOMATACEAE

Miconia sclerophylla Triana

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 4 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).Foi
coletada em Cerrado (lato sensu) Vegetação sobre afloramentos rochosos associadas ao Cerrado nos
estados da Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais e no Distrito Federal. Apresenta distribuição ampla,
EOO=599155 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
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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, NM. sclerophylla 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: Transactions of the Linnean Society of London 28(1): 119. 1871. De acordo com
especialista botânico a espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Não. ; 2 -
ocorre em Unidades de Conservação. R.: Sim. RRPN Brumas do Espinhaço, RPPN Caminho das Pedras,
Parque Nacional da Chapada Diamantina, Parque Estadual do Rio Preto, Parque Estadual do Biribiri; 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.: Nada em especial; (Mayara Krasinski Caddah, com. pess. 12/11/2018).

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

População:
Não existem dados sobre a população. Frequência: Ocasional (Caddah, M.K., com. press., 2018).

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: spécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), foi registrada no
Distrito Federal (Irwin s.n.), Bahia (Conceição 1294), Mato Grosso (Hatschbach 36515), Minas Gerais
(Pirani 12921).
AOO: 324km²
EOO: 599155km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 2.1 Dry Savanna
Biomas: Cerrado
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Vegetação sobre afloramentos rochosos
Resume: Árvore de 4 m de altura (Harley 19545) que ocorre no Cerrado (lato sensu) e em Vegetação
Sobre Afloramentos Rochosos (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:
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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
(Galdos et
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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
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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).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very 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
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Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very 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
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: RRPN Brumas do Espinhaço, RPPN Caminho das Pedras, Parque Nacional
da Chapada Diamantina, Parque Estadual do Rio Preto, Parque Estadual do Biribiri (Caddah, M.K.,
com. press., 2018).

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

Miconia shepherdii R.Goldenb. & Reginato

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; 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  nos  estados  de  Minas  Gerais,  Rio  de
Janeiro e São Paulo. Apresenta distribuição ampla, EOO=47596 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: Espécie descrita em: Brittonia 59(4): 334. 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 de MINAS GERAIS, municípios de Carandaí (Mota 450), Delfin Moreira (Gasper 2621), Espera
Feliz (Leoni 5695), Itamonte (Batista 231), Ouro Preto (SPF00094264), Passa Quatro (Goldenberg
131), Sabará (Irwin 28713); RIO DE JANEIRO, municípios de Itatiaia (Cardoso 1116), Parati (Lutz 749),
Resende (Caddah 644); SÃO PAULO, municípios de Campos do Jordão (Robim 605), Lavrinhas
(Goldenberg 77).
AOO: 76km²
EOO: 47596km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com até 12 m de altura (Goldenberg e Reginata, 2007), que habita a Floresta
Ombrófila na Mata Atlântica (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Fev to Dec
fruiting Dec to Apr
Resume: Foi coletada em flor nos meses de fevereiro, junho, agosto e dezembro, e com frutos de
dezembro a abril.

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: 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: 1.2 Commercial & industrial areas
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,
2001).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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habitat
locality
Detalhes: O município de Carandaí (MG) com 48573 ha tem 44% de seu território (21323 ha)
convertidos em pastagem (Lapig, 2018). O município de Delfin Moreira (MG) com 40847 ha tem 22%
de seu território (9114 ha) convertidos em pastagem (Lapig, 2018). O município de Espera Feliz (MG)
com 31764 ha tem 43% de seu território (13663 ha) convertidos em pastagem (Lapig, 2018). O
município de Itamonte (MG) com 43179 ha tem 24% de seu território (10334 ha) convertidos em
pastagem (Lapig, 2018). O município de Passa Quatro (MG) com 27722 ha tem 47% de seu território
(12941 ha) convertidos em pastagem (Lapig, 2018). O município de Sabará (MG) com 30217 ha tem
11% de seu território (3448 ha) convertidos em pastagem (Lapig, 2018). O município de Lavrinhas
(SP) com 16707 ha tem 40% de seu território (6650 ha) convertidos em pastagem (Lapig, 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
PARQUE ESTADUAL DE CAMPOS DO JORDÃO; ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SERRA DA
MANTIQUEIRA; ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BACIA DO PARAÍBA DO SUL; MONUMENTO NATURAL
MUNICIPAL DO PICO DO ITAGUARÉ; PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA; PARQUE ESTADUAL DA PEDRA
SELADA; PARQUE ESTADUAL SERRA DO PAPAGAIO; ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SERRA DA
VARGEM ALEGRE; PARQUE NACIONAL DE CAPARAÓ;
PARQUE ESTADUAL DO ITACOLOMI

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

MELASTOMATACEAE

Miconia suberosa Meirelles & R.Goldenb.

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Patricia da Rosa
Data:30-10-2018

Justificativa: Árvore de até 6 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta de Igapó e Floresta de Terra Firme associadas a Amazônia,  no estado do
Amazonas,  municípios de Beruri  e  Careiro Castanho.  Descrita recentemente,  a espécie é pouco
representada em herbários e pouco se avançou em relação ao conhecimento disponível desde então.
Além  disso,  sabe-se  que  extensas  áreas  ainda  em  estado  primitivo  de  conservação  e  pouco
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inventariadas botanicamente predominam nesta região do Amazonas. No entanto, vale ressaltar que
toda a região será altamente ameaçada pela reconstrução da rodovia BR-319, que deve começar em
breve. Muitas outras espécies endêmicas, além de M. suberosa, serão afetadas, uma vez que as
melhorias  nas  estradas  tendem  a  intensificar  o  desenvolvimento  e  aumentar  o  desmatamento
(Fernside, 2015; Meirelles e Goldenberg, 2014; Fernside e Graça, 2006). 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 (taxonomia, 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: Espécie descrita em: Phytotaxa 173(4): 280. 2014.

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
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado do AMAZONAS, municípios de Beruri (Meirelles 784) e Careiro (Silva 796).
AOO: 12km²
EOO: 192.92km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Igapó
Floresta de Terra-Firme
Resume: Árvore de 5 - 6 m de altura (Meirelles & Goldenberg, 2014) que habita a Amazônia, na
Floresta de Igapó e Floresta de Terra Firme (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Jul to Jul
flowering Oct to Oct
fruiting Oct to Oct
Resume: Miconia suberosa possui flores hermafroditas (Meirelles & Goldenberg, 2014). Foi coleta em
flor meses de julho (Silva 796) e outubro (Meirelles 795) e em fruto em outubro (Meirelles 795).

Ameaças:
Ameaça: 5 Biological resource use
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
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Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Miconia suberosa só ocorre na Reserva de uso sustentável Igapó Açú. Registro constante de
atividades ilegais de grande impacto desenvolvidas na maior parte das áreas protegidas da Amazônia
foi desenvolvido por Kuano et al. (2017). Os autores encontraram 27 tipos de uso ilegal de recursos
naturais que foram agrupados em 10 categorias de atividades ilegais. A maioria das infrações estava
relacionada à supressão e degradação da vegetação (37,40%), seguida pela pesca ilegal (27,30%) e
atividades de caça (18,20%). Esses resultados demonstram que, embora as APs sejam fundamentais
para a conservação da natureza na Amazônia brasileira, as pressões e ameaças representadas pelas
atividades humanas incluem uma ampla gama de usos ilegais de recursos naturais. A densidade
populacional de até 50 km de uma AP é uma variável chave, influenciando atividades ilegais. Essas
ameaças colocam em risco a conservação a longo prazo e ainda são necessários muitos esforços para
manter os APs suficientemente grandes e intactos para manter as funções dos ecossistemas e
proteger a biodiversidade.

Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
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 incluía vastas áreas de terras públicas - a categoria mais vulnerável à
invasão por grileiros e posseiros (Fernside e Graça, 2006).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi coletada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Igapó Açu (Meirelles 784).
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Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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MELASTOMATACEAE

Miconia valentinensis Bacci & R.Goldenb.

Risco de extinção: CRB2b(ii,iii,iv)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Patricia da Rosa
Data:30-10-2018

Justificativa: Árvore de até 10 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  Floresta  Ombrófila  Densa  Altomontana  perturbada  na  Serra  do  Valentin,  município  de
Muniz Freire, estado do Espírito Santo. Apresenta distribuição muito restrita, AOO=4 km² e uma
situação  de  ameaça,  além  de  ocorrência  em  fitofisionomia  florestal  severamente  fragmentada.  A
exploração de florestas no Espírito Santo teve um caráter predatório, com o rápido esgotamento das
reservas  florestais  nativas  (Siqueira  et  al.,  2004).  Atualmente,  restam  cerca  de  12,6%  da  Mata
Atlântica  capixaba original  (SOS Mata  Atlântica  e  INPE,  2018).  Na  Serra  do  Valentim,  que não
encontra-se protegida por Unidade de Conservação, pequenas propriedades cultivam café arábica
(Coffea  arabica  L.),  manejam  pastagens  (Brachiaria  sp.)  e  plantam  eucalipto  no  entorno  (Bacci  e
Goldenberg,  2015).  A  espécie  poderia  ser  considerada  como  Dados  Insuficientes  (DD),  porém,
considerando-se sua descrição recente, o cenário de degradação da Mata Atlântica capixaba, sua
pequena AOO e uma situação de ameaça, optou-se por conduzir avaliação de risco de extinção e
considerar M. valentinensis como Criticamente em Perigo (CR) de extinção. Infere-se declínio contínuo
em AOO, qualidade e extensão de habitat e, possivelmente, no número de situações de ameaça.
Recomenda-se  ações  de  pesquisa  (distribuição,  números  e  tendências  populacionais,  busca  por
subpopulações  em  áreas  adjacentes)  e  conservação  (Plano  de  Ação,  criação  de  Unidade  de
Conservação) urgentes a fim de se evitar a completa extinção de M. valentinensis da natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Phytotaxa 195(4): 273. 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: no
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), com ocorrência no
estado do ESPÍRITO SANTO, município Muniz Freire (Bacci 129).
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 8-10 m de altura (Bacci & Goldenberg, 2015) que habita a Mata Atlântica, na
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial) (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018)

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Apr to Apr
fruiting May to May
fruiting Jul to Jul
Resume: Espécie com flores hermafroditas, foi coletada com flores em abril e com frutos em maio e
julho (Bacci & Goldenberg, 2015).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
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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).

Ameaça: 2.2.2 Agro-industry plantations
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
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 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: A serra do Valentim é divisa dos municípios Iúna e Muniz Freire, a localidade é um
importante remanescente de Mata Atlântica. A localidade é circundada por pequenas propriedades
que cultivam café arábica (Coffea arabica L.), manejam pastagens (Brachiaria sp.) e plantam
eucalipto (Eucalyptus sp.). (Zorzanelli, 1985). Miconia valentinensis foi coletada em floresta de
encosta perturbada (Bacci & Goldenberg, 2015)
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

706



MELASTOMATACEAE

Miconia warmingiana Cogn.

Risco de extinção: DD

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

Justificativa: Árvore endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi coletada em
Cerrado (lato sensu) associado ao Cerrado em Minas Gerais, municípios de Congonhas, Lagoa Santa e
Sabará. Descrita em 1887 na Flora Brasiliensis, a espécie é conhecida por somente três coletas, e
desde sua última documentação na natureza em 1971, pouco se avançou em relação ao estado de
conhecimento de M. warmingiana. 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: Espécie descrita em: Flora Brasiliensis 14(4): 282, pl. 57. 1887.

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: Miconia warmingiana é endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). A
espécie foi registrada no estado MINAS GERAIS, municípios Congonhas (Glaziou 21393), Lagoa Santa
(Warming s.n.) e Sabara (Irwin 30284).
AOO: 12km²
EOO: 890km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 2 Savanna
Biomas: Cerrado
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Resume: Miconia warmingiana ocorre no bioma Cerrado, no Cerrado sensu latu (Flora do Brasil 2020
em construção, 2018)

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Nov to Dec
fruiting Jan to Jan
fruiting Oct to Oct
Resume: Miconia warmingiana é uma espécie hermafrodita (Cogniaux, 1887). A espécie foi coletada
com flores em novembro e dezembro (Cogniaux, 1887). Foi coletada com frutos em janeiro (Irwin
30284) e outubro (Glaziou 21393).

Ameaças:
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
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habitat
Detalhes: O município de Congonhas com 30407 ha tem 16,1% de seu território (4901 ha)
transformados em pastagem. O município de Lagoa Santa com 22927 ha tem 38,3% de seu território
(8790 ha) transformados em pastagem. O município de Sabará com 30217 ha tem 11,4% de seu
território (3448 ha) transformados em pastagem (Lapig, 2018).

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).

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 como, por exemplo, o Parque
Nacional da Serra do Cipó (Verdi et al., 2015).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
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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).

Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: Os municípios Lagoa Santa e Sabará pertencem à Região metropolitana de Belo Horizonte,
onde há uma intensa expansão urbana e, consequentemente, uma conversão acelerada dos
ecossistemas naturais. A urbanização é incentivada por investimentos governamentais e privados que
ampliam a infraestrutura e aquecem a econômica dos municípios do entorno (Martins, et al. 2014).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MELASTOMATACEAE

Miconia weddellii Naudin

711



Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Patricia da Rosa
Data:30-10-2018

Justificativa:  Árvore  de  pequeno  porte  de  até  2  m,  endêmica  do  Brasil  (Flora  do  Brasil  2020  em
construção, 2018). Conhecida popularmente como tinteiro-vermelho, foi coletada em Cerrado lato
sensu nos estados do Mato Grosso e Tocantins. Descrita em 1850, a espécie é pouco representada
em herbários e pouco se avançou em relação ao conhecimento disponível desde a realização das
coletas recentes. Além disso, sabe-se que extensas áreas ainda em estado primitivo de conservação
e pouco inventariadas botanicamente predominam nas regiões em que M. weddellii foi documentada.
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 (taxonomia, 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: Espécie descrita em: Annales des Sciences Naturelles; Botanique, sér. 3 16(2): 144–145. 1850.
Nome vulgar: Tintero Vermelho (Silva 146).

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
estados de MATO GROSSO, município Ribeirãozinho (Silva 146); TOCANTINS, município Taguatinga
(Labiak 6053).
AOO: 8km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 2 Savanna
Biomas: Cerrado
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Resume: Miconia weddellii ocorre no cerrado lato sensu (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Nov to Nov

713



fruiting Mar to Mar
Resume: Foi coleta em flor em novembro (Weddell 3001) e em fruto em março (Labiak 6053).

Ameaças:
Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: O município Ribeirãozinho (MT) possui 24.342 ha dedicadas à pastagem, equivalente ao
38,91% da área do município (Lapig, 2018)

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: O município Taguatinga (TO) possui 76.916 ha dedicadas à pastagem, equivalente ao
31,56% da área do município (Lapig, 2018)

Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O Cerrado perdeu 88 Mha (46%) de sua cobertura vegetal nativa, e apenas 19,8%
permanecem inalterados. Entre 2002 e 2011, as taxas de desmatamento no Cerrado (1% por ano)
foram 2,5 vezes maiores que na Amazônia. A proteção atual permanece fraca. As áreas protegidas
públicas cobrem apenas 7,5% do bioma (em comparação com 46% da Amazônia) e, de acordo com o
Código Florestal brasileiro, apenas 20% (em comparação com 80% na Amazônia) de terras privadas
são destinadas a conservação (Strassburg et al., 2017). Como resultado, 40% da vegetação natural
remanescente pode agora ser legalmente convertida (Soares-Filho et al., 2014).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 2.2 Species disturbance
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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 & 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).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MELASTOMATACEAE

Mouriri brachyanthera Ducke

Risco de extinção: LC

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

Justificativa:  Árvore de até  20 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida por miraúba, foi coletada em Floresta de Terra Firme associada a Amazônia
nos estados do Amazonas, Pará e Rondônia. Apresenta distribuição muito ampla, EOO=1149423 km²,
constante  presença  em  herbários  e  ocorrência  confirmada  dentro  dos  limites  de  Unidades  de
Conservação de proteção integral, frequentemente em áreas onde ainda predominam na paisagem
extensões  significativas  de  ecossistemas  florestais  amazônicos  em estado  prístino  de  conservação.
Adcionalmente, a espécie é descrita como abundante (Alves & Miranda, 2008) e não existem dados
sobre tendências populacionais que atestem para potenciais reduções no número de indivíduos, além
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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: Archivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 3: 227. 1922. Nome popular:
Miraúba (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

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

População:
Foi realizado um inventário florestal na Unidade de Produção Anual n° 1 (UPA), no município Almeirim
(PA). Se amostraram 2280 hectares e foram contadas 2161 indivíduos de Mouriri brachyanthera
(Alves & Miranda, 2008).

Reference:
Alves, J.C.Z.O., & Miranda, I.D.S., 2008. Análise da estrutura de comunidades arbóreas de uma
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floresta amazônica de Terra Firme aplicada ao manejo florestal. Acta amazônica, 38(4), 657-666.

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 Borba (Ducke 35737), Coari (Lavareda 54), Humaitá (Teixeira
149), Itacoatiara (Prance 5137), Manaus (Forero 4703), Rio Preto da Eva (Coelho 66); PARÁ,
municípios Almeirim (Silva 5323), Belterra (Black 488-2346), Marabá (Santos 190), Maracanã (Rocha
732), Monte Alegre (Silva 3851), Óbidos (Ducke 16939), Oriximiná (Silva 4627), Ourilândia do Norte
(Coelho-Ferreira 580), Paraupebas (Callejas 1909), Salvaterra (Rosa 5585); RONDÔNIA, município
Porto Velho (Prance 8999).
AOO: 108km²
EOO: 1149423km²

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 (Daly 1774) 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:
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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
investir em
instalações de armazenamento e processamento na região e, consequentemente, acelerou a taxa na
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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
Detalhes: Fernside (2015) argumenta que as estradas atuam como impulsionadoras do
desmatamento, atraindo
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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
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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: FLORESTA NACIONAL DE CARAJÁS (US),
AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL TARUMA/PONTA NEGRA (US),
RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PURANGA CONQUISTA (US),
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MARGEM ESQUERDA DO RIO NEGRO-SETOR ATURIÁ-APUAUZINHO
(US),
FLORESTA NACIONAL DE SARACÁ-TAQUERA (US),
FLORESTA ESTADUAL DO PARU (US),
AREA DE PROTECAO AMBIENTAL XERIUINI (US),
RESERVA EXTRATIVISTA MARACANÃ (US),
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ (US),
RESERVA BIOLÓGICA DE MAICURU (PI).

Usos:
Uso: 2. Food - animal
Recurso: fruit
Proveniência: natural
Detalhes:
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MELASTOMATACEAE

Mouriri dimorphandra Morley

Risco de extinção: LC

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

Justificativa: Árvore de até 18 m, 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 Rondônia.
Apresenta  distribuição  ampla,  EOO=381628  km²  e  ocorrência  confirmada  dentro  dos  limites  de
Unidades de Conservação e em áreas 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: Flora Neotropica, Monograph 15: 191, f. 64. 1976.

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 Manaus (Sothers 376), Rio Preto da Eva (Silva 66), Tefé (Vieira
649); RONDÔNIA, municípios Guajará-Mirim (Ferreira 8770), Pimenta Bueno (Vieira 1063), Porto Velho
(Cordeiro 182).
AOO: 32km²
EOO: 381628km²
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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
Floresta de Várzea
Resume: Árvore de 18 m de altura (Silva 66) que ocorre na Amazônia, na Floresta de Terra Firme
(Flora do Brasil 2020 em construção, 2018) e na Floresta de Várzea (Vieira 649).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1 Ecosystem/community stresses
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
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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
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).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada em: ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MARGEM ESQUERDA DO RIO NEGRO-
SETOR ATURIÁ-APUAUZINHO (US) e na Reserva Florestal Adolfo Ducke (Oliveira 248).

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

MELASTOMATACEAE

Mouriri duckeanoides Morley

Risco de extinção: LC

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

Justificativa: Árvore de até 15 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Floresta de Terra Firme associada a Amazônia nos estados do Amapá, Amazonas e Pará.
Apresenta  distribuição  relativamente  ampla,  EOO=69504  km²  e  ocorrência  confirmada  dentro  dos
limites de Unidades de Conservação e em áreas 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: Flora Neotropica, Monograph 15: 88, f. 24. 1976.

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 16098); AMAZONAS, município Rio Preto da Eva (Setz
2060); PARÁ, município Almeirim (B.M. s.n.).
AOO: 36km²
EOO: 69504km²
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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 15 m de altura (Prance 17833) que 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,
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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).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada em: ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICA PROJETO DINÂMICA
BIOLÓGICA DE FRAGMENTOS FLORESTAIS (US), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MARGEM ESQUERDA
DO RIO NEGRO-SETOR ATURIÁ-APUAUZINHO (US), AREA DE PROTECAO AMBIENTAL XERIUINI (US).

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

MELASTOMATACEAE

Mouriri lunatanthera Morley

Risco de extinção: LC

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

Justificativa: Árvore de até 20 m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada em Campinarana e Floresta de Terra Firme associada a Amazônia nos estados do Amazonas,
Pará e Rondônia. Apresenta distribuição ampla, EOO=281877 km² e ocorrência confirmada dentro dos
limites de Unidades de Conservação e em áreas 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: American Journal of Botany 40: 254, 155. 1953.

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 Codajás (Fróes 26474), Manaus (Assunção 655), Rio Preto da Eva
(Rodrigues 2369); PARÁ, município Itaituba (Ducke 17050); RONDÔNIA, municípios Candeias do
Jamari (Thomas 4954), Jamari (Teixeira 791), Porto Velho (Black 14564).
AOO: 56km²
EOO: 281877km²
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Ecologia:
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 20 m de altura (Silva 900) que habita a Amazônia, na Campinarana 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
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
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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).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada em: FLORESTA NACIONAL DO JAMARI (US), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
TARUMA/PONTA NEGRA (US).

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

MELASTOMATACEAE

Mouriri micradenia Ducke

Risco de extinção: DD

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

Justificativa: Árvore endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi coletada em
Floresta de Terra Firme associada a Amazônia no estado do Amazonas, município de São Paulo de
Olivença. Conhecida por somente uma coleta realiza em 1931, pouco se avançou em relação ao
estado de conhecimento de M. micradenia 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: Arquivos do Instituto de Biologia Vegetal 2: 171. 1935.

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 São Paulo de Olivença (Ducke 25520).
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 Terra-Firme
Resume: Árvore que 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,
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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: 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.
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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MELASTOMATACEAE

Mouriri torquata Morley

Risco de extinção: DD

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

Justificativa: Árvore de até 25 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, Amapá e Pará.
Descrita em 1976, a espécie é conhecida por somente cinco coletas, incluindo o material-tipo, e
desde sua última documentação na natureza em 1990, pouco se avançou em relação ao estado de
conhecimento de M. torquata desde então. 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: Flora Neotropica, Monograph 15: 76, f. 19. 1976.

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 (Nonato 15779); AMAZONAS, município Rio Preto da Eva
(Bomm 8640); PARÁ, município Gurupá (Ducke s.n.).
AOO: 16km²
EOO: 54282km²
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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 25 m de altura (Bomm 8640) 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).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada em: ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL XERIUINI (US).

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

MELASTOMATACEAE

Mouriri trunciflora Ducke

Risco de extinção: LC

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

Justificativa:  Árvore de até  15 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida por maruari, foi coletada em Floresta de Terra Firme associada a Amazônia
nos  estados  do  Amazonas,  Pará  e  Rondônia.  Apresenta  distribuição  ampla,  EOO=806343  km²,
ocorrência  confirmada  dentro  dos  limites  de  Unidades  de  Conservação  de  proteção  integral  e  em
áreas  onde  ainda  predominam  na  paisagem  extensões  significativas  de  ecossistemas  florestais
amazônicos  em  estado  prístino  de  conservação.  Adcionalmente,  sabe-se  que  os  frutos  são
comestíveis e apreciados na região amazônica, apresentando importância econômica em muitas
áreas  (Souza  e  da  Silva,  2008);  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
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no futuro.

Perfil da Espécie

Notas: Descrita em: Archivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 3: 226. 1922. Nome popular:
Muruari (Souza & da Silva, 2008).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Os frutos de Mouriri trunciflora são comestíveis e apresentam importância econômica na
região amazônica (Souza & da Silva, 2008).

Reference:
Souza, A., & da Silva, S.E.L., 2008. Frutas nativas da Amazônia. In Embrapa Amazônia Ocidental-
Artigo em anais de congresso (ALICE). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 20.; ANNUAL
MEETING OF THE INTERAMERICAN SOCIETY FOR TROPICAL HORTICULTURE, 54., 2008, Vitória. Frutas
para todos: estratégias, tecnologias e visão sustentável. Vitória: INCAPER: Sociedade Brasileira de
Fruticultura, 2008. 1 DVD..

População:
Não existem dados sobre a população.
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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 do AMAZONAS, municípios Apuí (Ferreira 5941), Manaus (Albuquerque s.n.), Rio Preto da Eva
(); PARÁ, municípios Almeirim (Oliveira 214), Barcarena (Bastos 2274), Belém (Black 19571), Breu
Branco (Rosa 4018), Jacareacanga (Soares 1085342), Juruti (Ducke s.n.), Novo Progresso (Silva 304),
Óbidos (Ducke 16937), Oriximiná (Salomão 997), São Domingos do Capim (Cavalcante 3027);
RONDÔNIA, municípios Candeias do Jamari (Thomas 5004) e Porto Velho (Prance 8972).
AOO: 64km²
EOO: 806343km²

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 15 m de altura (Rosa 4018) que habita a Amazônia, na Campinarana 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
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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
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
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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
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
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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:
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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: ESTAÇÃO ECOLÓGICA SERRA DOS TRÊS IRMÃOS (PI), ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL DO LAGO DE TUCURUI (US), AREA DE PROTECAO AMBIENTAL XERIUINI (US).

Usos:
Uso: 12. Handicrafts, jewellery, decorations, curios, etc.
Recurso: whole plant
Proveniência: natural
Detalhes:

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

MELASTOMATACEAE

Ossaea loligomorpha R.Goldenb. & Reginato

Risco de extinção: CRB2ab(ii,iii)

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

Justificativa: Árvore terrestre, endêmica do Brasil (Baumgratz, 2018) e conhecida somente por três
coletas realizadas na região do Monte Pescoço e Morro das Antenas na região serrana do município
de Itamaraju,  estado da Bahia (Goldenberg et  al.,  2009).  A espécie foi  registrada em Florestas
Ombrófilas Densas associadas a Mata Atlântica,  particularmente entre o que parece corresponder a
córregos  temporários  entre  os  profundos  vales  formados  pelos  afloramentos  graníticos  da  região.
Apesar de ter sido coletada na região serrana, a cerca de 800 m de altitude, em áreas aparentemente
livres da incidência de ameaças diretas (Goldenberg et al., 2009), o município de Itamaraju sofre
historicamente  com  atividades  pecuárias  extensivas,  onde  51,28%  da  área  municipal  já  foi
transformada por tais práticas (Lapig, 2018). Além disso, a partir do final do século XIX, as florestas
do entorno começaram a ser degradadas por madeireiros, e atualmente, convertidas em plantações
(cacau, café,  mandioca, banana).  A espécie apresenta AOO=8 km² e encontra-se sujeita a uma
situação de ameaça. A espécie não foi encontrada em outras localidades desde sua descrição. Já a
criação  oficial  da  Unidade  de  Conservação  Monumento  Natural  das  Serras  de  Itamarajú  (local  de
ocorrência da espécie) tem avançado na última década, porém ainda não foi formalizado e efetivado.
Diante desse cenário,  infere-se declínio contínuo em AOO, redução de área e qualidade de seu
habitat.  Recomenda-se  ações  de  conservação  e  pesquisa  a  fim de  compreender  de  forma  ampla  a
biologia e ecologia desta espécie. Torna-se, ainda, fundamental efetivar a criação da referida área
protegida.
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Perfil da Espécie

Notas: Ossaea loligomorpha R.Goldenb. & Reginato é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A
espécie foi descrita em 2009 na revista Journal of the Torrey Botanical Society 136: 298, f. 3. O
material tipo é (Amorim et al. 6877) coletado na Serra de Itamaraju, no Morro Pescoço, município de
Itamaraju (Bahia) e encontra-se depositado nos herbários CEPEC (Holótipo), UPCB (Isótipo)
(Goldenberg & Reginato, 2009; Baumgratz, 2018).

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

População:
Não exitem estudos das populações; a espécie é conhecida somente por coleções realizadas na
região do Monte Pescoço, Itamarajú, BA.

Distribuição:
Fragmentada: no
Altitude => Tipo de Valor: absolute Absoluto: 800
Endêmica do Brasil
Resume: Ossaea loligomorpha é uma espécie endêmica da Bahia, até agora só têm sido coletada no
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município de Itamaraju, a cerca de 800 m de altitude nas Serras de Itamaraju, Monte Pescoço e
adjascências (Goldenberg e Reginato, 2009).
AOO: 8km²
EOO: 0km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Ossaea loligomorpha é uma árvore terrestre, perene que ocorre na Floresta Ombrófila Densa
entre afloramentos graníticos, em depressões que parecem ser córregos temporários (Goldenberg e
Reginato, 2009).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Fev to Fev
fruiting Fev to Fev
fruiting Dec to Dec
Resume: Ossaea loligomorpha produz inflorescências axilares e poucas vezes terminais, as flores são
hermafroditas. As coletas com flores têm sido feitas em fevereiro e com frutos foram feitas em
fevereiro e dezembro (Goldenberg & Reginato, 2009).

Ameaças:
Ameaça: 2.3.4 Scale Unknown/Unrecorded
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: medium
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Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: No município de Itamaraju, a pecuária têm uma alta incidência, 51,28% da área municipal é
ocupada pelas atividades pecuárias (LAPIG, 2018). Porém a espécie O. loligomorpha tem sido
coletada em uma área serrana, que foi proposta como Monumento Nacional, e ainda não sofre
pressões antrópicas diretas (Goldenberg & Reginato, 2009).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: needed
O monumento Nacional das Serras de Itamaraju foi proposto para criação de um área de proteção
federal (Goldenberg & Reginato, 2009). A ideia é proteger 197.032,86 hectares de remanescentes
florestais. Desde a publicação do artigo até a presente data, a propsta de criação avançou, mas ainda
não foi oficialmente publicado.

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

MELASTOMATACEAE

Pleroma fragae L. Kollmann & R. Goldenb.

Risco de extinção: CRB2ab(ii,iii)

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

Justificativa:  Árvore  terrestre,  alcançando  até  7  m  de  altura;  a  espécie  é  endêmica  do  Brasil,  de
ocorrência  exclusiva  ao  estado  do  Espírito  Santo  (Flora  do  Brasil  2020  em  construção,  2018;
Goldenberg e Kollmann, 2016). Foi documentada somente nos municípios capixabas de Marilândia e
Santa Teresa (Goldenberg e Kollmann, 2016), em Florestas Estacionais Semideciduais situadas sobre
afloramentos  rochosos  associados  a  Mata  Atlântica  (Goldenberg  e  Kollmann,  2016).  As  florestas
nativas compreendidas pela distribuição do táxon foram drasticamente reduzidas ao longo de séculos
de exploração; atualmente, os municípios de ocorrência (Santa Teresa e Marilândia) possuem menos
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que  20% de  remanescentes  florestais  (SOS  Mata  Atlântica/  INPE,  2018).  A  população  conhecida  da
espécie não está legalmente protegida dentro de limites de nenhuma Unidade de Conservação.
Apresentando AOO=8 km² e sujeita a uma situação de ameaça, infere-se o declínio contínuo de AOO
e qualidade/ extensão de seu habitat. Sendo assim, são necessárias ações de pesquisa e a efetiva
proteção in situ através da criação e implementação de Unidade de Conservação.

Perfil da Espécie

Notas: Pleroma fragae L. Kollmann & R. Goldenb. é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A
espécie foi descrita em 2016 na revista Brittonia 68(1): 38. O material tipo é Kollmann, et al. 10918
coletado em Sapucaia, Alto Moacir, terreno do Laulau; no município de Marilândia (Espírito Santo); e
encontra-se depositado nos herbários MBML (Holótipo), CEPEC, K, MO, NY, P, RB, UPCB (Isótipos);
Difere da maioria das espécies de Tibouchina / Pleroma pela combinação de estiletes glabros e ambos
os ciclos de estames que possuem conectivos e filamentos com tricomas glandulares. Pode ser
diferenciada de Pleroma ceciliana devido ao seu hábito arbóreo, tricomas não-glandulares e sépalas e
estames sub-isomórficos com tecas mais longas. (Goldenberg & Kollmann, 2016).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o valor econômico da espécie.
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População:
Não exitem estudos das populações

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Pleroma fragae é uma espécie endêmica do Espírito Santo, coletada nos municípios
Marilândia (Kohlmann 10918), Santa Teresa (Fontana 1335).
AOO: 8km²
EOO: 0km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1 Forest
6 Rocky Areas [e.g. inland cliffs, mountain peaks]
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Estacional Semidecidual
Afloramento Rochoso
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Vegetação sobre afloramentos rochosos
Resume: Pleroma fragae é uma árvore terrestre, alcança até 7 metros de altura, perene que ocorre
em manchas de matas sazonais, semi-decíduas de baixa copa ou matagal sobre afloramentos
rochosos ou inselbergs (Goldenberg & Kollmann, 2016).

Reprodução:
Sistema Sexual: hermafrodita
Fenologia:
flowering Apr to Apr
fruiting Apr to Apr
Resume: Inflorescências paniculadas com flores hermafroditas (Goldenberg & Kollmann, 2016). As
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coletas com flores e frutos foram feitas em abril (Magnago, 792).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
Detalhes: O município de Santa Teresa, outrora recoberto em sua totalidade por Mata Atlântica,
atualmente possui cerca de 20% de remanescentes florestais; o município de Colatina, também 100%
recoberto por Mata Atlântica originalmente, atualmente apresenta 6% de cobertura remanescente; e
Marilândia, também integralmente recoberto por Mata Atlântica, cerca de 11% de florestas nativas
persistem (SOS Mata Atlântica INPE, 2018). Apesar do cenário, a espécie também ocorre sobre ilhas
de vegetação rupícula em Afloramentos Rochosos (Inselbergs), que apesar de vulnerabilizados à
incêndios ante a retirada de suas zonas-tampão, ainda resguarda elementos florísticos relevantes
nessa degradada região capixaba.

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: needed
A espécie não encontra-se protegida dentro dos limites de nenhum tipo de área protegida.

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

Guarea anomala T.D.Penn.

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León
Data:28-11-2018

Justificativa:  Árvore de até  12 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Popularmente conhecida como cedro-cabacinha, foi coletada em Floresta Ombrófila associada a Mata
Atlântica no estado da Bahia, municípios de Guaratinga e Una. 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 G. anomala. 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: Edinburgh Journal of Botany 70(2): 200–202, f. 3, 51A. 2013. Nome Popular:
cedro-cabacinha (Flores, 2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: Não é conhecido o alor 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, municípios Guaratinga (Pinheiro 2092) e Una (Mori 12995).
AOO: 8km²
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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 Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore 12 metros de altura (Mori 12995). a espécie habita a Mata Atlântica, na Floresta
Ombrófila (Floresta Pluvial) (Flores, 2018).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Nov to Nov
Resume: A espécie foi coletada com flores em novembro (Mori 12995).

Ameaças:
Ameaça: 2.1 Annual & perennial non-timber crops
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
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

770



(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: 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: 1.2 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).
Usos:
Uso: 17. Unknown
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:
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MELIACEAE

Guarea gracilis T.D.Penn.

Risco de extinção: VUB1ab(iii)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão; Mary Luz Vanegas León
Data:10-12-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  8  m,  endêmica  do  Brasil  (Flores,  2018).  Foi  coletada  em  Floresta
Ombrófila  associada  a  Mata  Atlântica  nos  estados  do  Espírito  Santo  e  Rio  de  Janeiro.  Apresenta
distribuição  relativamente  restrita,  EOO=17786  km²  e  ocorrência  em  fitofisionomia  severamente
fragmentada. Apesar da ocorrência em Unidade de Conservação de proteção integral, sabe-se que
grande parte dos ecossistemas florestais capixabas e fluminenses encontram-se fragmentados como
resultado de atividades antrópicas realizadas no passado e atualmente, restando entre 12% e 20% de
remanescentes  florestais  originais,  respectivamente  (SOS  Mata  Atlântica  e  INPE,  2018).
Desmatamento, corte madeireiro e implementação de atividades agrossilvipecuárias em larga escala
(Thomas, 2010; Paciencia e Prado, 2005), principalmente plantações de Eucalyptus sp. (Baesso et al.,
2010), cacau (Rolim e Chiarello, 2004) e vastas áreas convertidas em pasto e outras culturas, além do
crescimento  urbano  e  especulação  imobiliária,  constituem  os  principais  vetores  de  stress  a
persistência  de  G.  gracilis  na  natureza  (Junior,  2008).  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: Edinburgh J. Bot. 70(2): 272. 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 (Flores, 2018), com ocorrência nos estados: ESPÍRITO SANTO,
município de Muniz Freire (Hatschbach 47687), Santa Maria do Jetibá (Boudet Fernandes et al. 3288),
Águia Branca (Demuner et al. 1997), Linhares (Folli 3618), Santa Teresa (Vervloet 70); RIO DE
JANEIRO, município de Rio das Ostras (Oliveira, 344A).
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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 8 m de altura (Vervloet et al. 70), ocorrendo nos domínios da Mata Atlântica
(Flores, 2018).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
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: 1.1 Ecosystem conversion
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Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
occupancy
Detalhes: A região da Rebio da União (município Rio das Ostras - RJ) possui cerca de 50% de suas
terras convertidas em pastagens (Junior, 2008).
O municipio de Muniz Freire com 67.932 ha tem 40,75% de seu território (27.684 ha) transformados
em pastagens.

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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).
No município de Águia Branca (ES), a economia é basicamente voltada para agricultura, com a
produção de café, e extração de granitos (Prefeitura de Águia Branca, 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
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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.

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada na RESERVA BIOLÓGICA UNIÃO (PI), RESERVA BIOLÓGICA AUGUSTO RUSCHI
(PI)

Ação: 5.4.2 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:

MELIACEAE

Guarea pendula R.S.Ramalho, A.L. Pinheiro & T.D.Penn.

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  15  m,  endêmica  do  Brasil  (Flores,  2018).  Popularmente  conhecida  por
cedro-baio,  foi  coletada  em  Floresta  Ombrófila  (Floresta  Pluvial),  Floresta  Estacional  Perenifólia  e
Restinga associadas  a  Mata  Atlântica  nos  estados  do Espírito  Santo  e  Minas  Gerais.  Apresenta
distribuição  ampla,  EOO=34866  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: Revista Árvore 11: 185. 1987. Popularmente conhecida por cedro-baio (Folli
7183)

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: ESPÍRITO SANTO, município de Alegre (Gomes 4483), Cariacica (Kohlmann 11537),
Conceição da Barra (Giaretta et al. 646), Ibitirama (Flores 1579), Linhares (Folli 700), Santa Maria de
Jetibá (Kohlmann et al. 5758), Serra (Azevedo & Passamani 173); MINAS GERAIS, município de
Dionísio (Valente et al. 2637), Viçosa (Valente et al. 1869).
AOO: 44km²
EOO: 34866km²
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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
Floresta Estacional Semidecidual
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Floresta Estacional Perenifólia
Restinga
Resume: Árvores até 15 m de altura (Folli 700), 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: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
mature individuals
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Detalhes: O município de Conceição da Barra com 118489 ha, tem 50% de seu território (60333 ha)
desmatados e utilizados para silvicultura (floresta plantada) (38794 ha), plantio de cana-de-açúcar
(11043 ha) e pastagem (10496 ha) (Lapig, 2018). O município de Dionísio (MG), com 34.444 ha, conta
com 12% de remanescentes de Mata Atlântica original (SOS Mata Atlântica/ INPE, 2018).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
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. 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).

Ameaça: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
mature individuals
Detalhes: O município de Linhares com 350371 ha, possui 34% de sua área (117270 ha) convertida
em pastagem (Lapig 2018). O município de Dionísio (MG) com 34444 ha tem 31% de seu território
(10846 ha) convertidos em pastagem (Lapig, 2018). O município de Viçosa com 29942 ha tem 51%
de seu território (15321 ha) transformados em pastagem (Lapig, 2018). O município de Alegre, com
77200 ha, tem 66,2% de seu território (51086ha) transformados em pastagens (Lapig 2018). O
município de Serra, com 55164ha, tem 26,5% de seu território (14164ha) transformados em
pastagens (Lapig 2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going

779



A espécie foi registrada na RESERVA NATURAL DA VALE DO RIO DOCE (PI), PARQUE ESTADUAL DO
RIO DOCE (PI), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ALTO TABOÃO (US),

Usos:
Uso:
Recurso:
Proveniência:
Detalhes:

MELIACEAE

Guarea zepivae T.D.Penn.

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Raquel Negrão
Data:10-12-2018

Justificativa: endêmica do Brasil (Flores, 2018). Foii coletada em Floresta Estacional Semidecidual e
Floresta de Terra Firme associadas ao Cerrado e a Amazônia nos estados do Amazonas e Mato
Grosso.  É  conhecida  por  somente  seis  coletas,  incluindo  o  material-tipo,  e  desde  sua  última
documentação na natureza em 2012, pouco se avançou em relação ao seu estado de conhecimento
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: Edinburgh J. Bot. 70(2): 237. 2013.

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

População:
Não existem dados sobre a população.

Distribuição:
Altitude => Tipo de Valor: less then Absoluto: 295
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Flores, 2018), com ocorrência nos estados: MATO GROSSO,
município de Mundo Novo (Sasaki 1737); AMAZONAS, município de Apui (Soares 6818). Coletada em
altitudes até 295 m (Sasaki 2089).
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Cerrado
Fitofisionomias: Floresta Estacional Semidecidual
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Árvores até 6 m de altura (Sasaki 1670), ocorrendo nos domínios do Cerrado (Flores, 2018),
especificamente em Floresta Estacional de transição, sobre terrenos arenosos não inundados
(Pennington e Clarkson 2013).

Ameaças:
Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
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Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occurrence
occupancy
Detalhes: O Parque Estadual Cristalino em 2001, ano de sua criação, mostrava a complexidade da
vegetação e a propagação do desmatamento do sul (Milliken et al, 2010).

Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
occurrence
occupancy
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 transamazônica (BR 230) e as
que com ela cruzam em Apuí (AM-360 e 174) indo em direção ao Norte para Novo Aripuanã (Lapig,
2018).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi registrada no PARQUE ESTADUAL DO CRISTILINO (PI) e PARQUE NACIONAL JUREMA (PI).

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

Mollinedia dolichotricha Lírio & Peixoto

Risco de extinção: ENB2ab(ii,iii,iv,v)

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León; Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León;
Patricia da Rosa
Data:16-08-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  14  m,  endêmica  do  Brasil,  foi  descrita  em  2015  a  partir  de  material
coletado em 2011 na Estação Biológica Santa Lúcia (Lírio e Peixoto, 2015). Está associada a Floresta
Ombrófila  e  Floresta  Estacional  bem  preservadas  da  Mata  Atlântica  (600-800  m  de  altitude)  nos
estados  da  Bahia,  Espírito  Santo  e  Minas  Gerais  (Lírio  e  Peixoto,  2015).  Foi  documentada
principalmente nos municípios de Arataca, Wenceslau Guimarães, na Bahia; Santa Teresa e Santa
Maria do Jetibá, no Espírito Santo e Santa Maria do Salto, em Minas Gerais (Lírio e Peixoto, 2015;
Reflora - Herbário Virtual, 2018). A espécie ocorre nas seguintes Unidades de Conservação: Estação
Biológica Santa Lúcia,  Reserva Biológica Augusto Ruschi,  Estação Ecológica Estadual  Wenceslau
Guimarães, Parque Nacional do Alto Cariri e da Serra das Lontras (Lírio e Peixoto, 2015). Lírio e
Peixoto (2015) evidenciam o que aparenta ser um padrão de distribuição naturalmente raro, além de
indicarem  baixo  número  populacional  (p=50  indivíduos  maduros  conhecidos),  que  vem  sendo
reduzido nos últimos anos (morte de indivíduos maduros confirmada em Santa Teresa, ES); apesar da
proteção  legal,  a  espécie  apresenta  distribuição  restrita  a  floresta  em bom estado  de  conservação,
AOO=32 km² e 5 situações de ameaça. As principais ameaças são o desmatamento histórico e atual
em sua área de ocorrência (Antas, 1997; Martinelli et al., 2002; SAVE Brasil et al., 2009; Lapig, 2018),
além de atividades agropecuárias (criação de gado, cacau, cana, café) e incêndios severos (Lapig,
2018; SOS Mata Atlântica/ INPE, 2018). Recomenda-se ações de pesquisa tanto em campo, a fim de
se  encontrar  novas  subpopulações,  como  também  em  laboratório,  a  fim  de  se  investigar  a
distribuição da diversidade genética em habitat altamente fragmentado, para que se possa propor em
futuro próximo ações que garantam a perpetuação desta espécie na natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: Mollinedia dolichotricha Lírio & Peixoto é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie
foi descrita em 2015 na revista Phytotaxa 239(1): 90–91.

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

População:
A espécie aparenta ser naturalmente rara, conhecida até o momento por cerca de 50 indivíduos
maduros (De Lírio e Peixoto, 2015); Hencker et al. (2012), em estudo fitossociológico, encontrou
somente 1 indivíduo com DPA > 7.5 cm e Saiter e Thomaz (2014), apenas 2 indivíduos maduros
(DAP>6,4 cm), dos quais alguns já morreram. Apesar do pequeno número populacional conhecido, De
Lírio e Peixoto (2015) verificaram recrutamento, e plântulas de M. dolichotrichia foram documentadas.

Reference:
De Lirio, E.J., Peixoto, A.L., 2015. A new species of Mollinedia (Monimiaceae, Mollinedioideae,
Mollinedieae) from Atlantic Rainforest, Brazil. Phytotaxa, 239(1), 89-95.

Hencker, C., Assis, A.M., Lírio, E.J., 2012. Fitossociologia de um trecho de floresta estacional
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semidecidual no município de Itarana (ES). Natureza online 10 (3): 153–159.

Saiter, F.Z., Thomaz, L.D., 2014. Revisão da lista de espécies arbóreas do inventário de Thomaz e
Monteiro (1997) na Estação Biológica de Santa Lúcia: o mais importante estudo fitossociológico em
florestas montanas do Espírito Santo. Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão 34: 101–128.

Tamanho estimado => Tipo de Valor: circa Absoluto: 50

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Mollinedia dolichotricha é uma espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018). Ocorre nos estados da BAHIA, município de Arataca (Perdiz 922), Santa Luzia
(CMM 101), Santa Maria de Jetibá (Lirio 632), Wenceslau Guimarães (Thomas 9290); ESPÍRITO SANTO
município de Santa Teresa (Lirio 27); e no estado de MINAS GERAIS, município de Santa Maria do
Salto (Amorim 5673).
AOO: 32km²
EOO: 25449km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1 Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Estacional Semidecidual
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Mollinedia dolichotricha é uma árvore de até 14 metros de altura, terrestre, perene que
ocorre na floresta Ombrófila densa e na Floresta estacional semidecidual (De Lírio e Peixoto, 2015).

Reprodução:
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Sistema Sexual: dioecious
Fenologia:
flowering Jun to Sep
fruiting Jan to Mar
Resume: Mollinedia dolichotricha é uma planta dioica, flores estaminadas em fascículos e flores
pistiladas internamente tomentosas. A espécie floresce entre junho e setembro e produz frutos entre
janeiro e março; seu ciclo reprodutivo parece estar funcional, uma vez que vez que, apesar do baixo
número de indivíduos maduros, foi registrado recrutamento (De Lírio e Peixoto, 2015).

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Detalhes: O desmatamento, as queimadas e a mineração industrial, são algumas das pressões que
mais ameaçam a Estação Ecológica Estadual de Wenceslau Guimarães (Antas, 1997); A área em torno
da reserva foi quase completamente explorada e desmatada. Ao redor, há propriedades rurais de
cacau, graviola e culturas de subsistência. Algumas áreas dentro da reserva tem sido desmatadas e
utilizadas para a agricultura por um longo período de tempo, até meados da década de 90.
Atualmente, não há mais famílias residentes nestas áreas. Apesar de algumas áreas estarem
cobertas por vegetação secundária, principalmente na parte inferior dos vales e escaparas mais
baixas, a reserva encontra-se coberta por Florestas Ombrófila Densa Sub-montana em bom estado
(Goldenberg et al., 2016).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: medium
Reversibilidade:
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)

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: medium
Reversibilidade: 1
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: A área do Parque Nacional da Serra das Lontras e os municípios que a circundam vivem sob
intensa pressão antrópica, principalmente por desmatamentos, e é uma das mais chuvosas e úmidas
da região cacaueira, 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
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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).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
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: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie ocorre nas seguintes Unidades de Conservação (UCs): Estação Biológica Santa Lúcia
(Reserva Biológica Augusto Ruschi ) (Vervloet 1953); Estação Ecológica (ESEC) Estadual Wenceslau
Guimarães (Thomas 9290); Parque Nacional (PARNA) do Alto Cariri (Amorim 5673); e no PARNA Serra
das Lontras (De Lírio e Peixoto, 2015).

MONIMIACEAE

Mollinedia glaziovii Perkins

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

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Marta Moraes; Elton John de Lirio
Data:04-10-2018

Justificativa:  Árvore  de  até  10  m,  endêmica  do  Brasil  (Lírio  e  Peixoto,  2018).  Foi  coletada  em
Floresta Ombrófila Densa bem preservada associada a Mata Atlântica nos estados do Espírito Santo e
Rio  de  Janeiro.  Apresenta  distribuição  restrita,  EOO=km²  e  especificidade  de  habitat,  atualmente
severamente fragmentado. Apesar da ocorrência de Unidades de Conservação de proteção integral,
algumas em estado primitivo de conservação, a espécie aparenta ser bastante rara e conhecida para
poucas localidades em ambos os estados. Além disso, os estados de ocorrência perderem entre 80%
e  88%  de  cobertura  florestal  original  (SOS  Mata  Atlântica  e  INPE,  2018)  como  consequência  do
desmatamento histórico e atual para desenvolvimento urbano, mineração, agricultura e pecuária
(Ribeiro et al., 2009; Critical Ecosystem Partnership Fund, 2001). Assim, M. glaziovii foi considerada
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Em Perigo (EN) de extinção, pela sua distribuição restrita a fitofisionomia florestal  bem conservada,
número  de  situações  de  ameaça  e  grau  de  fragmenação  do  habitat.  Mesmo  com  registros
confirmados  dentro  dos  limites  de  Unidade  de  Conservação  de  proteção  integral,  infere-se  declínio
contínuo  em  EOO,  AOO  e  qualidade  e  extensão  de  habitat,  uma  vez  que  eventos  de  stress
permanecem incidindo mesmo em áreas de ocorrência legalmente protegidas. Ações de pesquisa
(distribuição real, números e tendências populacionais, busca por novas localidades de ocorrência) e
conservação (Plano de Ação, ampliação da eficiência das Unidades de Conservação) são urgentes a
fim de se garantir sua perpetuação no futuro.

Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Bot. Jahrb. Syst. 27(5): 657. 1900

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

População:
A espécie é rara, e a maior população parece ser aquela na qual o espécime tipo foi coletado por
Glaziou (17219) em Alto Macahé (Lirio et al., 2018)
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Reference:
Lirio, E.J., Peixoto, A.L., Pignal, M., 2018. Monimiaceae in Flora do Brasil 2020 em construção. Jardim
Botânico do Rio de Janeiro. http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB10086 (acesso em: 02
de outubro 2018)

Distribuição:
Endêmica do Brasil
Resume: Espécie endêmica do Brasil (Lirio et al., 2018), com ocorrência nos estados do ESPÍRITO
SANTO, municípios de Conceição do Castelo (Hatschbach 49952), Ibiraçu (Kollmann 9074), Santa
Teresa (Vervloet 236); RIO DE JANEIRO, municípios de Nova Friburgo (Pessoa 423), Rio de Janeiro
(Lima s.n.).
AOO: 40km²
EOO: 5421km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Habitat: 1.9 Subtropical/Tropical Moist Montane Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa Montana
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Resume: Árvore com até 10 m de altura, endêmica da Mata Atlântica, na Floresta Ombrófila Densa
bem preservada (Lirio et al., 2018).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Apr to Dec
fruiting Apr to Nov
Resume: Foi coletada com flores nos meses de: abril (Lima 3534), maio (Kollmann 9074), novembro
(Martinelli 11902), dezembro (Glaziou 17219); e com frutos em: abril (Lima 3534), maio (Martinelli
12065), junho (Martinelli 11697), setembro (Vaz 645), novembro (Vervolet 1373)
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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: 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:
locality
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: 2.1.2 Small-holder farming
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
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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).

Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
locality
Detalhes: 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: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Na busca de uma forma alternativa de vida, novos moradores se instalaram em Nova
Friburgo fugindo de centros urbanos, havendo substituição de atividades agropecuárias por
atividades vinculadas ao turismo, à construção civil, ao comércio e à prestação de serviços, afim de
atenderem as novas demandas da região (Mendes, 2010).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada na Reserva Biológica Augusto Ruschi - ES (Vervloet236), Parque Natural Municipal São
Lourenço - ES (Cruz 113), Reserva Ecológica de Macaé de Cima - RJ (Martinelli 11697).

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

Mollinedia jorgearum Peixoto

Risco de extinção: CRA2c

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León
Data:05-09-2018

Justificativa:  Árvore de até  10 m,  endêmica do Brasil  (Lirio  et  al.,  2018).  Foi  coletada em Floresta
Ombrófila Densa e Floresta Estacional Semidecidual associadas a Mata Atlântica nos estado de Minas
Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. A espécie possui distribuição restrita a fitofisionomias florestais, de
ocorrência rara na natureza e conhecida por somente três coletas válidas. Sabe-se que os municípios
em que foi registrada perderam entre 80% e 97% da cobertura florestal original (SOS Mata Atlântica e
INPE, 2018). Em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, a espécie não é documentada desde 1930 e 1984,
respectivamente. Atividades agropecuárias de alto impacto em Minas Gerais e crescimento urbano
exponencial em Rio de Janeiro e São Paulo constituem os principais vetores de stress (SOS Mata
Atlântica e INPE, 2018; Matos, 2007; Fernandes et al., 1999; Soares, 2008; IBGE Cidades, 2017; IBGE
Estados, 2017). Assumindo-se a mesma taxa de redução de habitat como a plausível taxa de redução
populacional, infere-se redução no tamanho da população igual ou superior a 80% nos 30 anos, onde
as  causas  passadas  que  promoveram  tais  reduções  não  cessaram,  apesar  de  amplamente
compreendidas  atualmente.  Também  infere-se  declínio  contínuo  em  EOO,  uma  vez  que  a
extremidade mineira de sua ocorrência resguarda menos que 5% de remanescentes florestais e não
possui nova documentação a 78 anos. Mesmo com registro realizado dentro dos limites do Parque
Nacional da Tijuca, uma região considerada suficientemente inventariada do ponto de vista botânico,
a espécie não foi reencontrada em campanhas recentes. Diante do exposto, portanto, considera-se M.
jorgearum Criticamente  em Perigo  (CR),  demandando ações  de pesquisa  (distribuição,  números
populacionais) e conservação (Plano de Ação) a fim de se evitar sua completa extinção na natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: Mollinedia jorgearum Peixoto é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi descrita
em 1985 na revista Arquivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 27: 194–195. O material tipo é
Mexia, 5262; coletado no Distrito Rio Branco, estrada para São Geraldo; no município de Visconde do
Rio Branco (Minas Gerais); e encontra-se depositado no herbário VIC (holótipo), A, GH, U, US (isótipos)
(Peixoto, 1985).Nome popular: maria-mole

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: Mollinedia jorgearum é uma espécie endêmica do Brasil. Os municípios onde a espécie foi
coletada são Visconde do Rio Branco, MG (Mexia, 5262); Rio de Janeiro, RJ (Pacioinik, 96); e São Paulo,
SP (Godoy, et al. 249).
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1 Forest
Biomas: Mata Atlântica
Fitofisionomias: Floresta Estacional Semidecidual
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Resume: Mollinedia jorgearum é uma árvore de até 9 metros de altura, terrestre, perene que ocorre
na Floresta estacional semidecidual (Lírio et al. Flora do Brasil 2020 em construção).

Reprodução:
Sistema Sexual: dioecious
Fenologia:
flowering Sep to Sep
flowering Nov to Nov
Resume: Mollinedia jorgearum é uma planta dioica. Flores estaminadas em cimeiras trifloras
arranjadas em corimbos axilares, flores pistiladas e frutos desconhecidos (Lírio et al. Flora do Brasil
2020 em construção). A espécie tem sido coletada com flores nos meses de Setembro e Novembro.

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
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Detalhes: O município mineiro de Visconde do Rio Branco resguarda ínfimos 2,63% de sua cobertura
florestal original; o município do Rio de Janeiro resguarda cerca de 20% de remanescentes florestais
originais; já São Paulo , restam cerca de 17,5% de sua cobertura original (SOS Mata Atlântica e INPE,
2018).

Ameaça: 1 Residential & commercial development
Reversibilidade:
Detalhes: Por ser situada em área urbana, a Floresta da Tijuca possui diversas estradas pavimentadas
que causam efeito de borda e fragmentação da vegetação (Matos, 2007). 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). O maciço da Tijuca teve grande parte de
sua cobertura vegetal substituída por feições urbanas e áreas desmatadas, com invasão de capim
colonião (Fernandes et al. 1999). No PARNA Tijuca, a expansão de áreas de ocupação irregular, o
adensamento urbano nas cotas altimétricas mais baixas, a intensificação do fluxo de veículos e
pessoas e a proliferação de trilhas não planejadas e não monitoradas nas áreas de borda limítrofes ao
Parque representam ameaças a espécie (Figueiró and Coelho Netto, 2009). O Plano de Manejo do
Parque Nacional da Tijuca apresenta informações de ocorrência de incêndios no interior e arredores
da unidade (Soares, 2008).

Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
Detalhes: O estado do Rio de Janeiro abrange não mais que 0,5% do território brasileiro e abriga
atualmente cerca de 8% da população do país. Essa é uma das maiores densidades demográficas do
Brasil (365,23 habitantes/km²), ficando atrás somente do Distrito Federal e São Paulo, a maior cidade
em número absoluto de habitantes do país (IBGE Cidades, 2017). Desse total, 96% reside em áreas
urbanas (IBGE Estados, 2017), reflexo direto do histórico de ocupação do território e das principais
atividades econômicas desenvolvidas no estado

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie ocorre nas seguintes unidades de conservação: Parque Nacional da Tijuca.

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

Ficus bahiensis C.C.Berg & Carauta

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 XX m, endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Foi
coletada  em  Floresta  Estacional  Semidecidual,  Floresta  Ombrófila  (Floresta  Pluvial)  e  Restinga
associadas a Mata Atlântica nos estados da Bahia, Espírito Santo e Sergipe. Apresenta distribuição
ampla,  EOO= 72643 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 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. Pode ser utilizada na alimentação aves,
mamíferos e insectos, e seus frutos (figos) servem de incubadora para a prole das vespas do gênero
Pegoscapus. Assim, F. bahiensis 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: Brittonia 54(4): 238–240, f. 2. 2002 De acordo com especialista botânico a
espécie: 1 - apresenta uso (madeira, frutos, paisagismo, etc). R.: Sim. Alimentação aves, mamíferos e
insetos. Os frutos (figos) servem de incubadora para a prole das vespas do gênero Pegoscapus.; 2 -
ocorre em Unidades de Conservação. R.: Sim. Res. Bio. Pau Brasil, Res. Florestal de Porto Seguro-
CRVD e Parna Grande Sertão Veredas. ; 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.:
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.:
Rara; 9 - apresenta ameaças incidentes sobre suas populações. R.: É uma espécie que ocorre muitas
vezes na mata de restinga e na zona costeira, por tanto, está sobre constante ameaça de supressão
por construções imobiliárias; (Leandro Cardoso Pederneiras, com. pess. 06/11/2018).

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

População:
Frequência: Rara (Pederneiras, L.C. 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 (Dias 399), Espírito Santo (Pereira 3265), Sergipe (Amorim 1491).
AOO: 180km²
EOO: 72643km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Restinga
Resume: Árvore de 18 m de altura (Landim 952) que ocorre na Mata Atlântica na Floresta Estacional
Semidecidual, Floresta Ombrófila (= Floresta Pluvial), Restinga (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:
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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: 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: 2.1 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
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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: Res. Bio. Pau Brasil, Res. Florestal de Porto Seguro-CRVD e Parna Grande
Sertão Veredas (Pederneiras, L.C. com. pess., 2018).

Usos:
Uso: 2. Food - animal
Recurso: fruit
Proveniência: natural
Detalhes:

MORACEAE

Ficus bonijesulapensis R.M.Castro

Risco de extinção: ENB2ab(ii,iii);D1

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas

804



Data:16-08-2018

Justificativa: Árvore de até 30 m, endêmica do Brasil, é conhecida popularmente como gameleira; a
espécie cresce exclusivamente em Florestas Estacionas sobre afloramentos de calcário associados a
Caatinga e Cerrado (Flora do Brasil  2020, em construção, 2018; Duarte,  2011; Castro e Rapini,
2006).Tem sido registrada de forma descontínua nos estados da Bahia, Goiás, Piauí e Minas Gerais
(Duarte,  2011;  Reflora  -  Herbário  Virtual,  2018).  Apresenta  AOO=100  km²,  população  estimada  em
190 indivíduos (Duarte, 2011) em habitat atualmente extremamente fragmentado (Duarte et al.,
2015). As principais ameaças são: a degradação e conversão dos afloramentos rochosos de calcário
devido a mineração (Duarte, 2011) e desmatamento acentuado em suas áreas de ocorrência (Lapig,
2018). A perda do polinizador altamente específico (vespas) pode levar a extinções locais de ambas
as espécies (Duarte et al., 2015); além disso, poucas áreas legalmente protegidas incorporam essa
tipologia  de  vegetação  dentro  de  seus  limites  (Duarte,  2011;  Reflora  -  Herbário  Virtual,  2018),
aumentando de forma substancial a vulnerabilidade desses ambientes a ações antrópicas (Duarte et
al., 2015). Assim considera-se F. bonijesulapensis Em Perigo (EN), demandando ações de conservação
específicas, como a criação de áreas protegidas que incorporem os oito agrupamentos geneticamente
distintos e prioritários para sua conservação (Duarte et al., 2015), a fim de garantir a viabilidade de
suas subpopulações e resguardar interações ecológicas intrínsecas a perpetuação deste táxon.
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Perfil da Espécie

Notas: Ficus bonijesulapensis R.M.Castro é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi
descrita em 2006 na revista Neodiversity: A Journal of Neotropical Biodiversity 1(2): 14–16, 3A–D. O
material tipo é França, F., 3521, coletado no Morro de Bom Jesus, no município de Bom Jesus da Lapa
(Bahia) e encontra-se depositado no herbário HUEFS (Holótipo) (Castro & Rapini, 2006). O nome
vernáculo da espécie é gameleira (Duarte, 2011).

População:
Dados populacionais indicados por Duarte (2001) indicam o número de indivíduos encontrados em
cada local como correspondnte ao tamanho populacional da espécie em cada uma das 15 áreas, ou
seja, foram coletadas amostras de todos os indivíduos presentes na área. Assim, 190 indivíduos foram
registrados. Duarte (2001) identificou ainda seis agrupamentos genéticamente dístíntos,
demonstrando que a variabilidade genética dentro das populações foi de 77%, enquanto que entre as
populações foi de 23%. Isto pode ser reflexo do baixo fluxo alélico o qual provavelmente é limitado
devido ao isolamento dos afloramentos onde F. bonijesulapensis ocorre, somado às diferentes
paisagens de entorno (vegetação de cerrado e caatinga, áreas agrícolas, cadeias de montanhas,
bacias hidrográficas diferentes e aglomerados urbanos).

Reference:
Duarte, J.F., 2001. Conservação genética de Ficus bonijesulapensis R.M. Castro em Florestas deciduais
sobre afloramentos calcários. Dissertação. Universidade federal de Lavras.
http://www.dcf.ufla.br/conservacao/dissertacoes/jaquelinefidelis.pdf. (Acesso em 21 de Junho 2018)
Número de subpopulações => Tipo de Valor: circa Absoluto: 15
Número de individuos na maior subpopulação => Tipo de Valor: circa Absoluto: 20

Distribuição:
Fragmentada: yes
Endêmica do Brasil
Resume: A espécie foi registrada nos estados BAHIA, municípios de Andaraí (Santos 1825), Aracatú
(França 4911), Bom Jesus da Lapa (Jesus Jr. 17), Brotas de Macaúba (Conceição 2235), Brumado
(Correia 504), Caetité (Paixão 1551), Carinhanha (Rapini 1476), Coribe (Queiroz 12710), Guanambi
(França 3778), Ibitiara (Conceição 2548), Iraquara (Castro 549713), Jequié (Trindade 14), Macaúbas
(Conceição 2469), Morro do Chapéu (Queiroz 16074), São Desiderio (Santos 1746); GOIÁS, municípios
de Alvorada do Norte (Pereira-Silva 8112), Divinópolis de Goiás (Pereira 3656), Nova Roma (Pereira
3565), Sítio d’Abadia (Dambrós 404); MINAS GERAIS, município de Montes Claros (Souza 320); PIAUÍ,
município de São Raimundo Nonato (Laure s.n.). Possui distribuição fragmentada, uma vez que ocorre
exclusivamente em habitat (Florestas Estacionais sobre afloramentos calcários) naturalmente
fragmentado (Duarte, 2001).

AOO: 100km²
EOO: 271195km²
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Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
rupicolous
Longevidade: perennial
Habitat: 6 Rocky Areas [e.g. inland cliffs, mountain peaks]
1.5 Subtropical/Tropical Dry Forest
Biomas: Caatinga
Cerrado
Fitofisionomias: Afloramento Rochoso
Floresta Estacional Decidual Montana
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Cerrado (lato sensu)
Resume: Ficus bonijesulapensis é uma arvore, terrestre ou rupícola, perene, de até 30 metros de
altura. A espécie cresce preferencialmente em Floresta Es afloramentos rochosos da floresta
estacional decidual da Caatinga e do Cerrado (Duarte, 2011).

Reprodução:
Sistema Sexual: dioecious
Sistema reprodutor: self-incompatible
Fenologia:
fruiting Apr to Fev
Sindrome de dispersão:zoochory
Informações sobre o dispersor: As espécies do gênero Ficus, geralmente são dispersadas por
pássaros, Morcegos frugívoros e mamíferos arborícolas (Duarte, 2011).
Resume: Ficus bonijesulapensis é uma espécie Dioica, tem sido coletada com frutos ao longo do ano,
com excepção do mês de março. As flores estaminadas não foram descritas (Castro & Rapini, 2006).

Ameaças:
Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
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Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Declínio:
habitat
Detalhes: A espécie Ficus bonijesulapensis é endêmica de florestas estacionais sobre afloramentos
calcários, os quais se encontram distribuídos em disjunções pelo Brasil Central e, atualmente, estão
sendo degradados principalmente devido à exploração do calcário (Duarte, 2011).

MORACEAE

Ficus caatingae R.M.Castro

Risco de extinção: ENB2ab(ii,iii)

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

Justificativa: É uma árvore terrestre de até 12 m, endêmica do Brasil, conhecida popularmente como
gameleira-preta (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Ocorre exclusivamente em Caatinga
(stricto sensu) e Floresta Estacional Decidual dos estado da Bahia, Goiás e Pernambuco (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018). Na Bahia há registros para a espécie na mesorregião centro-sul,
centro-norte e no Vale do Rio São Francisco (municípios de Boa Nova, Bom Jesus da Lapa, Bom Jesus
da  Serra,  Brejões,  Brumado,  Caém,  Caetité,  Caturama,  Itiúba,  Jequié,  Manoel  Vitorino,  Mucugê,
Pindobaçu  e  Vitória  da  Conquista),  em  Goiás  ocorrem  no  município  de  São  Domingos  e  em
Pernambuco  no  município  de  Buíque)  (Reflora  -  Herbário  Virtual,  2018).  Áreas  de  Caatinga  sensu
stricto e Florestas Estacionais vem sendo drasticamente degradadas e convertidas para atividades
agropecuárias extensivas, além de estarem sujeitas a incidência de incêndios florestais cada vez mais
severos, frequentemente utilizados na substituição da vegetação nativa para uso agropecuário (MMA,
2011). Outras ameaças são A a expansão da agricultura no Leste de Goiás/Oeste Baiano (Sá, s.d.),
agricultura e fogo no Planalto de Vitória da Conquista/Jequié (Neto et al., 2017), agropecuária e fogo
na região da Chapada Diamantina e no Piemonte do Espinhaço Baiano (Tanan e Chaves, 2012), além
de atividades agropecuárias e desmatamento no município de Buíque e adjacências (Lapig, 2018). A
espécie apresenta AOO=72 km² e 5 situações de ameaça de acordo com a incidência dos vetores de
stress e o contexto regional no qual a espécie foi documentada. Infere-se o declínio contínuo de AOO
e qualidade/extensão do hábitat.  Recomenda-se ações de conservação in situ e ex situ a fim de se
garantir a proteção da espécie na natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: Ficus caatingae R.M.Castro é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi descrita
em 2006 na revista Neodiversity: A Journal of Neotropical Biodiversity 1: 16. O material tipo é Hind,
D.J.N., PCD3711, coletado em Passagem Funda, no município de Mucugê (Bahia) e encontra-se
depositado nos herbários HUEFS (Holótipo), ALCB e CEPEC (Isótipos). (Castro & Rapini, 2006).

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: A espécie foi registrada nos estados: BAHIA, municípios de Boa Nova (Machado 1198), Bom
Jesus da Lapa (Harley 21436), Brejões (Hatschbach 48188), Brejolândia (Lima 13271), Brumado
(Carvalho 1680), Caém (Loureiro et al. 258), Caetité (Paixão 1652), Caturama (Conceição 2321),
Cocos (Castro 1145), Itiúba (Pinto 11283), Jequié (Thomas et al. 13542), Manoel Vitorino (Mori 11250),
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Mucugê (Harley et al. 3711), Pindobaçu (Guedes 7049), São Domingos (Servilha 3360), Vitória da
Conquista (Oliveira (139); PERNAMBUCO, município de Buíque (Felix et al. 7447)

AOO: 72km²
EOO: 227641km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Biomas: Caatinga
Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu)
Resume: Ficus caatingae é uma arvore, terrestre, perenne de até 12 metros de altura. A espécie é
restrita à floresta estacional decidual Caatinga, na região do semiárido (Castro & Rapini, 2006)

Reprodução:
Sistema Sexual: dioecious
Fenologia:
fruiting Jan to Dec
Sindrome de dispersão:zoochory
Informações sobre o dispersor: As espécies do gênero Ficus, geralmente são dispersadas por
pássaros, Morcegos frugívoros e mamíferos arborícolas (Duarte, 2011).
Resume: Ficus caatingae é uma espécie dióica, produz frutos ao longo do ano e as flores estaminadas
não foram descritas (Castro & Rapini, 2006)

Ameaças:
Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
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past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A ameaça de incêndios florestais é um importante fator de redução da biodiversidade, nas
áreas remanescentes da caatinga; uma vez que o fogo causado pelo homem é um dos agentes de
destruição de ecossistemas. O fogo é frenquentemente utilizado na substituição da vegetação nativa
para uso agropecuário (MMA, Núcleo do Bioma Caatinga 2011).

Ameaça: 2.3.3 Agro-industry grazing, ranching or farming
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: O bioma Caatinga tem 53% de sua área com cobertura florestal e as terras utilizadas para
fins agrícolas representam de 5% a 10%. As demais terras foram transformadas em pastagens
naturais ou vegetação rasteira (MMA, Núcleo do Bioma Caatinga 2011).

MORACEAE

Ficus vermifuga (Miq.) Miq.

Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Mary Luz Vanegas León
Data:04-10-2018

Justificativa:  Árvore de até  20 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Conhecida  popularmente  como  gameleira-branca,  foi  coletada  em  Floresta  Ombrófila  Densa  e
Restinga associadas a Mata Atlântica nos estados da Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Apesar da
ocorrência  exclusiva  a  fitofisionomias  florestais  da  Mata  Atlântica,  a  espécie  apresenta  ampla
distribuição, EOO=104479 km² e encontra-se bem representada em herbários. O número de amostras
pode ser ainda superior ao atualmente atribuído ao táxon, dado que muitas coleções do gênero Ficus
encontram-se  erroneamente  identificadas  (L.C.  Pederneiras,  com.  pess.).  Adcionalmente,  foi
registrada dentro dos limites de Unidade de Conservação. Aparentemente, não sofre pressão direta
pelo corte seletivo e não possui uso conhecido documentado. Por essas razões, portanto, F. vermifuga
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foi  considerada  como  de  Menor  Preocupação  (LC)  neste  momento.  Estudos  específicos  sobre  sua
distribuição, números e tendências populacionais e impacto de potenciais pressões diretas devem ser
conduzidos a fim de subsidiar uma avaliação de risco de extinção robusta no futuro e evitar assim sua
inclusão em categoria de ameaça mais restritiva ante as constantes ameaças documentadas por toda
a Mata Atlântica, principalmente no estado do Rio de Janeiro (SOS Mata Atlântica e INPE, 2018;
Pereira et al., 2011; Rinaldi, 2005; Fernandes et al., 1999).

Perfil da Espécie

Notas: Espécie descrita em: Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavi 3: 300. 1867

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
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estados da BAHIA, municípios de Caravelas (Farney 4849), Ilhéus (Santos 3846), Itabuna (Santos
3064); RIO DE JANEIRO, municípios de Arraial do Cabo (Pederneiras 383), Cabo Frio (Sucre 3632),
Maricá (Carauta 179), Rio de Janeiro (Lima 6527), Saquarema (Dorothy 9610).
AOO: 88km²
EOO: 104479km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Biomas: Mata Atlântica
Tipo de Vegetação: Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)
Restinga
Resume: Árvore com até 20 m de altura, que habita a Mata Atlântica, na Floresta Ombrófila e na
Restinga (Pederneiras 2017).

Reprodução:
Fenologia:
flowering Jun to Nov
fruiting Jan to Nov
Resume: Foi coletada com flores em: junho (Lima 6527), agosto - setembro (Diaz 395), outubro
(Santos 3064), novembro (Diaz 395); e com frutos em: janeiro (Diaz 189), março (Santos 3846), junho
(Plowman 2921), julho (Duarte 5630), agosto - setembro (Diaz 395), novembro (Farney 4849).

Ameaças:
Ameaça: 1 Residential & commercial development
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
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future
Declínio:
locality
habitat
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).

Ameaça: 1.3 Tourism & recreation areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
Detalhes: A abertura de trilhas para acesso de turistas no Parque Natural Municipal da Prainha exerce
pressão antrópica sobre a vegetação (Rinaldi, 2005).

Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
Detalhes: Na Praia do Peró, município de Cabo Frio, encontra-se o maior e mais bem preservado
campo de dunas móveis da costa fluminense. O projeto do mega-resort Reserva do Peró, conta com
450 ha de área, representando um impacto direto às formações naturais de dunas e à vegetação de
restinga associada, o que significaria uma perda do maior remanescente desse ecossistema no
estado (Pereira et al., 2011).

Ações de Conservação:
Ação: 1 Land/water protection
Situação: on going
Foi coletada na Parque Natural Municipal da Prainha (Cardoso 165)
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MORACEAE

Naucleopsis jamariensis C.C.Berg

Risco de extinção: DD

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patricia da Rosa
Colaboradores:Marta Moraes; Eduardo Fernandez; Mary Luz Vanegas León
Data:14-12-2018

Justificativa:  Espécie  arbórea,  endêmica  do  Brasil;  conhecida  por  somente  duas  coletas  além  do
material-tipo.  Foi  coletada pela  primeira  vez  em 1919 perto  do Rio  Jamari,  na  antiga  Vila  dos
Papagaios, à época em Mato Grosso e atualmente, município de Ariquemes, em Rondônia, e sua
segunda coleta foi realizada na Floresta Estadual do Antimary, município de Bujari, no estado do Acre
em 1991. Recentemente (2017) foi coletada no estado do Mato Grosso, município de Cotriguaçu.
Documentada majoritariamente em Florestas de Terra Firme e Florestas Ripárias (Santos, 2016), não
existem maiores informações sobre a real distribuição e tamanho populacional desta espécie, em
uma área onde esforços amostrais ainda são considerados insuficientes (BFG, 2015). Dados sobre a
biologia,  ecologia  e  real  distribuição  geográfica  são  insuficientes  para  a  condução  da  avaliação  do
risco  de  extinção  da  espécie.  Assim,  N;  jamariensis  foi  considerada como Dados  Insuficientes  (DD).
Sugerem-se ações de pesquisa específicas a fim de se compreender a distribuição, biologia e ecologia
da espécie.
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Perfil da Espécie

Notas: Naucleopsis jamariensis C.C.Berg é uma espécie nativa e endêmica do Brasil (Flora do Brasil
2020 em construção, 2018). A espécie foi descrita em 1969 na revista Acta Botanica Neerlandica 18:
465. O material tipo é Kuhlmann 1959 e encontra-se depositado no herbário RB

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: Naucleopsis jamariensis é uma espécie endêmica do Brasil (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018), foi coletada pela primeira vez em 1919 perto do Rio Jamari (provavelmente hoje
estado de RONDÔNIA), porém a localidade exata é desconhecida. Em 1991 a espécie foi coletada na
Floresta Estadual do Antimary, Bujari (ACRE) (Sothers, 66). Recentemente (2017) foi coletada no
estado do MATO GROSSO, município de Cotriguaçu (Forzza 9307).
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AOO: 12km²
EOO: 30383km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1 Forest
Biomas: Amazônia
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Naucleopsis jamariensis é uma árvore, terrestre, perene, com que ocorre na Amazônia, na
Floresta de Terra Firme (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018).

Reprodução:
Sistema Sexual: dioecious
Fenologia:
flowering Fev to Fev
fruiting Fev to Fev
Resume: Naucleopsis jamariensis é uma planta dioica. A inflorescência com flores femininas é
desconhecida (Santos, 2016). A espécie produz flores e frutos em fevereiro (Kuhlmann, 1959).

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Detalhes: Cerca de 1/3 da área total do município de Bujari (AC) já foi convertido em pastagens e há
total ausência nde unidade de conservação de proteção integral (Lapig, 2018).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
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Stress: local
Severidade: very high
Reversibilidade:
Detalhes: O município de Ariquemes (RO) possui considerável área de soja plantada (2243 ha), além
de números expressivos de desmatamento acumulado (cerca de 7.500 ha entre 2012 e 2016, além
de não contar com nenhuma unidade de conservação; metade de sua área total já não s encontra
mais recoberta por vegetação nativa (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: Segundo o Plano de Manejo do Parque Nacional do Juruena, Santos et alii (2006),
analisando dados de desmatamento entre 1992 e 2005, demonstraram que as taxas acumuladas
para o estado do MT chegaram a 35,3% da sua área, enquanto no total do território das UC foi bem
menor, ficando em cerca de 10% e, num raio de 10 km do entorno dessas, ficou em 15%. Contudo,
mesmo que bem menores, esses valores ainda são preocupantes, à medida que essas áreas estão
protegidas por Lei. Essa situação, além de indicar a necessidade de controles mais eficazes, também
aponta para a prioridade de ações de conservação, recuperação, fiscalização e educação ambiental,
somadas aos incentivos para atividades ambientalmente sustentáveis (Irgang e Figueiredo, 2011).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi documentada dentro dos limites da Floresta Estadual do Antimary, Bujari, no estado do
Acre (Sothers, 66) e no Parque Nacional do Juruena (Forzza 9307).

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

MORACEAE

Naucleopsis stipularis Ducke
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Risco de extinção: LC

Avaliador: Eduardo Fernandez
Revisor: Patrícia da Rosa
Colaboradores:Mary Luz Vanegas León; Patricia da Rosa
Data:22-08-2018

Justificativa:  Árvore de até  12 m,  endêmica do Brasil  (Flora  do Brasil  2020 em construção,  2018).
Conhecida popularmente como apuí, foi registrada em Floresta de Terra Firme nos estados do Acre,
Amazonas, Mato Grosso e Rondônia. A espécie apresenta EOO= 616710 km², e presença em área
pouco  inventariada  (BFG,  2015),  que  ainda  resguarda  extensos  remanescentes  florestais.  Possui
ampla  distribuição  em  ecossistemas  florestais  amazônicos  e  em  áreas  legalmente  protegidas,  que
apesar de sujeitos a incidência de ameaças severas, ainda encontram-se em estado primitivo de
conservação.  Assim,  considera-se  a  espécie  como  Menor  Preocupação  (LC)  neste  momento.
Entretanto,  sabe-se  que  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, infraestruturas rodoviárias e hidrelétricas, mineração e exploração madeireira (MME, 2012,
2014; Charity et al. 2016; Fernside, 2016). Adicionalmente, o deslocamento verificado dos centros de
desmatamento de alta intensidade do tradicional Arco do Desmatamento brasileiro para a região
Nordeste da bacia (Kalamandeen et al., 2017) podem ampliar o cenário de destruição vigente e
consequentemente o risco de extinção da espécie. Caso esses eventos se perpetuem, a espécie
poderá ser incluída em categoria de ameaça mais restritiva no futuro, como Quase Ameaçada (NT) ou
mesmo em alguma categoria de risco. Assim, a espécie demanda ações de pesquisa (distribuição e
números populacionais) que possam subsidiar ações de conservação específicas a fim de garantir a
perpetuação de N. stipularis na natureza.
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Perfil da Espécie

Notas: Naucleopsis stipularis Ducke foi dercrita em: Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums
zu Berlin-Dahlem 11: 580. 1932. No estado do Amazonas a espécie é conhecida pelo nome vernáculo
apuí (Ferreira, 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: A espécie foi registrada nos estados: ACRE, municípios Acrelândia (Terra-Araujo 720) e Rio
Branco (Freitas 48); AMAZONAS, municípios Borba (Zurucci 2990), Manaus (Sothers 850), Nova Olinda
do Norte (Ferreira 3999) Presidente Figueiredo (Lima 549); MATO GROSSO, município Aripuanã (Berg
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19807); PARÁ, municípios Itaituba (Ducke 13075) e Juruti (Duque s.n.); RONDÔNIA, municípios
Arquimedes (Teixeira 622), Jamari (Thomas 4996) e Pimenta Bueno (Freitas 69).

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Naucleopsis stipularis é uma arvore terrestre, perene de até 12 m de altura (Teixeira 622), a
espécie ocorre nas Florestas de Terra-Firme da Amazônia (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018)

Reprodução:
Sistema Sexual: dioecious
Fenologia:
flowering Dec to Fev
flowering Jun to Aug
fruiting Fev to May
fruiting Jul to Jul
fruiting Sep to Sep
fruiting Nov to Nov
Resume: Naucleopsis stipularis é uma espécie dioica. Foi registrada com flores em janeiro (Ribeiro
1796), fevereiro (Ribeiro 1800), junho (Thomas 4949), julho (Zurucchi 2990), agosto (Ducke s.n.) e
dezembro (Ducke 13075). Foi registrada com frutos em fevereiro (Ribeiro 1800), março (Terra-Araujo
720), abril (Sothers 850), maio (Teixeira 620), julho (Ferreira 3999), setembro (Lima 549) e novembro
(Freitas 48).

Ameaças:
Ameaça: 4.1 Roads & railroads
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Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
Declínio:
habitat
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).

Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
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
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: 7.2.10 Large dams
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
past
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 possuma > 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
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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: 7.1.1 Increase in fire frequency/intensity
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: national
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: 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 prevêem 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: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: national
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
Declínio:
habitat
Detalhes: Incentivos fiscais generosos oferecidos pelo governo brasileiro para fazendas de gado na
Amazônia nos anos 70 e início dos 80 foram motivos importantes para ampliação do desmatamento,
apesar da baixa produtividade das pastagens (Binsanger, 1991).

Ações de Conservação:
Ação: 1.1 Site/area protection
Situação: on going
A espécie foi coletada na reserva Florestal Adolfo Ducke AM (Sothers 850) e na Reserva Biológica de
Uatumã (Lima 549).

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

Iryanthera dialyandra Ducke

Risco de extinção: VUB2ab(i,ii,iii)

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

Justificativa:  Árvore  de  até  20  metros  de  altura,  dióica,  endêmica  da  região  norte  do  Brasil,  na
Floresta  de  Terra  Firme  da  Amazônia,  conhecida  pelos  nomes  populares  de  Ucuuba-puña  e
Ucuubarana (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018). Ocorre nos estados de Acre, município de
Cruzeiro do Sul; Amazonas nos municípios de Amaturá, Borba, Carauari, Coari, Manaus, Manicoré, Rio
Preto da Eva e Tefé; Pará no município de Santarém; e Rondônia no município de Mirante da Serra.
Apresenta AOO=92 km² e nove situações de ameaça. A localidade com maior número de registros da
espécie, no município de Manaus, já se transformou em área urbana, este município teve o maior
crescimento da região Norte, sendo considerado hoje o 12º maior centro urbano do país (Nogueira et
al.,  2007). O desmatamento, a retirada ilegal de madeira e as queimadas (Fernside, 2003), são
também severas ameaças à espécie. Suspeita-se que esteja havendo declínio contínuo de EOO, AOO
e qualidade do hábitat da espécie.
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Perfil da Espécie

Notas: Iryanthera dialyandra Ducke é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi descrita
em 1936 na revista Journal of the Washington Academy of Sciences 26: 215. O material tipo é Ducke,
A. 19578 e 24446 (Síntipos), coletados no município de Manaus (Amazonas) e encontram-se
depositados no herbário RB (Ducke, 1936). Os nomes vernáculos da espécie são Ucuuba-puña e
Ucuubarana (Flora do Brasil 2020, em construção).

População:
Não existem estudos das populações.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: A espécie Iryanthera dialyandra é uma espécie endêmica da região norte do Brasil. Ocorre
nos estados de Acre, município de Cruzeiro do Sul (Silva s.n.); Amazonas, municípios de Amaturá (Cid
Ferreira 8494), Borba (Rodrigues s.n.), Carauari (Prance s.n.), Coari (Amaral 2840), Manaus (Ducke
24446), Manicoré (Amaral s.n.), Rio Preto da Eva (Lepsch 276), Tefé (Tavares 417); Pará, município de
Santarém (Ferreira, C.A.C. s.n.); Rondônia, município de Mirante da Serra (Ducke s.n.).
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AOO: 92km²
EOO: 845957km²

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: Iryanthera dialyandra é uma arvore de até 20 metros de altura (Cunha, 276), terrestre que
ocorre na floresta Amazônica de terra firme.

Reprodução:
Sistema Sexual: dioecious
Fenologia:
flowering Mar to Mar
flowering May to Aug
flowering Nov to Nov
fruiting Jul to Jul
fruiting Nov to Nov
Resume: Iryanthera dialyandra é uma espécie dioica (Ducke, 1936). A espécie tem sido encontrada
com flores em março, maio, junho, julho, agosto e Novembro. As coletas com frutos foram feitas em
julho e novembro

Ameaças:
Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: local
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
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past
present
future
Declínio:
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: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: No Parque Nacional dos Campos Amazônicos foi observado também processo de
desflorestamento com o abate de árvores maiores com a utilização de motosserra e eventual
aproveitamento de madeiras de valor comercial e queima de restos florestais e de remanescentes do
sub-bosque e árvores de menor diâmetro (Alves e Russo, 2011).

Ameaça: 7.1 Fire & fire suppression
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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).

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: 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)

MYRISTICACEAE

Virola crebrinervia Ducke

Risco de extinção: ENB2ab(i,ii,iii,v)

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

Justificativa: Árvore de até 25 metros de altura, endêmica da região norte do Brasil, que ocorre na
Floresta de Terra Firme da Amazônia (Rodrigues, 1980). Encontrada nos estados do Amapá, município
de Mazagão e Pará, municípios de Breu Branco, Gurupá, Portel, Senador José Porfírio, Tucuruí e Vitória
do Xingu. Apresenta AOO=28 km² e cinco situações de ameaça. O desmatamento e as grandes
represas hidrelétricas no estado do Pará (Fernside, 2003; Rocha, 2002), são importantes impactos nas
áreas de ocorrência da espécie. Da mesma maneira, 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). Suspeita-se que esteja ocorrendo declínio contínuo
de EOO, AOO, qualidade do hábitat e indivíduos maduros.
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Perfil da Espécie

Notas: Virola crebrinervia Ducke é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi descrita em
1936 na revista Journal of the Washington Academy of Sciences 26: 260. O material tipo é Ducke,
25311, coletado no município Gurupá no estado do Pará e encontra-se depositado nos herbários K,
RB, US (Isótipos) (Ducke, 1936). Os nomes vernáculos da espécie são Ucuuba-branca e Ucuuba-folha-
grande (Flora do Brasil 2020 em construção,2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A madeira de Virola crebrinervia 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:
Não existem estudos das populações
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Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: A espécie Virola crebrinervia é uma espécie endêmica da região norte do Brasil. Ocorre nos
estados de Amapá, município de Mazagão (Daly 3911); e Pará, municípios de Breu Branco (Slva
5448), Gurupá (Ducke 17182), Portel (Williams 18245), Senador José Porfírio (Paulino Filho 817),
Tucuruí (Silva 3538) e Vitoria do Xingú (Antonio 896).
AOO: 28km²
EOO: 39057km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat: 1.6 Subtropical/Tropical Moist Lowland Forest
Biomas: Amazônia
Fitofisionomias:
Tipo de Vegetação: Floresta de Terra-Firme
Resume: Virola crebrinervia é uma arvore de até 25 metros de altura, terrestre que ocorre na floresta
Amazônica de terra firme (Rodrigues, 1980).

Reprodução:
Sistema Sexual: dioecious
Fenologia:
flowering Aug to Dec
flowering May to May
fruiting Oct to Oct
fruiting Dec to Dec
Resume: Virola crebrinervia é uma espécie dioica (Ducke, 1936). A espécie tem sido encontrada com
flores em maio, e de agosto até dezembro. As coletas com frutos foram feitas em outubro e dezembro
(Rodrigues, 1980).
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Ameaças:
Ameaça: 4.1 Roads & railroads
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
Detalhes: Apesar de situado na Calha Norte do AM no estado do Amapá,o município de Marzagão
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: 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 Tucuruí encontra-se lado a lado a região de expansão do Arco do
Desmatamento; apesar de possuir cerca de 50.000 km2 de Unidades de Conservação de diferentes
graus de proteção, apresenta grandes taxas de desmatamento, com remanescentes de vegetação
nativa estimado em menos da metade do tamanho original (LAPIG, 2018).

Ameaça: 7.2.10 Large dams
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
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).
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Ameaça: 5.3 Logging & wood harvesting
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
mature individuals
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)

MYRISTICACEAE

Virola malmei A.C.Sm.

Risco de extinção: VUB2ab(i,ii,iii,v)

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

Justificativa:  Árvore  de  até  20  metros  de  altura,  endêmica  do  Brasil,  conhecida  pelo  nome
vernacular de lacre-amarelo (Flora do Brasil 2020 em construção, 2018), é espécie frequente do
dossel do Cerrado arbóreo (Rodrigues, 1980). Ocorre no estado de Mato Grosso, nos municípios de
Alto Araguaia, Chapada dos Guimarães, Canarana, Luciara, Pedra Preta, Planalto da Serra, Poxoréu,
Ribeirão Cascalheira, e na Serra do Cachimbo, Pará. A madeira de Virola malmei é classificada como
Madeira Mista/Branca (Categoria 4) para o estado do Pará (IDEFLOR, 2010). Apresenta, AOO=44 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). Embora a espécie seja considerada frequente no Cerrado arbóreo,
pela destruição das áreas naturais e a conversão deste ecossistema, suspeita-se que esteja havendo
declínio contínuo da EOO, AOO, qualidade do hábitat e de indivíduos maduros da espécie. Sugere-se o
incentivo a estudos populacionais da espécie, visto que esta apresenta uso econômico.
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Perfil da Espécie

Notas: Virola malmei A.C.Sm. é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi descrita em
1937 na revista Brittonia 2(5): 496–497. O material tipo é Malme, G.A.O., 2033b (Lectótipo), coletado
no município de Chapada dos Guimarães (Mato Grosso) (Rodrigues, W.A, 1980) e encontra-se
depositado no herbário S (Reflora, 2018). O nome vernáculo da espécie é Lacre-amarelo (Flora do
Brasil 2020 em construção, 2018).

Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A madeira de Virola malmei 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:
Não exitem estudos das populações
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Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: Virola malmei é uma espécie endêmica do Brasil. Ocorre no estado de Mato Grosso, nos
municípios: Alto Araguaia (Prance 19299), Chapada dos Guimarães (Malme 2033), Canarana (Irwin
6446), Luciara (Thomas 4477), Pedra Preta (Maguire 56267), Planalto da Serra (Macêdo 2601),
Poxoréu (Pires 17071), Ribeirão Cascalheira (Richards 6536); Pará, Serra do Cachimbo (Pires, 6397).
AOO: 44km²
EOO: 243553km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Habitat:
Biomas: Amazônia
Cerrado
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Resume: Virola malmei é uma arvore de até 12 metros de altura, terrestre e perene. A espécie é uma
arvore do dossel do cerrado arbóreo e é considerada frequente (Rodrigues, 1980).

Reprodução:
Sistema Sexual: dioecious
Fenologia:
flowering Jul to Oct
fruiting Oct to Oct
Resume: Virola malmei é uma planta dioica, produz flores entre julho até outubro e frutos no mês de
outubro. A inflorescência masculina é paniculada e a feminina não foi descrita (Rodrigues, 1980)

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
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Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
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: 2.3 Livestock farming & ranching
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
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).

MYRISTICACEAE

Virola urbaniana Warb.

Risco de extinção: VUB2ab(i,ii,iii)

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

Justificativa: Árvore de 10 metros de altura ou mais, endêmica do Brasil, que ocorre no Cerrado, em
Mata Ciliar ou de Galeria e no Palmeiral, tem por nome popular, virola (Flora do Brasil 2020 em
construção, 2018). Ocorre nos estados da Bahia, no município de Cocos; no Distrito Federal em
Brasília;  Goiás nos municípios de Alto Paraíso de Goiás,  Caldas Novas,  Colinas do Sul,  Ipameri,
Luziânia, Minaçu, Morrinhos e Uruaçu; em Mato Grosso nos municípios de Nova Xavantina, Pontes e
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Lacerda. Apresenta AOO=96 km² e dez situações de ameaça. Embora não tenha sido registrada em
Herbário,  no  estado  do  Pará,  sua  madeira  é  classificada  como  Madeira  Mista/Branca  (Categoria  4)
para o estado do Pará, segundo a Instrução Normativa IDEFLOR nº 1 (IDEFLOR, 2010). Tem como
principais ameaças: crescimento urbano no Distrito Federal (Aveline et al., 2011), as monoculturas,
principalmente de soja, na região de Cocos (Ribeiro et al., 2001), a agricultura e a pecuária que tem
sido considerada a  principal  causa de degradação do Cerrado e  tem causado um aumento na
frequência de fogo na Chapada dos Veadeiros (Fiedler et al., 2006). No Mato Grosso a pecuária e a
agricultura são das principais atividades econômicas desenvolvidas (Sano et al. 2010), e o município
de Nova Xavantina tem 42% de seu território usado para pastagem (Lapig, 2018). Suspeita-se que
esteja havendo declínio contínuo de EOO, AOO e qualidade do hábitat da espécie.  Sugere-se o
incentivo a estudos populacionais da espécie, visto que esta apresenta uso econômico.

Perfil da Espécie

Notas: Virola urbaniana Warb. é uma espécie nativa e endêmica do Brasil. A espécie foi descrita em
1897 na revista Novorum Actorum Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae Germanicae Naturae
Curiosorum 68: 168–169. O material tipo é Glaziou, 22036, coletado entre Goiás e rio Uru. O holótipo
estava depositado no herbário B (destruído) no herbário P há um lectótipo e encontram-se isótipos
depositado nos herbários C, K e S (Rodrigues, 1980). O nome vernáculo da espécie é virola
(Camargos, et al. 1996)
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Economia: Espécie possui potencial valor econômico
Resume: A madeira de Virola Urbaniana 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:
Não existem estudos das populações.

Distribuição:
Fragmentada: unkown
Endêmica do Brasil
Resume: A espécie Virola urbaniana ocorre nos estados Bahia, Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso,
nos municípios Cocos (BA); Brasília (DF); Alto Paraíso de Goiás(GO); Caldas Novas (GO); Colinas do Sul
(GO); Ipameri (GO); Luziânia (GO); Minaçu (GO); Morrinhos (GO); Uruaçu (GO); Nova Xavantina (MT);
Pontes e Lacerda (MT).
AOO: 96km²
EOO: 362191km²

Ecologia:
Hábito: tree
Substrato: terrestrial
Longevidade: perennial
Biomas: Cerrado
Tipo de Vegetação: Cerrado (lato sensu)
Floresta Ciliar e/ou de Galeria
Palmeiral
Resume: Virola urbaniana é uma arvore de 10 metros de altura ou mais, terrestre que ocorre no
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Cerrado, na floresta Ciliar ou de Galeria e no Palmeiral (Flora do Brasil 2020 em construção).

Reprodução:
Sistema Sexual: dioecious
Fenologia:
flowering Aug to Oct
fruiting Aug to Aug
fruiting Oct to Dec
fruiting Fev to Fev
Resume: Virola urbaniana é uma planta dioica, produz flores desde agosto até outubro e frutos nos
meses fevereiro, agosto, outubro, novembro e dezembro. A inflorescência masculina é Paniculada e a
feminina não foi descrita (Rodrigues, 1980)

Ameaças:
Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
Detalhes: Na região do espigão mestre do São Francisco (BA), local onde foram encontrados registros
da espécie, vem sendo ocupada rapidamente por monoculturas, com destaque para a soja e cultivos
irrigados. Como consequência, verifica-se o desaparecimento de extensa área do Cerrado (Ribeiro et
al., 2001)

Ameaça: 1.1 Housing & urban areas
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Detalhes: Ocorrência no Distrito Federal, em região de crescimento urbano acelerado (Aveline et al.,
2011).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
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Declínio:
habitat
Detalhes: As modificações na paisagem por causa da produção agrícola e pecuária, tem sido
considerada a principal causa de degradação do Cerrado e tem causado um aumento na frequência
de fogo no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e, provavelmente, alterado a capacidade de
recuperação de elementos da biota mais sensíveis a esse distúrbio (Fiedler et al., 2006).

Ameaça: 3.2 Mining & quarrying
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: local
Severidade: medium
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: A extração mineral, embora tenha perdido sua importância inicial na economia local, ainda
é praticada pontualmente, de forma mecanizada ou em pequena escala, de modo rudimentar
(Barbosa, 2008).

Ameaça: 7.1.1 Increase in fire frequency/intensity
Incidência: 1.2 Ecosystem degradation
Stress: regional
Severidade: high
Reversibilidade:
Período:
present
future
Declínio:
habitat
Detalhes: Segundo Fiedler et al. (2006), a principal causa dos incêndios no Parque Nacional Chapada
dos Veadeiros tem sido as queimadas de origem desconhecida e criminosa, sendo que os anos com
maior área queimada foram 2003 (aproximadamente 84% da área).

Ameaça: 2 Agriculture & aquaculture
Incidência: 1.1 Ecosystem conversion
Stress: regional
Severidade: very high
Reversibilidade:
Período:
past
present
future
Declínio:
locality
habitat
occupancy
occurrence
mature individuals
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Detalhes: A pecuária e a agricultura são das principais atividades econômicas desenvolvidas no
estado do Mato Grosso (Sano et al., 2010). O município de Nova Xavantina tem 42% de seu território
usado para pastagem (Lapig, 2018).
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